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Poprawka 1
Ádám Kósa, Janina Ochojska, György Hölvényi

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając ramy z Sendai 
dotyczące ograniczania ryzyka klęsk 
żywiołowych w latach 2015–2030,

Or. en

Poprawka 2
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając ramy z Sendai 
dotyczące ograniczania ryzyka klęsk 
żywiołowych w latach 2015–2030, przyjęte 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych w dniu 18 marca 2015 r.,

Or. es

Poprawka 3
Ádám Kósa, Janina Ochojska, György Hölvényi

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych,

Or. en
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Poprawka 4
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych,

Or. en

Poprawka 5
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych,

Or. en

Poprawka 6
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele, Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych,

Or. en

Poprawka 7
Pierfrancesco Majorino, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
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Projekt rezolucji
Umocowanie 1 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych,

Or. en

Poprawka 8
Ádám Kósa, Janina Ochojska, György Hölvényi

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając europejską strategię 
w sprawie niepełnosprawności (do 
2020 r.) oraz wzmocniony Europejski 
program w zakresie praw osób z 
niepełnosprawnościami (do 2030 r.),

Or. en

Poprawka 9
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając europejską strategię 
w sprawie niepełnosprawności (do 
2020 r.) oraz wzmocniony Europejski 
program w zakresie praw osób z 
niepełnosprawnościami (do 2030 r.),

Or. en
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Poprawka 10
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Umocowanie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Plan działania UE 
dotyczący praw człowieka i demokracji na 
lata 2020–2024,

Or. en

Poprawka 11
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
specjalne Międzyrządowego Zespołu ds. 
Zmian Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego ocieplenia o 1,5°C, 
sprawozdanie specjalne tego zespołu w 
sprawie zmiany klimatu i gleby oraz jego 
sprawozdanie specjalne w sprawie 
oceanów i kriosfery,

Or. fr

Poprawka 12
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie z 
globalnej oceny różnorodności 
biologicznej i funkcjonowania 
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ekosystemów opublikowane dnia 29 maja 
2019 r. przez Międzyrządową Platformę 
Naukowo-Polityczną w sprawie 
Różnorodności Biologicznej i 
Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES),

Or. fr

Poprawka 13
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Umocowanie 6

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Agendę 2063 Unii 
Afrykańskiej (UA) przyjętą w maju 2014 
r.,

– uwzględniając Agendę 2063 Unii 
Afrykańskiej (UA) przyjętą w dniu 31 
stycznia 2015 r. podczas 24. zgromadzenia 
zwykłego szefów państw i rządów Unii 
Afrykańskiej w Addis Abebie,

Or. en

Poprawka 14
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając deklarację z 
Abidżanu przyjętą w wyniku 4. 
europejsko-afrykańskiego szczytu 
młodzieży w dniu 11 października 2017 r.,

Or. en

Poprawka 15
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir
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Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając deklarację 4. 
europejsko-afrykańskiego szczytu 
młodzieży, który odbył się w Abidżanie w 
dniach 9–11 października 2017 r.,

Or. en

Poprawka 16
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając deklarację z 
Abidżanu przyjętą w wyniku 4. 
europejsko-afrykańskiego szczytu 
młodzieży, który odbył się w Abidżanie w 
dniach 9–11 października 2017 r.,

Or. en

Poprawka 17
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając obecny unijny plan 
działania w sprawie równości płci (GAP II 
– „Równość płci i wzmocnienie pozycji 
kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w 
kontekście stosunków zewnętrznych UE w 
latach 2016–2020”),



AM\1208835PL.docx 9/285 PE654.008v01-00

PL

Or. en

Poprawka 18
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Umocowanie 9 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając unijny plan 
działania w sprawie równości płci na lata 
2016–2020 (GAP II) przyjęty w 2015 r.,

Or. fr

Poprawka 19
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. 
Wyżywienia i Rolnictwa z 2019 r. 
zatytułowane „The State of the World's 
Biodiversity for Food and Agriculture” 
(Stan różnorodności biologicznej na 
świecie na potrzeby żywności i rolnictwa) 
oraz jej sprawozdanie dotyczące stanu 
lasów na świecie z 2016 r.,

Or. en

Poprawka 20
György Hölvényi, Janina Ochojska, Ádám Kósa, Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Umocowanie 20
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Globalne 
porozumienie ONZ w sprawie uchodźców 
przyjęte dnia 17 grudnia 2018 r.,

– uwzględniając Globalne 
porozumienie ONZ w sprawie uchodźców 
przyjęte dnia 17 grudnia 2018 r. oraz 
decyzję państw niebędących 
sygnatariuszami,

Or. en

Poprawka 21
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Umocowanie 21

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Globalne 
porozumienie ONZ na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji 
przyjęte dnia 19 grudnia 2018 r.,

skreśla się

Or. en

Poprawka 22
György Hölvényi, Janina Ochojska, Ádám Kósa, Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Umocowanie 21

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Globalne 
porozumienie ONZ na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji 
przyjęte dnia 19 grudnia 2018 r.,

– uwzględniając Globalne 
porozumienie ONZ na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji 
przyjęte dnia 19 grudnia 2018 r. oraz 
decyzję państw niebędących 
sygnatariuszami,

Or. en
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Poprawka 23
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konwencję Unii 
Afrykańskiej w sprawie ochrony i pomocy 
dla przesiedleńców wewnętrznych w 
Afryce (konwencję z Kampali),

Or. es

Poprawka 24
Pierfrancesco Majorino, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję ONZ o 
prawach dziecka z dnia 20 listopada 
1989 r.,

Or. en

Poprawka 25
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opracowane przez 
Radę sprawozdanie roczne 2019 dla Rady 
Europejskiej na temat celów w zakresie 
pomocy rozwojowej UE,

Or. es
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Poprawka 26
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 25 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
z 2013 r. pt. „Wzmocnienie pozycji 
samorządów lokalnych w krajach 
partnerskich w celu poprawy zarządzania 
i zwiększenia skuteczności w dziedzinie 
rozwoju”,

Or. en

Poprawka 27
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 25 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje wcześniejsze 
rezolucje, w szczególności rezolucję z dnia 
6 października 2015 r. w sprawie roli 
władz lokalnych w krajach rozwijających 
się we współpracy na rzecz rozwoju,

Or. en

Poprawka 28
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 25 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Dekadę Ludności 
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Pochodzenia Afrykańskiego ONZ, w 
szczególności filar „Uznawanie”,

Or. en

Poprawka 29
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 25 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie 
protestów antyrasistowskich po śmierci 
George’a Floyda (2020/2685(RSP)),

Or. en

Poprawka 30
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że najbliższy 
szczyt UA–UE powinien nadać nowy 
impuls partnerstwu i określić wspólną 
strategię w połączeniu z konkretnymi 
działaniami dotyczącymi wspólnych 
wyzwań;

A. mając na uwadze, że najbliższy 
szczyt UA–UE powinien nadać nowy 
impuls dyskusjom na temat możliwej 
współpracy w odniesieniu do różnych 
wyzwań;

Or. en

Poprawka 31
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Motyw A
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że najbliższy 
szczyt UA–UE powinien nadać nowy 
impuls partnerstwu i określić wspólną 
strategię w połączeniu z konkretnymi 
działaniami dotyczącymi wspólnych 
wyzwań;

A. mając na uwadze, że najbliższy 
szczyt UA–UE powinien nadać nowy 
impuls partnerstwu i określić wspólną 
strategię w połączeniu z konkretnymi 
działaniami dotyczącymi wspólnych 
wyzwań, zgodnie z międzynarodowymi 
zobowiązaniami w ramach Agendy 2030 i 
porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 32
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że najbliższy 
szczyt UA–UE powinien nadać nowy 
impuls partnerstwu i określić wspólną 
strategię w połączeniu z konkretnymi 
działaniami dotyczącymi wspólnych 
wyzwań;

A. mając na uwadze, że najbliższy 
szczyt UA–UE powinien nadać nowy 
impuls partnerstwu i określić wspólną 
strategię w połączeniu z konkretnymi 
działaniami dotyczącymi wspólnych 
wyzwań i przyszłych możliwości;

Or. en

Poprawka 33
Ádám Kósa, Janina Ochojska, György Hölvényi

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że dla krajów 
krytyczne znaczenie ma inwestowanie 
większych środków w systematyczne 
gromadzenie dokładnych i 
porównywalnych danych 
zdezagregowanych, aby dowiedzieć się, 
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czy i gdzie występuje intersekcjonalność, 
określić, jak należy ją uwzględnić, oraz 
przeanalizować, czy rezultaty działań 
podjętych w ramach tej strategii 
wywierają pozytywny wpływ na 
wszystkich, w szczególności na 
pozostających najbardziej w tyle; mając 
na uwadze, że zgodnie z zadaniem 17.18 w 
ramach celów zrównoważonego rozwoju 
dane należy dezagregować według 
dochodu, płci, wieku, rasy, pochodzenia 
etnicznego, niepełnosprawności i 
położenia geograficznego;

Or. en

Poprawka 34
György Hölvényi, Tomas Tobé, Janina Ochojska, Rosa Estaràs Ferragut, Ádám Kósa, 
Hildegard Bentele, Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że pokój i 
bezpieczeństwo stanowią zasadnicze 
warunki wstępne dla osiągnięcia 
długoterminowego zrównoważonego 
rozwoju oraz promowania stabilizacji i 
silnych instytucji na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym, a także są 
konieczne dla poprawy warunków życia i 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 35
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że dla krajów 
krytyczne znaczenie ma inwestowanie 
większych środków w systematyczne 
gromadzenie dokładnych i 
porównywalnych danych 
zdezagregowanych, aby dowiedzieć się, 
czy i gdzie występuje intersekcjonalność, 
określić, jak należy ją uwzględnić, oraz 
przeanalizować, czy rezultaty działań 
podjętych w ramach tej strategii 
wywierają pozytywny wpływ na 
wszystkich, w szczególności na 
pozostających najbardziej w tyle; mając 
na uwadze, że zgodnie z zadaniem 17.18 w 
ramach celów zrównoważonego rozwoju 
dane należy dezagregować według 
dochodu, płci, wieku, rasy, pochodzenia 
etnicznego, statusu migracyjnego, 
niepełnosprawności i położenia 
geograficznego;

Or. en

Poprawka 36
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że interesy i 
priorytety Afryki, wyrażone w 
szczególności w Agendzie 2063, powinny 
odgrywać zasadniczą rolę w przebudowie 
naszych stosunków;

B. mając na uwadze, że interesy i 
priorytety Afryki, wyrażone w 
szczególności w Agendzie 2063, należy 
wyważyć względem interesów Europy, aby 
znaleźć wzajemne punkty możliwej 
współpracy;

Or. en

Poprawka 37
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler
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Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że interesy i 
priorytety Afryki, wyrażone w 
szczególności w Agendzie 2063, powinny 
odgrywać zasadniczą rolę w przebudowie 
naszych stosunków;

B. mając na uwadze, że interesy i 
priorytety Afryki, wyrażone w 
szczególności w Agendzie 2063, powinny 
odgrywać zasadniczą rolę w przebudowie 
naszych stosunków; przypomina, że to do 
Afrykańczyków należy prawo 
decydowania o ich współpracy 
międzynarodowej i własnych priorytetach; 
wzywa UE do dążenia do koordynacji 
działań z każdym krajem rzeczywiście 
zainteresowanym dostatnim i pozytywnym 
długofalowym rozwojem kontynentu 
afrykańskiego w oparciu o dobre rządy, 
poszanowanie praw obywatelskich i praw 
człowieka oraz walkę z korupcją; wzywa 
UE do opracowania strategicznej i 
długofalowej odpowiedzi na chińską 
koncepcję „Jeden pas i jeden szlak”, 
której to odpowiedzi powinny przyświecać 
nasze wspólne wartości oraz priorytety i 
potrzeby wyrażane przez naszych 
afrykańskich sąsiadów, a także w 
wymiarze ogólnym wzywa także UE do 
rozważenia współpracy trójstronnej;

Or. en

Poprawka 38
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że Afryka jest 
najmłodszym kontynentem i każdego 
miesiąca około jednego miliona 
Afrykańczyków wchodzi na rynek pracy, 
nie posiadając wykształcenia ani 
umiejętności odpowiadających 
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zapotrzebowaniu na lokalnym rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 39
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wartość 
dodana wniesiona przez UE w ramach 
partnerstwa z Afryką polega w 
szczególności na jej dążeniu do stworzenia 
długoterminowej wizji opartej na 
wspólnych wartościach i ożywieniu 
multilateralizmu;

C. mając na uwadze, że wartość 
dodana zapewniana przez dążenie UE do 
współpracy z różnymi narodami w Afryce 
polega w szczególności na jej dążeniu do 
stworzenia długoterminowej wizji opartej 
na przyszłym pokoju, stabilności, 
demokracji i poszanowaniu praw 
człowieka zapewniających wkład w 
stabilne i zrównoważone społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 40
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wartość 
dodana wniesiona przez UE w ramach 
partnerstwa z Afryką polega w 
szczególności na jej dążeniu do stworzenia 
długoterminowej wizji opartej na 
wspólnych wartościach i ożywieniu 
multilateralizmu;

C. mając na uwadze, że wartość 
dodana wniesiona przez UE w ramach 
partnerstwa z Afryką będzie polegać na 
zdolności UE do powiązania dialogu 
międzykontynentalnego z podejściem 
kontekstowym, które uwzględnia 
różnorodność państw kontynentu, a także 
na jej dążeniu do stworzenia 
długoterminowej wizji opartej na 
wspólnych wartościach i ożywieniu 
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multilateralizmu;

Or. en

Poprawka 41
György Hölvényi, Janina Ochojska, Rosa Estaràs Ferragut, Ádám Kósa, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wartość 
dodana wniesiona przez UE w ramach 
partnerstwa z Afryką polega w 
szczególności na jej dążeniu do stworzenia 
długoterminowej wizji opartej na 
wspólnych wartościach i ożywieniu 
multilateralizmu;

C. mając na uwadze, że wartość 
dodana wniesiona przez UE w ramach 
partnerstwa z Afryką polega w 
szczególności na jej dążeniu do stworzenia 
długoterminowej wizji opartej na 
wspólnych wartościach i ożywieniu 
multilateralizmu przez poszanowanie 
szczególnej charakterystyki i lokalnych 
drażliwych problemów krajów 
partnerskich oraz istniejących struktur 
społecznych;

Or. en

Poprawka 42
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wartość 
dodana wniesiona przez UE w ramach 
partnerstwa z Afryką polega w 
szczególności na jej dążeniu do stworzenia 
długoterminowej wizji opartej na 
wspólnych wartościach i ożywieniu 
multilateralizmu;

C. mając na uwadze, że wartość 
dodana wniesiona przez UE w ramach 
partnerstwa z Afryką polega w 
szczególności na jej dążeniu do stworzenia 
długoterminowej wizji opartej na 
wspólnych wartościach i wspólnych 
interesach oraz ożywieniu 
multilateralizmu;

Or. en
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Poprawka 43
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wartość 
dodana wniesiona przez UE w ramach 
partnerstwa z Afryką polega w 
szczególności na jej dążeniu do stworzenia 
długoterminowej wizji opartej na 
wspólnych wartościach i ożywieniu 
multilateralizmu;

C. mając na uwadze, że wartość 
dodana wniesiona przez UE w ramach 
partnerstwa z Afryką polega w 
szczególności na jej dążeniu do stworzenia 
długoterminowej wizji opartej na 
wspólnych wartościach i ożywieniu 
multilateralizmu i regionalizmu;

Or. fr

Poprawka 44
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w Afryce 
obecnie 390 mln ludzi żyje poniżej granicy 
ubóstwa, a wzrost ma charakter 
ograniczony i nie sprzyja włączeniu 
społecznemu, co skutkuje pogłębianiem 
nierówności;

Or. en

Poprawka 45
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że Afrykę 
zamieszkuje najmłodsza ludność na 
świecie i znajdują się tam państwa 
należące do najbardziej niestabilnych na 
świecie;

Or. en

Poprawka 46
György Hölvényi, Tomas Tobé, Janina Ochojska, Ádám Kósa, Hildegard Bentele, Anna-
Michelle Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że dostęp do 
godnej pracy i warunków życia na 
szczeblu lokalnym ma zasadnicze 
znaczenie dla ograniczenia trendów 
migracyjnych;

Or. en

Poprawka 47
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że w 2018 r. 
surowce stanowiły 49 % łącznych 
przywozów UE z Afryki; mając na 
uwadze, że sektor wydobywczy ma 
największe znaczenie w ramach 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
dla Afryki;
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Or. en

Poprawka 48
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że pośrednie 
skutki pandemii COVID-19 w Afryce już 
są wyraźnie widoczne, w szczególności 
pod względem braku bezpieczeństwa 
żywnościowego, utraty dochodów i źródła 
utrzymania oraz grożącego kryzysu 
zadłużeniowego;

Or. en

Poprawka 49
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 pogłębiła narażenie Afryki 
związane ze słabą dywersyfikacją 
gospodarczą i dużą zależnością od wywozu 
surowców; mając na uwadze, że zgodnie z 
ostatnim sprawozdaniem Komisji 
Gospodarczej ONZ ds. Afryki cena ropy, 
która stanowi 40 procent eksportu z 
Afryki, zmniejszyła się o połowę, a w 
przypadku głównych towarów 
eksportowych Afryki takich jak materiały 
włókiennicze i świeże kwiaty cięte 
obserwuje się załamanie[1];
[1] Sprawozdanie UNICA pt. „COVID-19 
in Africa: Protecting Lives and 
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Economies” (COVID-19 w Afryce: 
ochrona życia i gospodarki) (kwiecień 
2020 r.).

Or. en

Poprawka 50
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ce. mając na uwadze, że transfery 
pieniężne emigrantów stanowią niezbędne 
źródło finansowania dla dużej liczby 
krajów afrykańskich; mając na uwadze, 
że jak szacuje Bank Światowy w rezultacie 
pandemii COVID-19 transfery pieniężne 
emigrantów w krajach Afryki 
Subsaharyjskiej ulegną zmniejszeniu o 
23,1 %;

Or. en

Poprawka 51
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cf. mając na uwadze, że większość 
krajów afrykańskich nie dysponuje 
przestrzenią fiskalną, aby odpowiednio 
zareagować na kryzys ze względu na 
niskie oszczędności krajowe, niski poziom 
mobilizacji dochodów krajowych, duże 
nielegalne wypływy środków finansowych, 
zmienność cen towarów, wysokie deficyty 
budżetowe i zastój oficjalnej pomocy 
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rozwojowej;

Or. en

Poprawka 52
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cg. mając na uwadze, że budowanie 
państwowości stanowi priorytet dla 
niepewnych politycznie i słabych 
administracyjnie państw afrykańskich, co 
wiąże się ze wzmacnianiem ich zdolności 
fiskalnej;

Or. en

Poprawka 53
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Rosa Estaràs Ferragut, Janina Ochojska, Marlene 
Mortler, György Hölvényi, Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wzrostowi 
gospodarczemu i inwestycjom musi 
towarzyszyć walka z nierównościami 
poprzez wzmocnienie kapitału ludzkiego i 
polityki redystrybucji;

D. mając na uwadze, że 
bezpieczeństwo, praworządność i dobre 
rządy stanowią warunki wstępne dla 
wzrostu gospodarczego i inwestycji, w 
związku z czym musi towarzyszyć im 
walka z nierównościami poprzez 
wzmocnienie kapitału ludzkiego, równości, 
uczestnictwa politycznego i systemów 
bezpieczeństwa socjalnego, a także 
przyjmowanie przez państwa afrykańskie, 
wspierane przez regionalne i 
międzynarodowe organizacje oraz UE, 
roli głównego gwaranta własnego 
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bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 54
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wzrostowi 
gospodarczemu i inwestycjom musi 
towarzyszyć walka z nierównościami 
poprzez wzmocnienie kapitału ludzkiego i 
polityki redystrybucji;

D. mając na uwadze, że 
zrównoważonemu wzrostowi 
gospodarczemu i zrównoważonym 
inwestycjom musi towarzyszyć walka z 
nierównościami poprzez wzmocnienie 
kapitału ludzkiego i polityki redystrybucji 
oraz zwiększanie odporności na skutki 
zmiany klimatu;

Or. fr

Poprawka 55
Janina Ochojska, György Hölvényi

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wzrostowi 
gospodarczemu i inwestycjom musi 
towarzyszyć walka z nierównościami 
poprzez wzmocnienie kapitału ludzkiego i 
polityki redystrybucji;

D. mając na uwadze, że wzrost 
gospodarczy i inwestycje muszą mieć 
zrównoważony charakter i musi im 
towarzyszyć walka z nierównościami 
poprzez wzmocnienie kapitału ludzkiego i 
polityki redystrybucji oraz osiąganie celów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 56
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
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Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wzrostowi 
gospodarczemu i inwestycjom musi 
towarzyszyć walka z nierównościami 
poprzez wzmocnienie kapitału ludzkiego i 
polityki redystrybucji;

D. mając na uwadze, że wzrost 
gospodarczy i inwestycje muszą mieć 
zrównoważony charakter i musi im 
towarzyszyć walka z nierównościami 
poprzez wzmocnienie kapitału ludzkiego i 
polityki redystrybucji oraz osiąganie celów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 57
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wzrostowi 
gospodarczemu i inwestycjom musi 
towarzyszyć walka z nierównościami 
poprzez wzmocnienie kapitału ludzkiego i 
polityki redystrybucji;

D. mając na uwadze, że pomimo 
wzrostu gospodarczego ubóstwo 
zwiększyło się w wielu krajach Afryki; 
mając na uwadze, że inwestycjom musi 
towarzyszyć walka z nierównościami 
poprzez wzmocnienie kapitału ludzkiego i 
polityki redystrybucji;

Or. en

Poprawka 58
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wzrostowi 
gospodarczemu i inwestycjom musi 

D. mając na uwadze, że wzrostowi 
gospodarczemu i inwestycjom musi 
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towarzyszyć walka z nierównościami 
poprzez wzmocnienie kapitału ludzkiego i 
polityki redystrybucji;

towarzyszyć walka z handlem ludźmi i 
nielegalnym przekraczaniem granic 
poprzez wzmocnienie kapitału ludzkiego;

Or. en

Poprawka 59
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wzrostowi 
gospodarczemu i inwestycjom musi 
towarzyszyć walka z nierównościami 
poprzez wzmocnienie kapitału ludzkiego i 
polityki redystrybucji;

D. mając na uwadze, że wzrost 
gospodarczy i inwestycje muszą mieć 
zrównoważonym charakter i musi 
towarzyszyć im walka z nierównościami 
poprzez wzmocnienie kapitału ludzkiego i 
polityki redystrybucji;

Or. fr

Poprawka 60
Bernhard Zimniok

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że wszystkie 
narody afrykańskie pilnie potrzebują 
wykwalifikowanych specjalistów o 
wysokich umiejętnościach, którzy są w 
stanie porozumiewać się w lokalnych 
językach, a przede wszystkim rozumieją 
lokalną kulturę i normy, aby stawić czoła 
różnorodnym wyzwaniom stojącym przed 
narodami afrykańskimi; wykwalifikowani 
specjaliści są szczególnie potrzebni w 
obszarach takich jak: kształcenie; opieka 
zdrowotna; praworządność; kontrola 
demokratyczna; innowacje; środowisko; 
równość płci; rozwój systemów 
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informacyjnych, budownictwo oraz 
wzmocnienie lokalnych i centralnych 
systemów fiskalnych i finansowych; 
istnieje zatem pilna potrzeba zapewnienia, 
by przesiedlona afrykańska diaspora 
mogła wrócić do domu, aby dzielić się 
swoimi cennymi umiejętnościami i 
doświadczeniem, tak aby budować 
bardziej demokratyczne, stabilne, 
odporne, dobrze prosperujące, chroniące 
środowisko narody w celu zabezpieczenia 
przyszłości dla kolejnych pokoleń 
Afrykańczyków;

Or. en

Poprawka 61
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że 94 mln dzieci 
poniżej 5. roku życia nigdy nie zostało 
zarejestrowanych w Afryce 
Subsaharyjskiej, 51 mln w Afryce 
Wschodniej i Południowej oraz 43 mln w 
Afryce Zachodniej i Środkowej; mając na 
uwadze, że prawo do bycia uznawanym za 
osobę wobec prawa stanowi kluczowy 
krok w zapewnianiu ochrony przez całe 
życie oraz jest warunkiem wstępnym dla 
egzekwowania wszystkich innych praw; 
mając na uwadze, że akt urodzenia jest 
dowodem tożsamości prawnej osoby, 
pozwalającym unikać ryzyka 
bezpaństwowości oraz uzyskiwać ochronę 
przed przemocą i wykorzystywaniem;

Or. en

Poprawka 62
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen
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Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że istnieją 
naukowo udowodnione powiązania 
między kryzysami zdrowotnymi, 
środowiskowymi i klimatycznymi, co 
pokazała pandemia COVID-19; mając na 
uwadze, że ze względu na zmianę klimatu 
i utratę różnorodności biologicznej 
kryzysy takie mogą się nasilić w 
nadchodzących dziesięcioleciach;

Or. en

Poprawka 63
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że kontynent 
afrykański to ogromne terytorium o 
bardzo zróżnicowanej specyfice lokalnej i 
regionalnej, którą nowe partnerstwo UE–
Afryka powinno uwzględniać przy 
realizacji jego celów;

Or. fr

Poprawka 64
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że kobiety i 
młodzież, w całej ich różnorodności, 
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często napotykają przeszkody w osiąganiu 
pełnego potencjału, co uwidacznia 
zwiększone obciążenie zakażeniem HIV, 
niechcianymi ciążami, przemocą 
seksualną i przemocą ze względu na płeć 
oraz odsiewem szkolnym;

Or. en

Poprawka 65
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że równość płci 
musi stanowić kluczowy priorytet dla 
przyszłego partnerstwa UE–Afryka, a 
zatem musi być uwzględniana w całej 
strategii UE–Afryka;

Or. en

Poprawka 66
Janina Ochojska, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że równość płci 
musi stanowić priorytet dla przyszłego 
partnerstwa UE–Afryka, a zatem musi być 
uwzględniana we wszystkich elementach 
strategii UE–Afryka;

Or. en
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Poprawka 67
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że należy 
zachęcać do kontaktów między tymi 
dwoma kontynentami na wszystkich 
poziomach i we wszystkich sektorach 
społeczeństwa;

Or. fr

Poprawka 68
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że neoliberalny 
model gospodarczy promowany 
dotychczas nie sprzyjał zmniejszaniu 
nierówności i rozwojowi w Afryce;

Or. en

Poprawka 69
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że Rada Pokoju 
i Bezpieczeństwa UA określiła zmianę 
klimatu jako główne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa w 2019 r.;
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Or. en

Poprawka 70
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że kontynent 
afrykański jest szczególnie dotknięty 
negatywnymi skutkami zmiany klimatu i 
zanieczyszczeniem atmosfery, gleby i wody 
pochodzącym z różnych źródeł; mając na 
uwadze, że partnerstwo w swoim zielonym 
wymiarze powinno mieć na celu 
złagodzenie skutków tych zjawisk i lepsze 
przystosowanie się do nich;

Or. fr

Poprawka 71
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że w Afryce 
Subsaharyjskiej występuje najniższy 
wskaźnik dostępu do energii na świecie; 
mając na uwadze, że energia elektryczna 
dociera jedynie do około połowy ludności, 
a czyste gotowanie jest dostępne tylko dla 
jednej trzeciej; około 600 mln ludzi nie 
posiada dostępu do energii elektrycznej, a 
890 mln gotuje z użyciem tradycyjnych 
paliw;

Or. en
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Poprawka 72
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała braki w systemie 
opieki zdrowotnej i systemie 
żywnościowym oraz pilną potrzebę 
budowy ukierunkowanego na ludzi, 
uniwersalnego i odpornego systemu 
opieki zdrowotnej i systemu 
żywnościowego opartego na prawach 
człowieka;

Or. en

Poprawka 73
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że Afryka 
potrzebuje przede wszystkim inwestycji w 
przystosowanie do kryzysu klimatycznego, 
podczas gdy komunikat Komisji 
koncentruje się na łagodzeniu zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 74
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że nowy kryzys 
gospodarczy wynikający z pandemii 
COVID-19 prawdopodobnie zwiększy 
nierówności i ubóstwo;

Or. en

Poprawka 75
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Motyw D c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dc. mając na uwadze, że finansowanie 
prywatne ma także kluczowe znaczenie dla 
wariantów zdecentralizowanych 
odnawialnych źródeł energii; mając na 
uwadze, że inwestycje prywatne, 
zdecentralizowane odnawialne źródła 
energii i dostosowane modele biznesowe 
finansów konsumenckich (np. system 
repartycyjny i płatności mobilne) mogą 
zapewnić dostęp do energii w dużych 
częściach Afryki, w szczególności w 
Afryce Subsaharyjskiej, gdzie wskaźnik 
dostępu do energii jest najniższy na 
świecie;

Or. en

Poprawka 76
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Motyw D c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dc. mając na uwadze, że pandemia 
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COVID-19 grozi zahamowaniem, a nawet 
cofnięciem postępów w obszarze trzech 
głównych występujących obecnie 
epidemii, a mianowicie HIV, gruźlicy i 
malarii, co sprawia, że konieczne jest 
przyjęcie innowacyjnych zintegrowanych 
podejść przy zaangażowaniu dotkniętych 
społeczności i wzmacnianiu pozycji 
społeczeństwa obywatelskiego, aby dotrzeć 
do osób wymagających usług ratujących 
życie;

Or. en

Poprawka 77
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dc. mając na uwadze, że sojusz UA–
UE na rzecz przeciwdziałania zmianie 
klimatu może stać się nową siłą napędową 
globalnej dyplomacji klimatycznej;

Or. en

Poprawka 78
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Projekt rezolucji
Motyw D d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dd. mając na uwadze, że 
zabezpieczenie, ochrona i waloryzacja 
dziedzictwa kulturowego oraz sektora 
kultury i kreatywnego mogą stymulować 
zatrudnienie, wzmacniać pozycję 
młodzieży i kobiet oraz zapewniać wkład w 
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odporne i tolerancyjne społeczeństwo, 
które szanuje różnice kulturowe i 
ogranicza nierówności dzięki budowaniu 
mostów między różnymi społecznościami;

Or. en

Poprawka 79
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Motyw D d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dd. mając na uwadze, że dostęp do 
finansowania stanowi główną przeszkodę 
dla wielu MŚP i przedsiębiorców, w 
szczególności kobiet; mając na uwadze, że 
istnieje znaczne zróżnicowanie sytuacji 
kobiet i mężczyzn pod względem dostępu 
do finansowania, które wynosi 9 % w 
Afryce Subsaharyjskiej i 18 % w Afryce 
Północnej, gdzie jest największe na 
świecie;

Or. en

Poprawka 80
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dd. mając na uwadze, że w dniu 20 
grudnia 2017 r. Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych przyjęło projekt, 
w którym ogłosiło lata 2019–2028 Dekadą 
Rolnictwa Rodzinnego ONZ;

Or. en
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Poprawka 81
Hildegard Bentele, Rosa Estaràs Ferragut, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene 
Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przyjmuje do wiadomości 
komunikat z dnia 9 marca 2020 r. 
zatytułowany „W kierunku kompleksowej 
strategii współpracy z Afryką”;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji z dnia 9 marca pt. „W 
kierunku kompleksowej strategii 
współpracy z Afryką” i postrzega go jako 
krok w kierunku prawdziwie 
geopolitycznego partnerstwa; przypomina, 
że UE i Afryka stoją wspólnie przed 
wieloma wyzwaniami, począwszy od 
zmiany klimatu i kwestii energetycznych, 
poprzez reformę instytucji wielostronnych 
i handlu światowego, propagowanie praw 
człowieka i praw obywatelskich za sprawą 
rozwoju demokracji, wydźwignięcie 
społeczności z ubóstwa, zapewnienie 
godnych warunków życia dzięki 
stwarzaniu możliwości gospodarczych i w 
zakresie zatrudnienia, edukację o wysokiej 
jakości, poprawę zdrowia publicznego i 
dostępu do opieki zdrowotnej, a 
skończywszy na zwalczaniu grup 
zbrojnych, terroryzmu i handlu ludźmi w 
celu zapewnienia stabilności i pokoju, 
oraz że tylko działając wspólnie 
osiągniemy nasze wspólne cele; podkreśla, 
że stosunki UE z Afryką mają nadrzędne 
znaczenie dla przyszłości obydwu naszych 
kontynentów oraz że przyszłe stosunki 
muszą wykraczać poza tradycyjny rozwój i 
współpracę humanitarną i powinny 
opierać się na jasnym zrozumieniu 
naszych poszczególnych i wspólnych 
interesów i obowiązków, odzwierciedlając 
złożoność i dojrzałość naszych stosunków;

Or. en
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Poprawka 82
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przyjmuje do wiadomości 
komunikat z dnia 9 marca 2020 r. 
zatytułowany „W kierunku kompleksowej 
strategii współpracy z Afryką”;

1. przyjmuje do wiadomości 
komunikat z dnia 9 marca 2020 r. 
zatytułowany „W kierunku kompleksowej 
strategii współpracy z Afryką”; powtarza, 
że zasadniczym elementem stosunków 
UE–Afryka musi pozostawać eliminacja 
ubóstwa, rozwój społeczny i osiągnięcie 
celów zrównoważonego rozwoju; wzywa 
Komisję do zreformowania swojej obecnej 
wersji strategii w celu zaspokojenia 
potrzeb regionów afrykańskich, również w 
następstwie obecnego kryzysu 
zdrowotnego i gospodarczego związanego 
z COVID-19; uważa, że podczas stawiania 
czoła wykluczeniu społecznemu i 
nierównościom, promowania równości 
płci, łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej, zwalczania 
głodu i walki o suwerenność żywnościową 
priorytetowo należy potraktować 
ograniczanie ubóstwa;

Or. en

Poprawka 83
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przyjmuje do wiadomości 
komunikat z dnia 9 marca 2020 r. 
zatytułowany „W kierunku kompleksowej 
strategii współpracy z Afryką”;

1. przyjmuje z zadowoleniem 
komunikat z dnia 9 marca 2020 r. 
zatytułowany „W kierunku kompleksowej 
strategii współpracy z Afryką”; podkreśla, 
że zbliżający się szczyt UE–UA w 
październiku powinien przygotować 



AM\1208835PL.docx 39/285 PE654.008v01-00

PL

podstawy dla strategicznego, 
zorientowanego na rezultaty partnerstwa 
korzystnego dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 84
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa do zbudowania 
prawdziwego partnerstwa na zasadach 
równości i nakłania do wyjścia poza 
optykę dawca-biorca; podkreśla znaczenie 
uzgodnień z afrykańskimi partnerami oraz 
przejrzystego określenia ram ich 
wdrażania, a także zakresu 
odpowiedzialności każdej ze stron;

2. wzywa do zbudowania 
prawdziwego partnerstwa na zasadach 
równości i nakłania do wyjścia poza 
optykę dawca-biorca; podkreśla znaczenie 
uzgodnień z afrykańskimi partnerami oraz 
przejrzystego określenia ram ich 
wdrażania, a także zakresu 
odpowiedzialności każdej ze stron; uważa, 
że w ramach nowego i odnowionego 
partnerstwa UE z Afryką należy w pełni 
dostrzegać i uwzględniać europejską 
odpowiedzialność historyczną za 
wykorzystywanie kolonii na kontynencie 
afrykańskim oraz za przestępstwa 
związane z niewolnictwem;

Or. en

Poprawka 85
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa do zbudowania 
prawdziwego partnerstwa na zasadach 
równości i nakłania do wyjścia poza 

2. wzywa do zbudowania 
prawdziwego partnerstwa na zasadach 
równości opartego na prawie 



PE654.008v01-00 40/285 AM\1208835PL.docx

PL

optykę dawca-biorca; podkreśla znaczenie 
uzgodnień z afrykańskimi partnerami oraz 
przejrzystego określenia ram ich 
wdrażania, a także zakresu 
odpowiedzialności każdej ze stron;

międzynarodowym, a także 
międzynarodowych konwencjach, 
umowach oraz normach, i nakłania do 
wyjścia poza optykę dawca-biorca; 
podkreśla znaczenie uzgodnień z 
afrykańskimi partnerami, w tym 
afrykańskim społeczeństwem 
obywatelskim i diasporą, oraz 
przejrzystego określenia ram ich 
wdrażania, a także zakresu 
odpowiedzialności każdej ze stron;

Or. en

Poprawka 86
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa do zbudowania 
prawdziwego partnerstwa na zasadach 
równości i nakłania do wyjścia poza 
optykę dawca-biorca; podkreśla znaczenie 
uzgodnień z afrykańskimi partnerami oraz 
przejrzystego określenia ram ich 
wdrażania, a także zakresu 
odpowiedzialności każdej ze stron;

2. wzywa do zbudowania 
prawdziwego partnerstwa na zasadach 
równości opartego na prawie 
międzynarodowym, a także 
międzynarodowych konwencjach, 
umowach oraz normach, i nakłania do 
wyjścia poza optykę dawca-biorca; 
podkreśla znaczenie uzgodnień z 
afrykańskimi partnerami, w tym 
afrykańskim społeczeństwem 
obywatelskim, oraz przejrzystego 
określenia ram ich wdrażania, a także 
zakresu odpowiedzialności każdej ze stron;

Or. en

Poprawka 87
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele, Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa do zbudowania 
prawdziwego partnerstwa na zasadach 
równości i nakłania do wyjścia poza 
optykę dawca-biorca; podkreśla znaczenie 
uzgodnień z afrykańskimi partnerami oraz 
przejrzystego określenia ram ich 
wdrażania, a także zakresu 
odpowiedzialności każdej ze stron;

2. wzywa do zbudowania 
prawdziwego partnerstwa na zasadach 
równości opartego na prawie 
międzynarodowym, a także 
międzynarodowych konwencjach, 
umowach oraz normach, i nakłania do 
wyjścia poza optykę dawca-biorca; 
podkreśla znaczenie uzgodnień z 
afrykańskimi partnerami oraz przejrzystego 
określenia ram ich wdrażania, a także 
zakresu odpowiedzialności każdej ze stron;

Or. en

Poprawka 88
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa do zbudowania 
prawdziwego partnerstwa na zasadach 
równości i nakłania do wyjścia poza 
optykę dawca-biorca; podkreśla znaczenie 
uzgodnień z afrykańskimi partnerami oraz 
przejrzystego określenia ram ich 
wdrażania, a także zakresu 
odpowiedzialności każdej ze stron;

2. wzywa do zbudowania 
prawdziwego partnerstwa na zasadach 
równości i nakłania do wyjścia poza 
optykę dawca-biorca; podkreśla znaczenie 
uzgodnień z afrykańskimi partnerami oraz 
przejrzystego określenia ram ich 
wdrażania, a także zakresu 
odpowiedzialności każdej ze stron w 
oparciu o jasną ocenę wdrażania 
wcześniejszych wspólnych umów;

Or. en

Poprawka 89
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa do zbudowania 
prawdziwego partnerstwa na zasadach 
równości i nakłania do wyjścia poza optykę 
dawca-biorca; podkreśla znaczenie 
uzgodnień z afrykańskimi partnerami oraz 
przejrzystego określenia ram ich 
wdrażania, a także zakresu 
odpowiedzialności każdej ze stron;

2. wzywa do zbudowania 
prawdziwego partnerstwa na zasadach 
równości, jeśli obydwie strony są w stanie 
spełnić podobne kryteria, i nakłania do 
odejścia od uzależnienia od pomocy, aby 
wykroczyć poza optykę darczyńca-
beneficjent; podkreśla znaczenie 
konsultacji z afrykańskimi beneficjentami 
oraz przejrzystego określenia zakresu 
odpowiedzialności każdej ze stron za 
wdrażanie;

Or. en

Poprawka 90
György Hölvényi, Janina Ochojska, Rosa Estaràs Ferragut, Ádám Kósa, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa do zbudowania 
prawdziwego partnerstwa na zasadach 
równości i nakłania do wyjścia poza 
optykę dawca-biorca; podkreśla znaczenie 
uzgodnień z afrykańskimi partnerami oraz 
przejrzystego określenia ram ich 
wdrażania, a także zakresu 
odpowiedzialności każdej ze stron;

2. wzywa do zbudowania 
prawdziwego partnerstwa na zasadach 
równości i nakłania do wyjścia poza 
optykę dawca-biorca; podkreśla znaczenie 
uzgodnień z afrykańskimi partnerami oraz 
przejrzystego określenia ram wdrażania 
partnerstwa na zasadach równości, a 
także zakresu odpowiedzialności każdej ze 
stron;

Or. en

Poprawka 91
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Rosa Estaràs Ferragut, Janina Ochojska, Marlene 
Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa instytucje UE i państwa 
członkowskie, aby były bardziej spójnym i 
przemawiającym jednym głosem 
podmiotem w kontaktach z kontynentem 
afrykańskim oraz aby obowiązkowo 
koordynowały swoją politykę; wzywa je do 
skupienia wysiłków na tworzeniu ram dla 
możliwości gospodarczych i zatrudnienia, 
które mają kluczowe znaczenie, biorąc 
pod uwagę trendy demograficzne na 
kontynencie afrykańskim; w tym 
kontekście wskazuje na pozytywny wpływ 
Planu inwestycji zewnętrznych 
zainicjowanego przez ówczesnego 
przewodniczącego Komisji Jeana-
Claude’a Junckera w 2017 r. oraz wyraża 
zdecydowane poparcie dla powstałego w 
ramach tego planu Sojuszu Afryka–
Europa na rzecz zrównoważonych 
inwestycji i tworzenia miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 92
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. przypomina, że celem Unii 
Europejskiej jest wdrożenie prawdziwej 
polityki rozwojowej w Afryce, zgodnie z 
celami zrównoważonego rozwoju ONZ, 
gdy tymczasem inne podmioty, w 
szczególności Chiny i Rosja, inwestują i 
działają na kontynencie afrykańskim 
zgodnie z własnymi interesami, ze szkodą 
dla suwerenności Afryki; podkreśla 
znaczenie uwzględniania tego aspektu w 
partnerstwie UE–Afryka i w stosunkach 
między UE a Chinami;
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Or. fr

Poprawka 93
Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że Unia Europejska 
dzięki swoim regionom najbardziej 
oddalonym jest obecna zarówno na 
Oceanie Atlantyckim, jak i Indyjskim, a 
jej regiony najbardziej oddalone posiadają 
historyczne, gospodarcze i kulturalne 
powiązania z wieloma państwami 
afrykańskimi; wzywa wobec tego do 
ściślejszego zintegrowania regionów 
najbardziej oddalonych z ich otoczeniem 
regionalnym oraz do zwiększonej 
współpracy z państwami afrykańskimi w 
zakresie wspólnych tematów, w 
szczególności kwestii środowiska i 
migracji;

Or. fr

Poprawka 94
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler, György 
Hölvényi, Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. przypomina, że silne partnerstwo 
potrzebuje nie tylko silnej UE, ale także 
silnej Unii Afrykańskiej, dlatego też 
podkreśla potrzebę dalszego wzmacniania 
procesu integracji na kontynencie 
afrykańskim, a także instytucjonalizacji 
Unii Afrykańskiej, w tym Parlamentu 
Panafrykańskiego, poprzez wymianę 
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najlepszych praktyk oraz pomoc 
techniczną i finansową; potwierdza stałe 
wsparcie UE dla integracji regionalnej i 
organizacji regionalnych w Afryce, w 
szczególności ECOWAS (Wspólnota 
Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej), 
CEMAC (Wspólnota Gospodarcza i 
Monetarna Afryki Środkowej), EAC 
(Wspólnota Wschodnioafrykańska), 
SADC (Południowoafrykańska Wspólnota 
Rozwoju), IGAD (Międzyrządowy Organ 
ds. Rozwoju) i ECCAS (Wspólnota 
Gospodarcza Państw Afryki Środkowej), a 
także ICGLR (Międzynarodowa 
Konferencja w sprawie Regionu Wielkich 
Jezior), wzywa do aktualizacji różnych 
regionalnych strategii politycznych UE 
wobec tych regionów (Zatoka Gwinejska, 
Sahel, Wielkie Jeziora, Róg Afryki) oraz 
zaleca stawianie czoła danym wyzwaniom 
i kryzysom poprzez podejście w duchu 
Drużyny Europy; wzywa Komisję do 
dostosowania umów o partnerstwie 
gospodarczym (UPG) do struktury 
Afrykańskiej Kontynentalnej Strefy 
Wolnego Handlu;

Or. en

Poprawka 95
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. wzywa do intensywnego 
promowania nowego partnerstwa i 
współpracy między Unią Europejską i 
kontynentem afrykańskim w celu 
wypracowania lepszego zrozumienia 
wyzwań i lepszej wymiany informacji na 
temat wspólnie realizowanych działań i 
ambicji;
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Or. fr

Poprawka 96
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że w sytuacji kryzysu 
wywołanego koronawirusem nasze dwa 
kontynenty powinny budować 
partnerstwo, które będzie w pełni 
uwzględniać skutki tego kryzysu i 
umożliwi ożywienie zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, ukierunkowane na rozwój 
społeczny, jak również na przyspieszenie 
procesu przemian, w szczególności w 
dziedzinie ekologii i cyfryzacji;

skreśla się

Or. en

Poprawka 97
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Rosa Estaràs Ferragut, Janina Ochojska, Marlene 
Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że w sytuacji kryzysu 
wywołanego koronawirusem nasze dwa 
kontynenty powinny budować partnerstwo, 
które będzie w pełni uwzględniać skutki 
tego kryzysu i umożliwi ożywienie 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, ukierunkowane na 
rozwój społeczny, jak również na 
przyspieszenie procesu przemian, w 
szczególności w dziedzinie ekologii i 
cyfryzacji;

3. podkreśla, że w sytuacji kryzysu 
wywołanego koronawirusem nasze dwa 
kontynenty powinny budować partnerstwo, 
które będzie w pełni uwzględniać skutki 
tego kryzysu i umożliwi ożywienie 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, ukierunkowane na 
rozwój społeczny, jak również na 
przyspieszenie procesu przemian, w 
szczególności w dziedzinie ekologii i 
cyfryzacji; przypomina o szkodliwych 
skutkach kryzysu związanego z COVID-
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19, zarówno pod względem zdrowotnym, 
jak i gospodarczym, i w związku z tym 
ponawia swój apel o zapewnienie tym 
państwom afrykańskim, które zwrócą się z 
takim wnioskiem, większego wsparcia w 
sektorze zdrowia; zdecydowanie popiera 
niezachwianą odpowiedź UE na kryzys 
poprzez podejście w duchu Drużyny 
Europy i postrzega ją jako prawdziwy 
znak globalnej solidarności i wartości 
europejskich, a także z dużym 
zadowoleniem przyjmuje zapowiedź grupy 
G-20 dotyczącą zawieszenia wszystkich 
płatności z tytułu obsługi zadłużenia 
najbiedniejszych krajów świata do końca 
2020 r.;

Or. en

Poprawka 98
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że w sytuacji kryzysu 
wywołanego koronawirusem nasze dwa 
kontynenty powinny budować partnerstwo, 
które będzie w pełni uwzględniać skutki 
tego kryzysu i umożliwi ożywienie 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, ukierunkowane na 
rozwój społeczny, jak również na 
przyspieszenie procesu przemian, w 
szczególności w dziedzinie ekologii i 
cyfryzacji;

3. podkreśla, że w sytuacji kryzysu 
wywołanego koronawirusem nasze dwa 
kontynenty powinny budować partnerstwo, 
które będzie w pełni uwzględniać skutki 
tego kryzysu i umożliwi ożywienie 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, ukierunkowane na 
rozwój społeczny, jak również na 
przyspieszenie procesu przemian, w 
szczególności w dziedzinie ekologii i 
cyfryzacji; wzywa Komisję do dalszego 
wdrażania kompleksowej strategii UE–
Afryka, aby zapewnić prawdziwą 
modelową zmianę stosunków UE–Afryka, 
biorąc pod uwagę kontekst pandemii 
COVID-19 i potrzebę zwiększonej 
współpracy wielostronnej w następstwie 
pandemii;
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Or. en

Poprawka 99
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że w sytuacji kryzysu 
wywołanego koronawirusem nasze dwa 
kontynenty powinny budować partnerstwo, 
które będzie w pełni uwzględniać skutki 
tego kryzysu i umożliwi ożywienie 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, ukierunkowane na 
rozwój społeczny, jak również na 
przyspieszenie procesu przemian, w 
szczególności w dziedzinie ekologii i 
cyfryzacji;

3. podkreśla, że w sytuacji kryzysu 
wywołanego koronawirusem nasze dwa 
kontynenty powinny budować partnerstwo, 
które będzie w pełni uwzględniać 
przyczyny i skutki tego kryzysu i umożliwi 
ożywienie zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
ukierunkowane na silniejsze systemy 
opieki zdrowotnej, aby zapobiegać nowym 
pojawiającym się pandemiom, wykrywać 
je i reagować na nie oraz przyspieszyć 
reakcje na istniejące pandemie, na 
systemy żywnościowe oparte na 
agroekologicznym rolnictwie rodzinnym 
na małą skalę i rynkach terytorialnych, na 
rozwój społeczny i równość płci, jak 
również na przyspieszenie procesu 
przemian, w szczególności w dziedzinie 
ekologii i cyfryzacji;

Or. en

Poprawka 100
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że w sytuacji kryzysu 
wywołanego koronawirusem nasze dwa 
kontynenty powinny budować partnerstwo, 
które będzie w pełni uwzględniać skutki 

3. podkreśla, że w sytuacji kryzysu 
wywołanego koronawirusem nasze dwa 
kontynenty powinny budować partnerstwo, 
które będzie w pełni uwzględniać 
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tego kryzysu i umożliwi ożywienie 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, ukierunkowane na 
rozwój społeczny, jak również na 
przyspieszenie procesu przemian, w 
szczególności w dziedzinie ekologii i 
cyfryzacji;

przyczyny i skutki tego kryzysu i umożliwi 
ożywienie zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
ukierunkowane na silniejsze systemy 
opieki zdrowotnej, aby zapobiegać nowym 
pojawiającym się pandemiom, wykrywać 
je i reagować na nie oraz przyspieszyć 
działania skierowane przeciwko 
istniejącym pandemiom, na rozwój 
społeczny i na systemy żywnościowe 
oparte na agroekologicznym rolnictwie 
rodzinnym na małą skalę i rynkach 
terytorialnych, jak również na 
przyspieszenie procesu przemian, w 
szczególności w dziedzinie ekologii i 
cyfryzacji;

Or. en

Poprawka 101
György Hölvényi, Janina Ochojska, Ádám Kósa, Hildegard Bentele, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że w sytuacji kryzysu 
wywołanego koronawirusem nasze dwa 
kontynenty powinny budować partnerstwo, 
które będzie w pełni uwzględniać skutki 
tego kryzysu i umożliwi ożywienie 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, ukierunkowane na 
rozwój społeczny, jak również na 
przyspieszenie procesu przemian, w 
szczególności w dziedzinie ekologii i 
cyfryzacji;

3. podkreśla, że w sytuacji kryzysu 
wywołanego koronawirusem nasze dwa 
kontynenty powinny budować partnerstwo, 
które będzie w pełni uwzględniać skutki 
tego kryzysu i umożliwi ożywienie 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, ukierunkowane na 
rozwój społeczny, w szczególności pod 
względem kształcenia i zdrowia, jak 
również na przyspieszenie procesu 
przemian, w szczególności w dziedzinie 
ekologii i cyfryzacji;

Or. en

Poprawka 102
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele, Ádám Kósa
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że w sytuacji kryzysu 
wywołanego koronawirusem nasze dwa 
kontynenty powinny budować partnerstwo, 
które będzie w pełni uwzględniać skutki 
tego kryzysu i umożliwi ożywienie 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, ukierunkowane na 
rozwój społeczny, jak również na 
przyspieszenie procesu przemian, w 
szczególności w dziedzinie ekologii i 
cyfryzacji;

3. podkreśla, że w sytuacji kryzysu 
wywołanego koronawirusem nasze dwa 
kontynenty powinny budować partnerstwo, 
które będzie w pełni uwzględniać skutki 
tego kryzysu i umożliwi ożywienie 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, ukierunkowane na 
rozwój społeczny, zrównoważony wzrost 
gospodarczy i dobre rządy, jak również na 
przyspieszenie procesu przemian, w 
szczególności w dziedzinie ekologii i 
cyfryzacji;

Or. en

Poprawka 103
György Hölvényi, Janina Ochojska, Rosa Estaràs Ferragut, Ádám Kósa, Hildegard 
Bentele, Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że analfabetyzm, brak 
edukacji o wysokiej jakości i 
wykwalifikowanych specjalistów stanowią 
przeszkodę dla zrównoważonego rozwoju i 
wymagane są bardziej kompleksowe 
działania w tym sektorze, aby zwalczać 
nierówności, wspierać wzmocnienie 
pozycji kobiet i dziewcząt oraz osiągnąć 
cel zrównoważonego rozwoju 4;

Or. en

Poprawka 104
Janina Ochojska, György Hölvényi
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. domaga się, by nowa strategia 
UE–Afryka odpowiadała na obecny kryzys 
związany z COVID-19 w sposób 
uwzględniający i łagodzący skutki dla 
najmłodszych osób;

Or. en

Poprawka 105
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina o zobowiązaniu 
wspólnoty międzynarodowej na rzecz 
realizacji 17 celów zrównoważonego 
rozwoju; uważa, że partnerstwo Afryka–
UE będzie mieć decydujący wpływ na 
przestrzeganie tego zobowiązania;

4. przypomina o zobowiązaniu 
wspólnoty międzynarodowej na rzecz 
realizacji 17 celów zrównoważonego 
rozwoju; uważa, że partnerstwo Afryka–
UE powinno się opierać na przekrojowym 
i całościowym podejściu strategicznym do 
wszystkich celów zrównoważonego 
rozwoju, aby zdefiniować najlepsze 
praktyki w odpowiedzi na globalne 
wyzwania, jakimi są ubóstwo, 
nierówności, zmiana klimatu i zmiany w 
środowisku, zrównoważony dobrobyt, 
pokój i sprawiedliwość;

Or. fr

Poprawka 106
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele, Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 4



PE654.008v01-00 52/285 AM\1208835PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina o zobowiązaniu 
wspólnoty międzynarodowej na rzecz 
realizacji 17 celów zrównoważonego 
rozwoju; uważa, że partnerstwo Afryka–
UE będzie mieć decydujący wpływ na 
przestrzeganie tego zobowiązania;

4. przypomina o zobowiązaniu 
wspólnoty międzynarodowej na rzecz 
realizacji 17 celów zrównoważonego 
rozwoju; uważa, że partnerstwo Afryka–
UE będzie mieć decydujący wpływ na 
przestrzeganie tego zobowiązania; 
przypomina, że dwa kontynenty 
reprezentują wagę polityczną 81 krajów 
oraz wzywa obydwie strony do 
zacieśnienia współpracy na 
wielostronnych forach, aby stawić czoła 
globalnym wyzwaniom;

Or. en

Poprawka 107
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina o zobowiązaniu 
wspólnoty międzynarodowej na rzecz 
realizacji 17 celów zrównoważonego 
rozwoju; uważa, że partnerstwo Afryka–
UE będzie mieć decydujący wpływ na 
przestrzeganie tego zobowiązania;

4. przypomina o zobowiązaniu 
wspólnoty międzynarodowej na rzecz 
realizacji 17 celów zrównoważonego 
rozwoju; uważa, że partnerstwo Afryka–
UE będzie mieć decydujący wpływ na 
przestrzeganie tego zobowiązania; apeluje, 
by partnerstwo we wszystkich wymiarach 
było ukierunkowane na realizację Agendy 
2030 i uwzględniało wzajemne powiązania 
między celami zrównoważonego rozwoju;

Or. fr

Poprawka 108
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina o zobowiązaniu 
wspólnoty międzynarodowej na rzecz 
realizacji 17 celów zrównoważonego 
rozwoju; uważa, że partnerstwo Afryka–
UE będzie mieć decydujący wpływ na 
przestrzeganie tego zobowiązania;

4. przypomina o zobowiązaniu 
wspólnoty międzynarodowej na rzecz 
realizacji 17 celów zrównoważonego 
rozwoju przy jednoczesnym przestrzeganiu 
zasad Agendy 2030; uważa, że partnerstwo 
Afryka–UE będzie mieć decydujący 
wpływ na przestrzeganie tego 
zobowiązania;

Or. en

Poprawka 109
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina o zobowiązaniu 
wspólnoty międzynarodowej na rzecz 
realizacji 17 celów zrównoważonego 
rozwoju; uważa, że partnerstwo Afryka–
UE będzie mieć decydujący wpływ na 
przestrzeganie tego zobowiązania;

4. przypomina o zobowiązaniu 
wspólnoty międzynarodowej na rzecz 
realizacji 17 celów zrównoważonego 
rozwoju; wyraża nadzieję, że współpraca 
Afryka–UE będzie w pewien sposób 
wspierać postępy osiągane pod 
przywództwem poszczególnych narodów 
Afryki i w pełni przez nie zarządzane;

Or. en

Poprawka 110
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina o zobowiązaniu 
wspólnoty międzynarodowej na rzecz 
realizacji 17 celów zrównoważonego 
rozwoju; uważa, że partnerstwo Afryka–

4. przypomina o zobowiązaniu 
wspólnoty międzynarodowej na rzecz 
realizacji 17 celów zrównoważonego 
rozwoju w zintegrowany sposób; uważa, że 
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UE będzie mieć decydujący wpływ na 
przestrzeganie tego zobowiązania;

partnerstwo Afryka–UE będzie mieć 
decydujący wpływ na przestrzeganie tego 
zobowiązania;

Or. en

Poprawka 111
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. głęboko ubolewa nad 
ograniczeniem środków finansowych na 
politykę rozwojową i humanitarną w 
ramach narzędzia służącego odbudowie i 
WRF zatwierdzonych na posiedzeniu 
Rady w lipcu; domaga się znacznego 
zwiększenia przydziału środków 
finansowych na pomoc humanitarną i 
politykę rozwojową, tak aby WRF 
odpowiadały zobowiązaniu do nowego 
partnerstwa z Afryką i osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 112
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla znaczenie partnerstwa w 
obrębie systemu wielostronnego i wzywa 
do ścisłej, włączającej i systematycznej 
koordynacji przed każdym ważniejszym 
wydarzeniem na szczeblu sprawowania 
rządów w skali świata;
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Or. fr

Poprawka 113
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. kładzie nacisk na potrzebę 
zapewnienia właściwej spójności i 
komplementarności nowej strategii i 
przyszłej umowy po wygaśnięciu umowy z 
Kotonu;

5. kładzie nacisk na potrzebę 
zapewnienia właściwej spójności i 
komplementarności nowej strategii i 
przyszłej umowy po wygaśnięciu umowy z 
Kotonu, a także zapewnienia, by 
partnerstwo międzykontynentalne było 
wdrażane zgodnie z kontekstem lokalnym, 
krajowym i regionalnym oraz 
szczególnymi potrzebami;

Or. en

Poprawka 114
György Hölvényi, Janina Ochojska, Rosa Estaràs Ferragut, Ádám Kósa, Hildegard 
Bentele, Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. kładzie nacisk na potrzebę 
zapewnienia właściwej spójności i 
komplementarności nowej strategii i 
przyszłej umowy po wygaśnięciu umowy z 
Kotonu;

5. kładzie nacisk na potrzebę 
zapewnienia właściwej spójności i 
komplementarności nowej strategii i 
przyszłej umowy po wygaśnięciu umowy z 
Kotonu, a także innych działań w zakresie 
rozwoju i obszarów polityki Unii, aby 
zapewnić większą spójność polityki 
rozwojowej UE;

Or. en
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Poprawka 115
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. kładzie nacisk na potrzebę 
zapewnienia właściwej spójności i 
komplementarności nowej strategii i 
przyszłej umowy po wygaśnięciu umowy z 
Kotonu;

5. kładzie nacisk na potrzebę 
zapewnienia właściwej spójności i 
komplementarności nowej strategii i 
przyszłej umowy po wygaśnięciu umowy z 
Kotonu, a także opierania się na 
wnioskach wyciągniętych ze wspólnej 
strategii Afryka–UE;

Or. en

Poprawka 116
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. kładzie nacisk na potrzebę 
zapewnienia właściwej spójności i 
komplementarności nowej strategii i 
przyszłej umowy po wygaśnięciu umowy z 
Kotonu;

5. kładzie nacisk na potrzebę 
zapewnienia właściwej spójności i 
komplementarności nowej strategii i 
„afrykańskiego filaru” przyszłej umowy 
po wygaśnięciu umowy z Kotonu;

Or. en

Poprawka 117
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. kładzie nacisk na potrzebę 
zapewnienia właściwej spójności i 
komplementarności nowej strategii i 

5. kładzie nacisk na potrzebę 
zapewnienia właściwej spójności i 
komplementarności nowej wspólnej 
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przyszłej umowy po wygaśnięciu umowy z 
Kotonu;

strategii i przyszłej umowy po wygaśnięciu 
umowy z Kotonu;

Or. en

Poprawka 118
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. kładzie nacisk na potrzebę 
zapewnienia właściwej spójności i 
komplementarności nowej strategii i 
przyszłej umowy po wygaśnięciu umowy z 
Kotonu;

5. kładzie nacisk na potrzebę dążenia 
do osiągnięcia spójności i 
komplementarności nowej strategii i 
przyszłej umowy po wygaśnięciu umowy z 
Kotonu;

Or. en

Poprawka 119
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zwraca uwagę na znaczenie 
dyplomacji parlamentarnej oraz 
przypomina o licznych spotkaniach 
parlamentarnych i wizytach, które PE 
prowadził, a zwłaszcza o regularnych 
wspólnych posiedzeniach Parlamentu 
Europejskiego i Parlamentu 
Panafrykańskiego; wzywa w związku z 
tym do wzmocnienia wymiaru 
parlamentarnego w stosunkach UE–UA 
oraz apeluje o coroczne wizyty głównych 
komisji PE w celu organizowania 
regularnych spotkań i wymiany poglądów 
z ich afrykańskimi odpowiednikami;

Or. en
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Poprawka 120
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie UA dla 
integracji kontynentu afrykańskiego; z 
zadowoleniem przyjmuje niedawne wizyty 
przywódców instytucji europejskich w 
Addis Abebie; zaleca wzmocnienie tych 
kontaktów i ich większą regularność na 
najwyższym szczeblu politycznym;

6. podkreśla znaczenie UA dla 
integracji kontynentu afrykańskiego; z 
zadowoleniem przyjmuje niedawne wizyty 
przywódców instytucji europejskich w 
Addis Abebie; zaleca wzmocnienie tych 
kontaktów i ich większą regularność na 
najwyższym szczeblu politycznym; jest 
zdania, że regularne wspólne wystąpienia 
rządzących z Unii Afrykańskiej i Unii 
Europejskiej przyczyniłyby się do 
zwiększenia widoczności naszego 
partnerstwa oraz stanowiłyby 
potwierdzenie wagi, jaką nadaje się mu w 
agendzie politycznej obu kontynentów; 
uważa, że takie wystąpienia powinny 
umożliwiać sprawozdawczość z realizacji 
partnerstwa, włączania zainteresowanych 
stron w ten proces, postępów w osiąganiu 
celów zrównoważonego rozwoju oraz 
pokonywania wielkich wyzwań wspólnych 
dla obu kontynentów;

Or. fr

Poprawka 121
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka
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6. podkreśla znaczenie UA dla 
integracji kontynentu afrykańskiego; z 
zadowoleniem przyjmuje niedawne wizyty 
przywódców instytucji europejskich w 
Addis Abebie; zaleca wzmocnienie tych 
kontaktów i ich większą regularność na 
najwyższym szczeblu politycznym;

6. przypomina, że pandemia COVID-
19 uwidoczniła słabość globalnego 
łańcucha dostaw (w formie zakłóceń w 
międzynarodowych łańcuchach dostaw, w 
szczególności w opiece zdrowotnej) oraz 
potrzebę ożywienia handlu 
wewnątrzafrykańskiego, którego poziom 
jest uznawany za najniższy na świecie 
(handel wewnątrzafrykański stanowi 14 % 
całej wymiany handlowej) pomimo 
wzrostu liczby regionalnych wspólnot 
gospodarczych; podkreśla znaczenie UA 
dla integracji kontynentu afrykańskiego; z 
zadowoleniem przyjmuje niedawne wizyty 
przywódców instytucji europejskich w 
Addis Abebie; zaleca wzmocnienie tych 
kontaktów i ich większą regularność na 
najwyższym szczeblu politycznym;

Or. en

Poprawka 122
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie UA dla 
integracji kontynentu afrykańskiego; z 
zadowoleniem przyjmuje niedawne wizyty 
przywódców instytucji europejskich w 
Addis Abebie; zaleca wzmocnienie tych 
kontaktów i ich większą regularność na 
najwyższym szczeblu politycznym;

6. podkreśla znaczenie UA dla 
integracji kontynentu afrykańskiego, która 
powinna być definiowana na podstawie 
potrzeb afrykańskich społeczności i 
opierać się na tych potrzebach, a także na 
potrzebie wzmocnienia jego autonomii 
przez ograniczanie zależności od 
zewnętrznego finansowania i poprawę 
struktury zarządzania; z zadowoleniem 
przyjmuje niedawne wizyty przywódców 
instytucji europejskich w Addis Abebie; 
zaleca wzmocnienie tych kontaktów i ich 
większą regularność na najwyższym 
szczeblu politycznym;

Or. en
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Poprawka 123
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie UA dla 
integracji kontynentu afrykańskiego; z 
zadowoleniem przyjmuje niedawne wizyty 
przywódców instytucji europejskich w 
Addis Abebie; zaleca wzmocnienie tych 
kontaktów i ich większą regularność na 
najwyższym szczeblu politycznym;

6. podkreśla znaczenie UA dla 
integracji kontynentu afrykańskiego oraz 
wzywa UE do wsparcia wysiłków w 
zakresie integracji na szczeblu 
regionalnym i kontynentalnym; z 
zadowoleniem przyjmuje niedawne wizyty 
przywódców instytucji europejskich w 
Addis Abebie; zaleca wzmocnienie tych 
kontaktów i ich większą regularność na 
najwyższym szczeblu politycznym;

Or. en

Poprawka 124
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie UA dla 
integracji kontynentu afrykańskiego; z 
zadowoleniem przyjmuje niedawne wizyty 
przywódców instytucji europejskich w 
Addis Abebie; zaleca wzmocnienie tych 
kontaktów i ich większą regularność na 
najwyższym szczeblu politycznym;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
niedawne wizyty przywódców instytucji 
europejskich w Addis Abebie; zaleca 
wzmocnienie kontaktów i ich większą 
regularność na szczeblu politycznym;

Or. en

Poprawka 125
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 6 – tiret 1 (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– podkreśla znaczenie dobrych 
rządów i budowania państwowości dla 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla, że 
promowanie praworządności i wspieranie 
obywatelskiego dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości istotnie przyczyniłoby się 
do egzekwowania podstawowych praw 
obywateli w obydwu regionach; zwraca 
uwagę na korzyści z partnerstwa dla 
poprawy zdolności fiskalnych, co 
ograniczyłoby utratę dochodów 
wynikającą z nielegalnych przepływów 
finansowych i uchylania się od 
opodatkowania;

Or. en

Poprawka 126
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. odnotowuje, że celem Komisji jest 
pogłębienie umów o partnerstwie 
gospodarczym, które są uznawane za 
zgodne z wdrażaniem Afrykańskiej 
Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu 
(AfCFTA); podkreśla, że partnerstwo na 
zasadach równości oznacza uwzględnianie 
obaw krajów afrykańskich pod względem 
dywersyfikacji gospodarczej, 
uprzemysłowienia, utraty dochodów 
rządowych i integracji regionalnej; wzywa 
UE do wzięcia pod uwagę rozbieżnych 
opinii na temat UPG oraz znalezienia 
konkretnych rozwiązań, aby odpowiedzieć 
na obawy krajów afrykańskich, w 
szczególności dotyczące ich priorytetu, 
jakim jest budowanie regionalnych 
łańcuchów wartości i zwiększanie 
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dynamiki handlu wewnątrzafrykańskiego; 
powtarza swój wniosek o dogłębną analizę 
wpływu UPG, a także możliwych do 
wyegzekwowania przepisów w sprawie 
zrównoważonego rozwoju i praw 
człowieka we wszystkich obecnie 
negocjowanych i przyszłych UPG;

Or. en

Poprawka 127
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa, że demokracja, 
praworządność i poszanowanie praw 
człowieka muszą stanowić podstawę tej 
nowej strategii;

Or. en

Poprawka 128
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. przypomina o współzależności 
bezpieczeństwa i rozwoju w Afryce oraz że 
UE pozostaje głównym partnerem Afryki 
w obszarze pokoju i bezpieczeństwa; 
dostrzega rezultaty osiągnięte w ramach 
Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce, w 
szczególności w obszarze wsparcia 
operacji pokojowych prowadzonych przez 
Afrykę;

Or. en
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Poprawka 129
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę zaangażowania 
afrykańskich i europejskich społeczeństw 
obywatelskich w określanie i ocenę nowej 
strategii, aby stworzyć partnerstwo 
skoncentrowane na potrzebach 
społecznych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 130
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę zaangażowania 
afrykańskich i europejskich społeczeństw 
obywatelskich w określanie i ocenę nowej 
strategii, aby stworzyć partnerstwo 
skoncentrowane na potrzebach 
społecznych;

7. podkreśla potrzebę zaangażowania 
afrykańskich i europejskich oraz 
formowanych przez diasporę społeczeństw 
obywatelskich w określanie i ocenę nowej 
strategii, aby stworzyć partnerstwo 
skoncentrowane na potrzebach 
społecznych; podkreśla także, że UE musi 
podejmować wysiłki zmierzające do 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego w sposób inkluzywny i 
przejrzysty, oferując możliwość 
uczestnictwa przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego ze 
wszystkich szczebli, w tym podmiotom 
lokalnym i na poziomie najbliższym 
obywatelowi; podkreśla, że aby stworzyć 
partnerstwo skoncentrowane na 
potrzebach społecznych, kluczowe 
znaczenie ma nie tylko zaangażowanie 
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społeczeństwa obywatelskiego, ale także 
zobowiązanie UE do zwalczania wszelkich 
form rasizmu, dyskryminacji rasowej, 
ksenofobii i powiązanej nietolerancji, w 
UE i poza jej granicami;

Or. en

Poprawka 131
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę zaangażowania 
afrykańskich i europejskich społeczeństw 
obywatelskich w określanie i ocenę nowej 
strategii, aby stworzyć partnerstwo 
skoncentrowane na potrzebach 
społecznych;

7. podkreśla potrzebę zaangażowania 
afrykańskich i europejskich społeczeństw 
obywatelskich w określanie i ocenę nowej 
strategii, aby stworzyć partnerstwo 
skoncentrowane na potrzebach 
społecznych;

przypomina o potrzebie uznawania i 
promowania różnorodnych ról i wkładów 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
a tym samym o potrzebie zaangażowania 
ich na wszystkich poziomach dialogu 
politycznego i merytorycznego; wzywa 
Komisję i ESDZ do angażowania 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
i organizacji pozarządowych, zwłaszcza 
lokalnych, w opracowywanie i realizację 
tej strategii na wszystkich etapach 
projektów i programów (planowanie, 
wdrażanie, monitorowanie i ocena);

Or. en

Poprawka 132
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę zaangażowania 
afrykańskich i europejskich społeczeństw 
obywatelskich w określanie i ocenę nowej 
strategii, aby stworzyć partnerstwo 
skoncentrowane na potrzebach 
społecznych;

7. podkreśla potrzebę zaangażowania 
afrykańskich i europejskich społeczeństw 
obywatelskich w określanie i ocenę oraz 
wdrażanie nowej strategii, a także że UE 
musi podejmować wysiłki zmierzające do 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego w sposób inkluzywny i 
przejrzysty, oferując możliwość 
uczestnictwa przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego ze 
wszystkich szczebli, w tym podmiotów 
lokalnych i na poziomie najbliższym 
obywatelowi; podkreśla, że aby stworzyć 
partnerstwo skoncentrowane na potrzebach 
społecznych, kluczowe znaczenie ma nie 
tylko zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, ale także zobowiązanie do 
zwalczania wszelkich form rasizmu, 
dyskryminacji rasowej, ksenofobii i 
powiązanej nietolerancji, w UE i poza jej 
granicami;

Or. en

Poprawka 133
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę zaangażowania 
afrykańskich i europejskich społeczeństw 
obywatelskich w określanie i ocenę nowej 
strategii, aby stworzyć partnerstwo 
skoncentrowane na potrzebach 
społecznych;

7. podkreśla potrzebę zaangażowania 
afrykańskich i europejskich społeczeństw 
obywatelskich w określanie i ocenę nowej 
strategii, a także że UE musi podejmować 
wysiłki zmierzające do zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w sposób 
inkluzywny i przejrzysty, oferując 
możliwość uczestnictwa przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego ze 
wszystkich szczebli, w tym podmiotów 
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lokalnych i na poziomie najbliższym 
obywatelowi; podkreśla, że aby stworzyć 
partnerstwo skoncentrowane na potrzebach 
społecznych, kluczowe znaczenie ma nie 
tylko zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, ale także zobowiązanie 
UE do zwalczania wszelkich form 
rasizmu, dyskryminacji rasowej, 
ksenofobii i powiązanej nietolerancji, w 
UE i poza jej granicami;

Or. en

Poprawka 134
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę zaangażowania 
afrykańskich i europejskich społeczeństw 
obywatelskich w określanie i ocenę nowej 
strategii, aby stworzyć partnerstwo 
skoncentrowane na potrzebach 
społecznych;

7. podkreśla potrzebę zaangażowania 
afrykańskich i europejskich społeczeństw 
obywatelskich w określanie, realizację i 
ocenę nowej strategii, aby stworzyć 
partnerstwo skoncentrowane na potrzebach 
społecznych; wzywa do zapewnienia 
odpowiednich środków finansowych i 
zasobów kadrowych, aby umożliwić 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego prowadzenie regularnego 
monitorowania;

Or. fr

Poprawka 135
György Hölvényi, Janina Ochojska, Ádám Kósa, Hildegard Bentele, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę zaangażowania 7. podkreśla potrzebę zaangażowania 
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afrykańskich i europejskich społeczeństw 
obywatelskich w określanie i ocenę nowej 
strategii, aby stworzyć partnerstwo 
skoncentrowane na potrzebach 
społecznych;

afrykańskich i europejskich społeczeństw 
obywatelskich, w tym osób młodych, 
przedstawicieli społeczności lokalnych, 
mniejszości, kościołów i wspólnot 
religijnych, w określanie i ocenę nowej 
strategii, aby stworzyć partnerstwo 
skoncentrowane na potrzebach 
społecznych;

Or. en

Poprawka 136
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę zaangażowania 
afrykańskich i europejskich społeczeństw 
obywatelskich w określanie i ocenę nowej 
strategii, aby stworzyć partnerstwo 
skoncentrowane na potrzebach 
społecznych;

7. podkreśla potrzebę zaangażowania 
afrykańskich i europejskich społeczeństw 
obywatelskich, w tym organizacji 
pozarządowych, organów lokalnych, 
sektora prywatnego, diaspory i 
parlamentarzystów z obydwu regionów, w 
określanie i ocenę nowej strategii, aby 
stworzyć partnerstwo skoncentrowane na 
potrzebach społecznych;

Or. en

Poprawka 137
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę zaangażowania 
afrykańskich i europejskich społeczeństw 
obywatelskich w określanie i ocenę nowej 
strategii, aby stworzyć partnerstwo 
skoncentrowane na potrzebach 

7. podkreśla potrzebę zaangażowania 
wszystkich afrykańskich i europejskich 
społeczeństw obywatelskich w określanie, 
wdrażanie i ocenę nowej strategii, aby 
stworzyć partnerstwo skoncentrowane na 
potrzebach społecznych, sprzyjające 
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społecznych; włączeniu wszystkich i dostępne dla 
wszystkich;

Or. en

Poprawka 138
Ádám Kósa, Janina Ochojska, György Hölvényi

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę zaangażowania 
afrykańskich i europejskich społeczeństw 
obywatelskich w określanie i ocenę nowej 
strategii, aby stworzyć partnerstwo 
skoncentrowane na potrzebach 
społecznych;

7. podkreśla potrzebę zaangażowania 
afrykańskich i europejskich społeczeństw 
obywatelskich w określanie i ocenę nowej 
strategii, aby stworzyć partnerstwo 
skoncentrowane na potrzebach 
społecznych, sprzyjające włączeniu 
wszystkich i dostępne dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 139
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele, Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę zaangażowania 
afrykańskich i europejskich społeczeństw 
obywatelskich w określanie i ocenę nowej 
strategii, aby stworzyć partnerstwo 
skoncentrowane na potrzebach 
społecznych;

7. podkreśla potrzebę zaangażowania 
afrykańskich i europejskich społeczeństw 
obywatelskich w określanie i ocenę 
nowych i istniejących strategii, aby 
stworzyć partnerstwo skoncentrowane na 
potrzebach społecznych;

Or. en

Poprawka 140
Pierfrancesco Majorino, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
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Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla kluczową rolę 
odgrywaną przez społeczeństwo 
obywatelskie i obrońców praw człowieka 
w umacnianiu demokracji, pokoju, 
praworządności i ochrony praw człowieka 
na obu kontynentach;

Or. en

Poprawka 141
Pierfrancesco Majorino, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. uważa, że zgromadzenia 
parlamentarne odgrywają zasadniczą rolę 
we wzmacnianiu dialogu politycznego 
między UE a Afryką i podkreśla znaczenie 
ich rzeczywistego i systematycznego 
włączenia;

Or. en

Poprawka 142
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa wszystkie zainteresowane 
strony do systematycznego i przejrzystego 
monitorowania wdrażania strategii oraz do 
poszanowania zasady spójności polityki na 
rzecz rozwoju;

8. wzywa wszystkie zainteresowane 
strony, w tym europejskie i afrykańskie 
społeczeństwo obywatelskie i społeczności, 
do systematycznego i przejrzystego 
monitorowania wdrażania strategii oraz do 
poszanowania zasad spójności polityki na 
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rzecz rozwoju i spójności polityki na rzecz 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 143
Janina Ochojska, György Hölvényi, Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa wszystkie zainteresowane 
strony do systematycznego i przejrzystego 
monitorowania wdrażania strategii oraz do 
poszanowania zasady spójności polityki na 
rzecz rozwoju;

8. wzywa wszystkie zainteresowane 
strony, w tym organy lokalne i parlamenty 
narodowe, do systematycznego i 
przejrzystego monitorowania wdrażania 
strategii oraz do poszanowania zasady 
spójności polityki na rzecz rozwoju;

Or. en

Poprawka 144
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa wszystkie zainteresowane 
strony do systematycznego i przejrzystego 
monitorowania wdrażania strategii oraz do 
poszanowania zasady spójności polityki na 
rzecz rozwoju;

8. wzywa wszystkie zainteresowane 
strony do systematycznego i przejrzystego 
monitorowania wdrażania strategii oraz do 
poszanowania zasad spójności polityki na 
rzecz rozwoju i spójności polityki na rzecz 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 145
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa wszystkie zainteresowane 
strony do systematycznego i przejrzystego 
monitorowania wdrażania strategii oraz do 
poszanowania zasady spójności polityki na 
rzecz rozwoju;

8. wzywa wszystkie zainteresowane 
strony do systematycznego, przejrzystego i 
opartego na dowodach monitorowania 
projektu, wdrażania i oceny strategii 
zgodnie z zasadą spójności polityki na 
rzecz rozwoju;

Or. en

Poprawka 146
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla znaczenie 
uwzględniania wszystkich przyczyn 
strukturalnych i czynników zewnętrznych 
braku bezpieczeństwa i ubóstwa w Afryce 
przez zajęcie się podstawowymi 
przyczynami konfliktów, głodu, zmiany 
klimatu, nierówności, braku 
podstawowych usług i nieodpowiedniego 
modelu rolnictwa, promowanie 
politycznych i inkluzywnych rozwiązań 
konfliktów oraz wdrażanie 
kompleksowego podejścia skupiającego 
się na ograniczaniu cierpienia najsłabszej 
grupy społecznej;

Or. en

Poprawka 147
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina, że bezpieczeństwo 
ludzkie powinno stanowić zasadę 
przewodnią nowej strategii UE–Afryka, 
aby zapewnić podejście skoncentrowane 
na potrzebach społecznych; w związku z 
tym podkreśla znaczenie uwzględniania 
wszystkich przyczyn strukturalnych i 
czynników zewnętrznych braku 
bezpieczeństwa i ubóstwa w Afryce;

Or. en

Poprawka 148
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. jest zdania, że należy docenić rolę 
państw Afryki Północnej w partnerstwie i 
promować współpracę trójstronną, by dać 
nowy impuls dla współpracy Północ–
Północ i Południe–Południe oraz 
wzmocnić spójność podejścia 
kontynentalnego;

Or. fr

Poprawka 149
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. domaga się przeglądu strategii 
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gospodarczych i tak zwanych reform 
strukturalnych promowanych w ostatnich 
dziesięcioleciach przez MFW i Bank 
Światowy, a także przez kraje afrykańskie 
i europejskie, które to strategie i reformy 
zwiększyły zależność krajów afrykańskich 
i południowych od zadłużenia, 
doprowadziły do sprywatyzowania dóbr 
wspólnych i strategicznych, osłabiły 
sektory publiczne oraz zwiększyły 
nierówności społeczne i niepewność 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 150
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że diaspory odgrywają 
zasadniczą rolę dla wzajemnego 
zrozumienia między dwoma kontynentami 
i że dokonywane przez nie transfery 
pieniężne są istotne dla lokalnej 
gospodarki;

9. uważa, że diaspory odgrywają 
zasadniczą rolę dla wzajemnego 
zrozumienia między dwoma kontynentami 
i że dokonywane przez nie transfery 
pieniężne są istotne dla lokalnej 
gospodarki; ostrzega, że zgodnie z 
przewidywaniami Banku Światowego 
transfery pieniężne emigrantów do Afryki 
zmniejszą się o około 20 % w 2020 r. z 
powodu kryzysu związanego z COVID-19, 
w szczególności w krajach najsłabiej 
rozwiniętych, w których stanowią 
zasadnicze źródło dochodów dla biednych 
gospodarstw domowych; wzywa w związku 
z tym państwa UE i Afryki, by podjęły 
działania w celu ograniczenia kosztów 
transferów pieniężnych i zapewnienia, by 
najsłabsze grupy społeczne nie były 
pozostawiane bez pomocy;

Or. en
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Poprawka 151
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że diaspory odgrywają 
zasadniczą rolę dla wzajemnego 
zrozumienia między dwoma kontynentami 
i że dokonywane przez nie transfery 
pieniężne są istotne dla lokalnej 
gospodarki;

9. uważa, że diaspory odgrywają 
zasadniczą rolę dla wzajemnego 
zrozumienia między dwoma kontynentami 
i że UE powinna umożliwić diasporze 
zaangażowanie się w kształtowanie 
polityki przez wspieranie struktur, które 
zapewniają zaangażowanie grup z 
diaspory w sprawy społeczne i polityczne, 
w szczególności we współpracę na rzecz 
rozwoju i partnerstwo transnarodowe, 
takie jak partnerstwo UE–Afryka; 
przypomina także, że dokonywane przez 
nie transfery pieniężne są istotne dla 
lokalnej gospodarki oraz że koszty te 
należy zmniejszyć do mniej niż 3 % do 
2030 r. zgodnie z zadaniem 10c w ramach 
celów zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 152
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że diaspory odgrywają 
zasadniczą rolę dla wzajemnego 
zrozumienia między dwoma kontynentami 
i że dokonywane przez nie transfery 
pieniężne są istotne dla lokalnej 
gospodarki;

9. uważa, że diaspory odgrywają 
zasadniczą rolę dla wzajemnego 
zrozumienia między dwoma kontynentami 
i że UE powinna umożliwić diasporze 
zaangażowanie się w kształtowanie 
polityki przez wspieranie struktur, które 
zapewniają zaangażowanie grup z 
diaspory w sprawy społeczne i polityczne, 
w szczególności we współpracę na rzecz 
rozwoju i partnerstwa transnarodowe, a 
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także przypomina, że dokonywane przez 
nie transfery pieniężne są istotne dla 
lokalnej gospodarki oraz że koszty 
transferów pieniężnych emigrantów 
należy obniżyć do mniej niż 3 % do 2030 
r. zgodnie z zadaniem 10c w ramach 
celów zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 153
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że diaspory odgrywają 
zasadniczą rolę dla wzajemnego 
zrozumienia między dwoma kontynentami 
i że dokonywane przez nie transfery 
pieniężne są istotne dla lokalnej 
gospodarki;

9. uważa, że diaspory odgrywają 
zasadniczą rolę dla wzajemnego 
zrozumienia między dwoma kontynentami 
i że dokonywane przez nie transfery 
pieniężne są istotne dla lokalnej 
gospodarki; wzywa Komisję do 
poszukiwania najlepszego sposobu 
współpracy z diasporą w ramach 
kompleksowej strategii z Afryką, w tym 
przez wykorzystywanie synergii między 
wewnętrznymi i zewnętrznymi 
instrumentami finansowania podczas 
stawiania czoła wspólnym wyzwaniom, 
takim jak zwalczanie okaleczania 
narządów płciowych kobiet;

Or. en

Poprawka 154
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że diaspory odgrywają 9. uważa, że afrykańskie diaspory 
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zasadniczą rolę dla wzajemnego 
zrozumienia między dwoma kontynentami 
i że dokonywane przez nie transfery 
pieniężne są istotne dla lokalnej 
gospodarki;

odgrywają zasadniczą rolę w budowaniu 
zdolności do wzmacniania procesu 
powrotu z UE do Afryki; diaspory mogą 
zapewniać Afryce europejskie 
doświadczenie i wiedzę, z których narody 
afrykańskie mogą korzystać, jeśli podejmą 
taką decyzję, w celu rozwoju swoich 
społeczeństw;

Or. en

Poprawka 155
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że diaspory odgrywają 
zasadniczą rolę dla wzajemnego 
zrozumienia między dwoma kontynentami 
i że dokonywane przez nie transfery 
pieniężne są istotne dla lokalnej 
gospodarki;

9. uważa, że diaspory odgrywają 
zasadniczą rolę dla nawiązywania więzi i 
ułatwiania wzajemnego zrozumienia 
między dwoma kontynentami; 
przypomina, że dokonywane przez nie 
transfery pieniężne są istotne dla lokalnej 
gospodarki, a ich koszty powinny zostać 
zmniejszone zgodnie z celem 
zrównoważonego rozwoju 10c;

Or. fr

Poprawka 156
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że diaspory odgrywają 
zasadniczą rolę dla wzajemnego 
zrozumienia między dwoma kontynentami 
i że dokonywane przez nie transfery 
pieniężne są istotne dla lokalnej 

9. uważa, że dzięki transferowi 
wiedzy, inwestycjom i transferom 
pieniężnym diaspory odgrywają zasadniczą 
rolę dla wzajemnego zrozumienia między 
dwoma kontynentami i że UE powinna 
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gospodarki; zapewnić pełne włączenie wiedzy 
eksperckiej diaspory do partnerstwa UE–
Afryka;

Or. en

Poprawka 157
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że diaspory odgrywają 
zasadniczą rolę dla wzajemnego 
zrozumienia między dwoma kontynentami 
i że dokonywane przez nie transfery 
pieniężne są istotne dla lokalnej 
gospodarki;

9. uważa, że diaspory odgrywają 
zasadniczą rolę dla wzajemnego 
zrozumienia między dwoma kontynentami 
i że dokonywane przez nie transfery 
pieniężne i społeczne są istotne dla 
lokalnej gospodarki w obydwu regionach;

Or. en

Poprawka 158
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. domaga się skoordynowanego 
podejścia wśród przedstawicielstw 
dyplomatycznych i konsularnych państw 
członkowskich, delegatur UE oraz 
europejskich i lokalnych 
zainteresowanych stron w ramach EUNIC 
w celu realizacji wspólnych projektów i 
działań w państwach trzecich w oparciu o 
zasady stosunków kulturalnych, które 
skupiają się na budowaniu wzajemnego 
zaufania i zrozumienia poprzez dialog 
międzyludzki między Europą i Afryką;
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Or. en

Poprawka 159
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. dostrzega znaczenie transferów 
pieniężnych emigrantów jako inwestycji 
zależnych od kontekstu oraz podkreśla 
potrzebę zmniejszenia opłat za transfery 
pieniężne prawie do zera, a co najmniej 
do 3 % zgodnie z celem zrównoważonego 
rozwoju 10;

Or. en

Poprawka 160
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że powodzenie 
partnerstwa będzie zależeć od 
przydzielonego mu budżetu; wzywa do 
podjęcia powszechnego wysiłku na rzecz 
Afryki w ramach przyszłego ISWMR;

skreśla się

Or. en

Poprawka 161
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że powodzenie 
partnerstwa będzie zależeć od 
przydzielonego mu budżetu; wzywa do 
podjęcia powszechnego wysiłku na rzecz 
Afryki w ramach przyszłego ISWMR;

10. przypomina, że powodzenie 
partnerstwa będzie zależeć od 
przydzielonego mu budżetu; wzywa do 
podjęcia powszechnego wysiłku na rzecz 
Afryki w ramach przyszłego ISWMR; 
podkreśla, że w celu wyjścia poza optykę 
dawca-biorca w ramach stosunków UE–
Afryka oraz wzmocnienia krajów 
afrykańskich w osiąganiu 
zrównoważonego rozwoju odnowione 
ramy partnerstwa muszą przewidywać 
konkretne działania, aby wspierać 
zwiększoną mobilizację dochodów 
krajowych w krajach afrykańskich, takie 
jak wsparcie walki z korupcją i rozwój 
systemów opodatkowania progresywnego, 
zwalczanie unikania opodatkowania i 
uchylania się od opodatkowania oraz 
przegląd umów podatkowych z krajami 
afrykańskimi;

Or. en

Poprawka 162
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że powodzenie 
partnerstwa będzie zależeć od 
przydzielonego mu budżetu; wzywa do 
podjęcia powszechnego wysiłku na rzecz 
Afryki w ramach przyszłego ISWMR;

10. przypomina, że powodzenie 
partnerstwa będzie zależeć od 
przydzielonego mu budżetu; wzywa do 
podjęcia powszechnego wysiłku na rzecz 
Afryki w ramach przyszłego ISWMR; 
podkreśla, że w celu wyjścia poza optykę 
dawca-biorca w ramach stosunków UE–
Afryka oraz wzmocnienia krajów 
afrykańskich w osiąganiu 
zrównoważonego rozwoju odnowione 
ramy partnerstwa muszą przewidywać 
konkretne działania, aby wspierać 
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zwiększoną mobilizację dochodów 
krajowych w krajach afrykańskich, takie 
jak wsparcie walki z korupcją i rozwój 
systemów opodatkowania progresywnego 
oraz zwalczanie unikania opodatkowania 
i uchylania się od opodatkowania;

Or. en

Poprawka 163
György Hölvényi, Janina Ochojska, Ádám Kósa, Hildegard Bentele, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że powodzenie 
partnerstwa będzie zależeć od 
przydzielonego mu budżetu; wzywa do 
podjęcia powszechnego wysiłku na rzecz 
Afryki w ramach przyszłego ISWMR;

10. przypomina, że powodzenie 
partnerstwa będzie zależeć od 
przydzielonego mu budżetu; wzywa do 
podjęcia powszechnego wysiłku na rzecz 
Afryki w ramach przyszłego ISWMR oraz 
podkreśla, że w celu wyjścia poza optykę 
dawca-biorca w ramach stosunków UE–
Afryka oraz wzmocnienia krajów 
afrykańskich w osiąganiu 
zrównoważonego rozwoju odnowione 
ramy partnerstwa muszą przewidywać 
konkretne działania, aby wspierać 
zwiększoną mobilizację dochodów 
krajowych w krajach afrykańskich;

Or. en

Poprawka 164
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że powodzenie 
partnerstwa będzie zależeć od 

10. przypomina, że powodzenie 
współpracy, a zwłaszcza rozwoju 
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przydzielonego mu budżetu; wzywa do 
podjęcia powszechnego wysiłku na rzecz 
Afryki w ramach przyszłego ISWMR;

afrykańskich narodów będzie zależeć od 
puli środków finansowych przydzielonych 
na ten cel przez rządy afrykańskie i 
naturalnie od poziomu szczerych i 
przejrzystych zobowiązań, a także 
późniejszego wdrażania interwencji 
związanych z rozwojem przez 
poszczególne rządy afrykańskie;

Or. en

Poprawka 165
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że powodzenie 
partnerstwa będzie zależeć od 
przydzielonego mu budżetu; wzywa do 
podjęcia powszechnego wysiłku na rzecz 
Afryki w ramach przyszłego ISWMR;

10. przypomina, że powodzenie 
partnerstwa będzie zależeć od 
przydzielonego mu budżetu; wzywa do 
podjęcia powszechnego wysiłku na rzecz 
Afryki w ramach przyszłego ISWMR; 
przypomina również o znaczeniu 
zmobilizowania zasobów krajowych w 
państwach afrykańskich;

Or. fr

Poprawka 166
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do pełnego zaangażowania, 
jak również do zwiększenia widoczności 
partnerstwa wśród Europejczyków oraz 
krajów partnerskich;

11. uważa, że w partnerstwo powinny 
zaangażować się wszystkie 27 państw UE i 
55 państw UA; wzywa w związku z tym 
wszystkie państwa członkowskie UE, nie 
tylko historycznych partnerów Afryki, do 
pełnego zaangażowania, jak również do 
zwiększenia widoczności partnerstwa 
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wśród Europejczyków oraz krajów 
partnerskich;

Or. fr

Poprawka 167
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler, György 
Hölvényi, Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do pełnego zaangażowania, 
jak również do zwiększenia widoczności 
partnerstwa wśród Europejczyków oraz 
krajów partnerskich;

11. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do pełnego zaangażowania, 
do zwiększenia widoczności partnerstwa 
wśród Europejczyków oraz krajów 
partnerskich, a także do odpowiedniego 
finansowania partnerstwa UE–Afryka w 
ramach przyszłego ISWMR, wskazując, że 
UE pozostanie największym darczyńcą w 
Afryce;

Or. en

Poprawka 168
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do pełnego zaangażowania, 
jak również do zwiększenia widoczności 
partnerstwa wśród Europejczyków oraz 
krajów partnerskich;

11. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do pełnego zaangażowania, 
jak również do zwiększenia widoczności i 
promowania partnerstwa wśród 
Europejczyków, Afrykańczyków oraz 
krajów partnerskich;

Or. fr
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Poprawka 169
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do pełnego zaangażowania, 
jak również do zwiększenia widoczności 
partnerstwa wśród Europejczyków oraz 
krajów partnerskich;

11. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do pełnego zaangażowania w 
przejrzystą kontrolę wszelkich funduszy 
UE wykorzystywanych w procesie 
współpracy;

Or. en

Poprawka 170
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że cel UE polegający na 
wzmocnieniu międzynarodowego 
porządku opartego na zasadach i systemu 
wielostronnego wiąże się ze wsparciem 
większej sprawiedliwości i równości w 
zakresie reprezentowania Afryki w 
globalnych organach zarządzających; w 
szczególności wzywa UE do wsparcia 
wniosku Afryki o rozszerzenie Rady 
Bezpieczeństwa ONZ w celu włączenia do 
niej stałego przedstawicielstwa dla tego 
kontynentu;

Or. en

Poprawka 171
György Hölvényi, Janina Ochojska, Rosa Estaràs Ferragut, Ádám Kósa, Hildegard 
Bentele, Anna-Michelle Asimakopoulou
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Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zauważa, że zwalczanie 
przedłużających się konfliktów wymaga 
podejmowania wspólnych działań przez 
podmioty i partnerów w obszarze pomocy 
humanitarnej i rozwoju o silnej lokalnej 
legitymacji i wiarygodności, w związku z 
czym wzywa do wspierania podejścia 
opartego na powiązaniu pomocy 
humanitarnej z pomocą rozwojową w 
ramach działań podejmowanych przez 
UE, z silną odpowiedzialnością lokalną;

Or. en

Poprawka 172
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. domaga się, by nowa strategia 
UE–Afryka przewidywała aktywniejsze 
inwestycje w rozwój społeczny, w 
szczególności w obszarze zdrowia 
publicznego i kształcenia, aby reagować 
na istniejące i pojawiające się epidemie, a 
także we wszelkie inne działania, które 
mogłyby pomagać w uwzględnianiu i 
łagodzeniu szkód;

Or. en

Poprawka 173
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele, Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla rolę Parlamentu 
Europejskiego w monitorowaniu i 
nadzorowaniu skutecznego wdrażania 
partnerstwa;

Or. en

Poprawka 174
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla swoje przekonanie, że 
Afryka – kontynent bogaty w zasoby 
naturalne, o dynamicznych i 
rozwijających się gospodarkach 
charakteryzujących się wysokim 
wzrostem, rosnącą klasą średnią oraz 
młodą i kreatywną ludnością – jest 
kontynentem możliwości, który 
wielokrotnie udowodnił, że postęp 
gospodarczy i rozwój są możliwe;

Or. en

Poprawka 175
György Hölvényi, Janina Ochojska, Ádám Kósa, Hildegard Bentele, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. uważa, że wzajemne zrozumienie, 
a także poszanowanie szczególnych cech 
kulturowych, religijnych i społecznych 
oraz kompetencji krajowych stanowią 
zasadnicze punkty wyjścia dla 
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kompleksowej strategii korzystnej dla 
obydwu stron;

Or. en

Poprawka 176
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, aby sojusz Afryka–Europa stał 
się głównym filarem stosunków 
gospodarczych między obydwoma 
kontynentami, oraz ponownie podkreśla, 
że zrównoważony i długofalowy rozwój 
gospodarczy oraz wynikające z niego 
tworzenie godnych i dobrze płatnych 
miejsc pracy, w szczególności dla 
młodzieży, jest warunkiem wstępnym 
rozwoju i rozkwitu afrykańskiej klasy 
średniej, a tym samym ostatecznego 
osiągnięcia stabilności politycznej, 
demokracji, a także wzmocnienia praw 
obywatelskich i praw człowieka; zwraca w 
tym kontekście uwagę na konieczność 
przeprowadzenia strukturalnych reform 
gospodarczych oraz na znaczenie 
rozwijania produkcji krajowej i zdolności 
wytwórczych, a także podnoszenie 
umiejętności, co przyczyniłoby się do 
zmniejszenia zależności od importu z 
zagranicy; przypomina o konieczności 
zwiększenia przez UE wsparcia dla MŚP 
oraz zwraca uwagę na możliwości, jakie 
stwarza unijna Agencja Wykonawcza ds. 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
(EASME) w wymiarze promowania 
współpracy między przedsiębiorstwami i 
zakładania spółek joint venture z 
przedsiębiorstwami afrykańskimi, co 
ponadto nie tylko zwiększyłoby 
widoczność możliwości biznesowych, lecz 
także sprzyjałoby bardzo potrzebnemu 
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dostępowi do finansowania i do 
technologii dzięki transferowi wiedzy 
fachowej; podkreśla ponadto konieczność 
usprawnienia systemów ochrony 
inwestycji w celu ułatwienia dalszych 
inwestycji i zachęcania do nich;

Or. en

Poprawka 177
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Śródtytuł 2

Projekt rezolucji Poprawka

Partnerzy na rzecz rozwoju społecznego Partnerzy na rzecz rozwoju społecznego i 
gospodarczego

Or. en

Poprawka 178
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do uznania rozwoju 
społecznego za najważniejszy cel strategii, 
której najwyższym priorytetem powinno 
być zwalczanie nierówności i ubóstwa oraz 
zapewnienie dobrego sprawowania 
rządów, włączenia społecznego i 
przestrzegania praw człowieka;

12. wzywa do uznania rozwoju 
społecznego za zasadę przewodnią 
strategii zapewniającej podejście 
skoncentrowane na potrzebach 
społecznych, której najwyższym 
priorytetem powinno być zwalczanie 
nierówności i ubóstwa oraz zapewnienie 
dobrego sprawowania rządów, włączenia 
społecznego i przestrzegania praw 
człowieka, dostępu do możliwości oraz 
wzmocnienia umiejętności 
ukierunkowanych na rozwiązania, z 
uwzględnieniem zasady, aby nie 
pozostawiać nikogo bez pomocy; 
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podkreśla, że włączenie społeczne i rozwój 
społeczny powinny koncentrować się na 
podstawowych usługach społecznych, 
takich jak opieka zdrowotna, kształcenie, 
żywienie, woda, urządzenia sanitarne i 
higiena oraz ochrona socjalna;

Or. en

Poprawka 179
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do uznania rozwoju 
społecznego za najważniejszy cel strategii, 
której najwyższym priorytetem powinno 
być zwalczanie nierówności i ubóstwa oraz 
zapewnienie dobrego sprawowania 
rządów, włączenia społecznego i 
przestrzegania praw człowieka;

12. wzywa do uznania rozwoju 
społecznego za najważniejszy cel strategii, 
aby nie pozostawiać nikogo bez pomocy, 
której najwyższym priorytetem powinno 
być zwalczanie nierówności i ubóstwa oraz 
zapewnienie dobrego sprawowania 
rządów, włączenia społecznego i 
przestrzegania praw człowieka, równości 
płci, opieki zdrowotnej, żywienia, wody, 
urządzeń sanitarnych i higieny, 
kształcenia i praw człowieka dla 
wszystkich, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na najbardziej zmarginalizowane i 
najsłabsze grupy społeczne, w tym małe 
dzieci, osoby LGBTI i osoby 
niepełnosprawne;

Or. en

Poprawka 180
Bernhard Zimniok

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do uznania rozwoju 12. wzywa do uznania rozwoju 
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społecznego za najważniejszy cel strategii, 
której najwyższym priorytetem powinno 
być zwalczanie nierówności i ubóstwa 
oraz zapewnienie dobrego sprawowania 
rządów, włączenia społecznego i 
przestrzegania praw człowieka;

społecznego za najważniejszy cel strategii; 
najwyższym priorytetem powinno być 
zapewnienie dobrego sprawowania 
rządów, włączenia społecznego i 
przestrzegania praw człowieka, o ile nie 
stoi to w sprzeczności z lokalnymi 
tradycjami, zwyczajami i kulturą oraz przy 
ich poszanowaniu; Europa musi za 
wszelką cenę unikać dalszej realizacji 
neokolonialnego programu, który przez 
tak długi czas hamował i utrudniał 
naturalny rozwój różnych kultur, narodów 
i ludów Afryki;

Or. en

Poprawka 181
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do uznania rozwoju 
społecznego za najważniejszy cel strategii, 
której najwyższym priorytetem powinno 
być zwalczanie nierówności i ubóstwa oraz 
zapewnienie dobrego sprawowania 
rządów, włączenia społecznego i 
przestrzegania praw człowieka;

12. wzywa do uznania rozwoju 
społecznego za najważniejszy cel strategii, 
której najwyższym priorytetem powinno 
być zwalczanie nierówności, 
dyskryminacji i ubóstwa oraz zapewnienie 
dobrego sprawowania rządów, włączenia 
społecznego i przestrzegania praw 
człowieka na obydwu kontynentach; w 
tym celu podkreśla potrzebę uznania 
dostępu do podstawowych usług (opieki 
zdrowotnej, wody, higieny, urządzeń 
sanitarnych i ochrony socjalnej) dla 
wszystkich za najważniejszy cel 
partnerstwa;

Or. en

Poprawka 182
György Hölvényi, Janina Ochojska, Rosa Estaràs Ferragut, Ádám Kósa, Hildegard 
Bentele, Anna-Michelle Asimakopoulou
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do uznania rozwoju 
społecznego za najważniejszy cel strategii, 
której najwyższym priorytetem powinno 
być zwalczanie nierówności i ubóstwa oraz 
zapewnienie dobrego sprawowania 
rządów, włączenia społecznego i 
przestrzegania praw człowieka;

12. wzywa do uznania rozwoju 
społecznego za najważniejszy cel strategii, 
której najwyższym priorytetem powinno 
być zwalczanie nierówności i ubóstwa oraz 
zapewnienie dobrego sprawowania 
rządów, włączenia społecznego, dostępu 
do edukacji o wysokiej jakości i 
przestrzegania praw człowieka zgodnie z 
Powszechną deklaracją praw człowieka;

Or. en

Poprawka 183
Ádám Kósa, Janina Ochojska, György Hölvényi

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do uznania rozwoju 
społecznego za najważniejszy cel strategii, 
której najwyższym priorytetem powinno 
być zwalczanie nierówności i ubóstwa oraz 
zapewnienie dobrego sprawowania 
rządów, włączenia społecznego i 
przestrzegania praw człowieka;

12. wzywa do uznania rozwoju 
społecznego za najważniejszy cel strategii, 
aby nie pozostawiać nikogo bez pomocy, 
której najwyższym priorytetem powinno 
być zwalczanie nierówności i ubóstwa oraz 
zapewnienie dobrego sprawowania 
rządów, włączenia społecznego i 
przestrzegania praw człowieka dla 
wszystkich, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na najbardziej zmarginalizowane 
grupy społeczne, takie jak osoby 
niepełnosprawne;

Or. en

Poprawka 184
Rosa Estaràs Ferragut
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do uznania rozwoju 
społecznego za najważniejszy cel strategii, 
której najwyższym priorytetem powinno 
być zwalczanie nierówności i ubóstwa oraz 
zapewnienie dobrego sprawowania 
rządów, włączenia społecznego i 
przestrzegania praw człowieka;

12. wzywa do uznania rozwoju 
społecznego za najważniejszy cel strategii, 
aby nie pozostawiać nikogo bez pomocy, 
której najwyższym priorytetem powinno 
być zwalczanie nierówności i ubóstwa oraz 
zapewnienie dobrego sprawowania 
rządów, włączenia społecznego i 
przestrzegania praw człowieka dla 
wszystkich, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na najbardziej zmarginalizowane 
grupy społeczne, takie jak osoby 
niepełnosprawne;

Or. en

Poprawka 185
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do uznania rozwoju 
społecznego za najważniejszy cel strategii, 
której najwyższym priorytetem powinno 
być zwalczanie nierówności i ubóstwa oraz 
zapewnienie dobrego sprawowania 
rządów, włączenia społecznego i 
przestrzegania praw człowieka;

12. wzywa do uznania rozwoju 
społecznego za najważniejszy cel strategii, 
aby nie pozostawiać nikogo bez pomocy, 
której najwyższym priorytetem powinno 
być zwalczanie nierówności i ubóstwa oraz 
zapewnienie dobrego sprawowania 
rządów, włączenia społecznego i 
przestrzegania praw człowieka, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi również na 
osoby niepełnosprawne;

Or. en

Poprawka 186
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do uznania rozwoju 
społecznego za najważniejszy cel strategii, 
której najwyższym priorytetem powinno 
być zwalczanie nierówności i ubóstwa oraz 
zapewnienie dobrego sprawowania 
rządów, włączenia społecznego i 
przestrzegania praw człowieka;

12. wzywa do uznania rozwoju 
społecznego za najważniejszy cel strategii, 
której najwyższym priorytetem powinno 
być zwalczanie nierówności i ubóstwa oraz 
zapewnienie dobrego sprawowania 
rządów, włączenia społecznego, 
przestrzegania praw człowieka i ochrony 
środowiska;

Or. fr

Poprawka 187
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele, Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do uznania rozwoju 
społecznego za najważniejszy cel strategii, 
której najwyższym priorytetem powinno 
być zwalczanie nierówności i ubóstwa oraz 
zapewnienie dobrego sprawowania 
rządów, włączenia społecznego i 
przestrzegania praw człowieka;

12. wzywa do uznania rozwoju 
społecznego za najważniejszy cel strategii, 
której najwyższym priorytetem powinno 
być zwalczanie nierówności, ubóstwa, 
zapewnianie dostępu do żywności i wody 
oraz zapewnienie dobrego sprawowania 
rządów, włączenia społecznego i 
przestrzegania praw człowieka;

Or. en

Poprawka 188
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do uznania rozwoju 
społecznego za najważniejszy cel strategii, 

12. wzywa do uznania rozwoju 
społecznego za najważniejszy cel strategii, 
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której najwyższym priorytetem powinno 
być zwalczanie nierówności i ubóstwa oraz 
zapewnienie dobrego sprawowania 
rządów, włączenia społecznego i 
przestrzegania praw człowieka;

której najwyższym priorytetem powinno 
być kształcenie, zwalczanie nierówności i 
ubóstwa oraz zapewnienie dobrego 
sprawowania rządów, włączenia 
społecznego i przestrzegania praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 189
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. oświadcza, że eliminacja ubóstwa 
to jeden z głównych celów 
zrównoważonego rozwoju, wokół którego 
powinno koncentrować się nowe 
partnerstwo; stwierdza, że do osiągnięcia 
tego celu należy dążyć przez stabilny i 
zrównoważony wzrost gospodarczy, który 
nie jest możliwy bez solidnej sieci 
infrastruktury, programów inwestowania 
w edukację i zdrowie oraz stabilnych i 
działających w przejrzysty sposób 
instytucji publicznych; zauważa, że 
jednocześnie wspomniane czynniki 
wzrostu gospodarczego nie mogą zaistnieć 
bez uprzedniego zgromadzenia kapitału, 
co prowadzi do powstania błędnego koła; 
przypomina, że jednym z głównych 
narzędzi do przerwania tego błędnego 
koła miał być cel polegający na 
przeznaczaniu 0,7 % PKB na oficjalną 
pomoc rozwojową; ubolewa nad faktem, 
że całkowity wskaźnik oficjalnej pomocy 
rozwojowej w UE w 2018 r. spadł do 
poziomu 0,47 % dochodu narodowego 
brutto w porównaniu z 0,5 % w 2017 r.; 
zauważa, że w ramach aktualnego 
systemu ODA nie udało się uzyskać 
wystarczającego zaangażowania ze strony 
UE i społeczności międzynarodowej w 
dążenie do osiągnięcia celu tego systemu, 
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jakim jest eliminacja ubóstwa; uważa, że 
najskuteczniejszą strategią ograniczania 
ubóstwa byłoby utworzenie nowego 
światowego funduszu przeciw ubóstwu, 
działającego jako wielostronny organ w 
ramach systemu Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, opierającego się na 
darowiznach zamiast pożyczek i na 
stabilnych wpłatach, przeznaczonego na 
zaspokajanie potrzeb krajów będących 
odbiorcami;

Or. es

Poprawka 190
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że brak możliwości 
społecznych i gospodarczych, w 
powiązaniu z szybkim wzrostem liczby 
ludności i bezrobociem młodzieży, 
sprzyjają radykalizacji i migracji 
młodzieży; podkreśla potrzebę nadania 
priorytetu kształceniu i opiece zdrowotnej, 
a także współpracy w kwestiach objętych 
kompleksową strategią UE–Afryka;

Or. en

Poprawka 191
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że w celu nadania 
priorytetu rozwojowi społecznemu 
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kluczowe znaczenie ma zagwarantowanie 
powszechnego dostępu do podstawowych 
usług społecznych i wysokiej jakości 
systemów opieki zdrowotnej, aby zapewnić 
ochronę socjalną opartą na włączeniu 
społecznym, zwalczać nierówności i 
dyskryminację oraz dokonywać postępów 
w kierunku sprawiedliwej redystrybucji 
zasobów;

Or. en

Poprawka 192
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla rolę, jaką powinna 
odegrać młodzież w ramach partnerstwa 
dzięki opracowaniu wspólnej strategii UA–
UE;

13. podkreśla rolę, jaką powinna 
odegrać młodzież w ramach partnerstwa 
dzięki opracowaniu wspólnej strategii UA–
UE, która uwzględnia konkluzje szczytu 
młodzieży z 2017 r.; w tym względzie 
podkreśla, że należy nadać priorytet 
samemu rozwojowi społecznemu i 
skupieniu się na młodzieży jako 
zasadniczym czynnikom zrównoważonego 
rozwoju, tak aby wszyscy mogli osiągnąć 
swój pełny potencjał; wzywa UE do 
promowania powszechnego dostępu dla 
wszystkich osób młodych, w całej ich 
różnorodności, w tym nastoletnich 
dziewcząt i dziewcząt niepełnosprawnych, 
do przyjaznych dla młodzieży usług 
zdrowotnych, w tym zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz usług w zakresie 
HIV, które są oparte na równym 
traktowaniu i potrzebach, dostępne oraz 
przystępne cenowo, w tym w warunkach 
konfliktów i pomocy humanitarnej;

Or. en
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Poprawka 193
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla rolę, jaką powinna 
odegrać młodzież w ramach partnerstwa 
dzięki opracowaniu wspólnej strategii UA–
UE;

13. podkreśla rolę, jaką powinna 
odegrać młodzież w ramach partnerstwa 
dzięki opracowaniu wspólnej strategii UA–
UE; wzywa UE do promowania 
powszechnego dostępu dla wszystkich 
osób młodych, w całej ich różnorodności, 
w tym nastoletnich dziewcząt i dziewcząt 
niepełnosprawnych, do przyjaznych dla 
młodzieży usług zdrowotnych, w tym 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz usług w zakresie HIV, które są 
oparte na równym traktowaniu i 
potrzebach, dostępne oraz przystępne 
cenowo, w tym w warunkach konfliktów i 
pomocy humanitarnej;

Or. en

Poprawka 194
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla rolę, jaką powinna 
odegrać młodzież w ramach partnerstwa 
dzięki opracowaniu wspólnej strategii UA–
UE;

13. przypomina, że w ciągu ostatnich 
30 lat liczba ludności Afryki uległa 
podwojeniu i że w kolejnych 
dziesięcioleciach oczekuje się dalszego 
silnego wzrostu demograficznego; 
podkreśla zatem rolę, jaką powinna 
odegrać młodzież, prawdziwa siła 
napędowa przyszłości kontynentu, w 
ramach partnerstwa dzięki opracowaniu 
wspólnej strategii UA–UE;

Or. fr
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Poprawka 195
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla rolę, jaką powinna 
odegrać młodzież w ramach partnerstwa 
dzięki opracowaniu wspólnej strategii UA–
UE;

13. podkreśla rolę, jaką powinna 
odegrać młodzież w ramach partnerstwa 
dzięki opracowaniu wspólnej strategii UA–
UE; podkreśla, że najlepszym sposobem 
wzmocnienia pozycji młodzieży jest 
tworzenie i promowanie możliwości jej 
rozwoju, w szczególności dzięki 
możliwościom w zakresie zatrudnienia i 
przedsiębiorczości, a także możliwościom 
uczestnictwa w procesach 
demokratycznych i podejmowaniu decyzji;

Or. en

Poprawka 196
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla rolę, jaką powinna 
odegrać młodzież w ramach partnerstwa 
dzięki opracowaniu wspólnej strategii UA–
UE;

13. podkreśla rolę, jaką powinna 
odegrać młodzież w ramach partnerstwa 
dzięki opracowaniu wspólnej strategii UA–
UE; uważa, że strategia ta powinna przede 
wszystkim zwiększyć możliwości wymiany 
i wolontariatu dla młodych ludzi poprzez 
skoncentrowanie kontaktów i 
proponowanych projektów wokół 17 celów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. fr
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Poprawka 197
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla rolę, jaką powinna 
odegrać młodzież w ramach partnerstwa 
dzięki opracowaniu wspólnej strategii 
UA–UE;

13. podkreśla rolę zapewniania 
afrykańskiej młodzieży kształcenia i 
narzędzi na potrzeby budowania 
stabilnych i odpornych społeczności w ich 
narodach w Afryce, co powinno być 
głównym celem wszelkiego wsparcia 
zapewnianego przez państwa 
członkowskie za pośrednictwem UE;

Or. en

Poprawka 198
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla rolę, jaką powinna 
odegrać młodzież w ramach partnerstwa 
dzięki opracowaniu wspólnej strategii UA–
UE;

13. podkreśla rolę, jaką powinna 
odegrać młodzież w ramach partnerstwa 
dzięki opracowaniu wspólnej strategii UA–
UE, z uwzględnieniem efektów Erasmus+;

Or. en

Poprawka 199
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla rolę, jaką powinna 
odegrać młodzież w ramach partnerstwa 

13. podkreśla rolę, jaką powinna 
odegrać młodzież oraz sprawiedliwość 
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dzięki opracowaniu wspólnej strategii UA–
UE;

społeczna i środowiskowa w ramach 
partnerstwa dzięki opracowaniu wspólnej 
strategii UA–UE;

Or. en

Poprawka 200
Pierfrancesco Majorino, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla rolę, jaką powinna 
odegrać młodzież w ramach partnerstwa 
dzięki opracowaniu wspólnej strategii UA–
UE;

13. podkreśla rolę, jaką powinny 
odegrać dzieci i młodzież w ramach 
partnerstwa dzięki opracowaniu wspólnej 
strategii UA–UE;

Or. en

Poprawka 201
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele, Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla rolę, jaką powinna 
odegrać młodzież w ramach partnerstwa 
dzięki opracowaniu wspólnej strategii UA–
UE;

13. podkreśla rolę, jaką powinny 
odegrać dzieci i młodzież w ramach 
partnerstwa dzięki opracowaniu wspólnej 
strategii UA–UE;

Or. en

Poprawka 202
Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)



PE654.008v01-00 100/285 AM\1208835PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że Afryka jest 
zamieszkiwana przez jedną z największych 
młodych populacji na świecie, co rodzi 
ogromne wyzwania pod względem 
kształcenia, ale jednocześnie stanowi 
podstawę dla przyszłego rozwoju 
kontynentu; domaga się, by kształcenie 
było głównym celem pomocy rozwojowej 
oraz podkreśla, że kształcenie dla 
wszystkich jest kwestią o charakterze 
horyzontalnym i całościowym; wzywa 
zatem państwa członkowskie i Unię 
Europejską, by uznały kształcenie za 
kluczowy cel w ramach nowej strategii 
oraz opracowywały inne obszary strategii 
z uwzględnieniem tej kluczowej koncepcji;

Or. en

Poprawka 203
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa instytucje Unii Europejskiej 
i Unii Afrykańskiej do tworzenia 
możliwości odbywania staży przez 
młodych Europejczyków w Unii 
Afrykańskiej i młodych Afrykańczyków w 
Unii Europejskiej, aby przeszkolić ich w 
dziedzinie odpowiednich procesów 
integracji;

Or. fr

Poprawka 204
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że równość płci i 
wzmocnienie pozycji kobiet powinny być 
uwzględniane we wszystkich aspektach 
partnerstwa;

14. uważa, że wzmocnienie pozycji 
kobiet powinny być uwzględniane we 
wszystkich aspektach partnerstwa;

Or. en

Poprawka 205
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że równość płci i 
wzmocnienie pozycji kobiet powinny być 
uwzględniane we wszystkich aspektach 
partnerstwa;

14. uważa, że równość płci i 
wzmocnienie pozycji kobiet powinny być 
uwzględniane we wszystkich aspektach 
partnerstwa; w związku z tym wzywa 
partnerów do aktywnego promowania roli 
kobiet i ich wkładu w gospodarkę i 
społeczeństwo, a także do uznania ich 
praw obywatelskich i ustawowych, w tym 
prawa do własności i prawa do udziału w 
życiu gospodarczym i politycznym, 
gwarantowanych przez art. 17 
Powszechnej deklaracji praw człowieka i 
przez Międzynarodowy pakt praw 
obywatelskich i politycznych;

Or. it

Poprawka 206
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że równość płci i 
wzmocnienie pozycji kobiet powinny być 
uwzględniane we wszystkich aspektach 
partnerstwa;

14. uważa, że równość płci i 
wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt 
powinny być uwzględniane we wszystkich 
aspektach partnerstwa oraz wzywa Komisję 
do zapewnienia synergii między 
partnerstwem UE–Afryka a nowym 
planem działania w sprawie równości płci 
III, aby osiągnąć równość płci na obydwu 
kontynentach; domaga się, by w ramach 
partnerstwa UE–Afryka w pełni wdrażano 
protokół z Maputo o prawach kobiet w 
Afryce;

Or. en

Poprawka 207
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że równość płci i 
wzmocnienie pozycji kobiet powinny być 
uwzględniane we wszystkich aspektach 
partnerstwa;

14. uważa, że równość płci i 
wzmocnienie pozycji kobiet powinny być 
uwzględniane we wszystkich aspektach 
partnerstwa, z naciskiem na udział kobiet 
w procesach podejmowania decyzji; 
wzywa do przygotowania wspólnego 
harmonogramu celów do realizacji w 
dziedzinie praw kobiet;

Or. fr

Poprawka 208
Bernhard Zimniok

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że równość płci i 
wzmocnienie pozycji kobiet powinny być 
uwzględniane we wszystkich aspektach 
partnerstwa;

14. uważa, że równość płci i 
wzmocnienie pozycji kobiet powinny być 
uwzględniane we wszystkich aspektach 
partnerstwa w pełnej zgodności z 
lokalnymi kulturami i z ich 
poszanowaniem, bez narzucania ich 
narodom w Afryce w neokolonialny 
sposób;

Or. en

Poprawka 209
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że równość płci i 
wzmocnienie pozycji kobiet powinny być 
uwzględniane we wszystkich aspektach 
partnerstwa;

14. uważa, że sprawiedliwe relacje 
między płciami i wzmocnienie pozycji 
kobiet i osób niepełnosprawnych powinny 
być uwzględniane we wszystkich 
aspektach partnerstwa;

Or. es

Poprawka 210
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że równość płci i 
wzmocnienie pozycji kobiet powinny być 
uwzględniane we wszystkich aspektach 
partnerstwa;

14. uważa, że równość płci i 
wzmocnienie pozycji kobiet powinny być 
traktowane priorytetowo i uwzględniane 
we wszystkich aspektach partnerstwa;

Or. en



PE654.008v01-00 104/285 AM\1208835PL.docx

PL

Poprawka 211
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że równość płci i 
wzmocnienie pozycji kobiet powinny być 
uwzględniane we wszystkich aspektach 
partnerstwa;

14. uważa, że równość płci i 
wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt 
powinny być uwzględniane we wszystkich 
aspektach partnerstwa;

Or. en

Poprawka 212
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. domaga się uwzględniania praw 
osób niepełnosprawnych w Afryce w całej 
strategii oraz we wszystkich 
uruchomionych instrumentach 
finansowych; jest zdania, że można to 
osiągnąć jedynie dzięki istotnemu 
zaangażowaniu organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym organizacji osób 
niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 213
Ádám Kósa, Janina Ochojska, György Hölvényi

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14a. domaga się uwzględniania praw 
osób niepełnosprawnych w Afryce w całej 
strategii oraz we wszystkich 
uruchomionych instrumentach 
finansowych; jest zdania, że można to 
osiągnąć jedynie dzięki istotnemu 
zaangażowaniu organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego reprezentujących osoby 
niepełnosprawne;

Or. en

Poprawka 214
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wnioskuje o opracowanie 
ambitnego GAP III i wzywa do wzmożenia 
starań, w szczególności w celu zwalczania 
przemocy, okaleczania narządów 
płciowych kobiet i wymuszonych 
małżeństw;

Or. fr

Poprawka 215
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że skutki kryzysu 
związanego z koronawirusem mogą 
dodatkowo ograniczyć dostęp do usług w 
zakresie zdrowia seksualnego i 

skreśla się
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reprodukcyjnego oraz zwiększyć 
dyskryminację i przemoc wobec kobiet;

Or. en

Poprawka 216
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że skutki kryzysu 
związanego z koronawirusem mogą 
dodatkowo ograniczyć dostęp do usług w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz zwiększyć 
dyskryminację i przemoc wobec kobiet;

15. podkreśla, że dostęp do praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego 
oraz ich poszanowanie stanowią kluczowy 
komponent partnerstwa UE–Afryka, oraz 
przypomina, że istnieje pilna potrzeba 
zajęcia się skutkami kryzysu związanego z 
koronawirusem, które dodatkowo 
ograniczyły dostęp do usług w zakresie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz zwiększyły dyskryminację i przemoc 
wobec kobiet i dziewcząt, a także 
zagrażają ich dostępowi do kształcenia, 
zatrudnienia i żywienia; wzywa Komisję 
do nadania priorytetu prawom i zdrowiu 
reprodukcyjnemu i seksualnemu w 
nowym partnerstwie UE–Afryka oraz do 
zobowiązania się do promowania, ochrony 
i egzekwowania prawa każdego człowieka 
do pełnej kontroli nad kwestiami 
związanymi z jego seksualnością oraz 
prawami i zdrowiem reprodukcyjnym i 
seksualnym, a także swobodnego i 
odpowiedzialnego decydowania o nich, 
bez dyskryminacji, przymusu i przemocy;

Or. en

Poprawka 217
Mónica Silvana González
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że skutki kryzysu 
związanego z koronawirusem mogą 
dodatkowo ograniczyć dostęp do usług w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz zwiększyć 
dyskryminację i przemoc wobec kobiet;

15. podkreśla, że dostęp do praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego 
oraz ich poszanowanie stanowią kluczowy 
komponent partnerstwa UE–Afryka, oraz 
przypomina, że istnieje pilna potrzeba 
zajęcia się skutkami kryzysu związanego z 
koronawirusem, które dodatkowo 
ograniczyły dostęp do usług w zakresie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz zwiększyły dyskryminację i przemoc 
wobec kobiet i dziewcząt; pilnie wzywa 
Komisję do nadania priorytetu prawom i 
zdrowiu reprodukcyjnemu i seksualnemu 
w nowym partnerstwie UE–Afryka oraz do 
zobowiązania się do promowania, ochrony 
i egzekwowania prawa każdego człowieka 
do pełnej kontroli nad kwestiami 
związanymi z jego seksualnością oraz 
prawami i zdrowiem reprodukcyjnym i 
seksualnym, a także swobodnego i 
odpowiedzialnego decydowania o nich, 
bez dyskryminacji, przymusu i przemocy;

Or. en

Poprawka 218
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że skutki kryzysu 
związanego z koronawirusem mogą 
dodatkowo ograniczyć dostęp do usług w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz zwiększyć 
dyskryminację i przemoc wobec kobiet;

15. przypomina, że skutki kryzysu 
związanego z koronawirusem mogą 
dodatkowo ograniczyć dostęp do usług 
opieki zdrowotnej, w tym w zakresie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz zwiększyć dyskryminację i przemoc 
wobec kobiet, dziewcząt i mniejszości 
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seksualnych;

Or. en

Poprawka 219
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że skutki kryzysu 
związanego z koronawirusem mogą 
dodatkowo ograniczyć dostęp do usług w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz zwiększyć 
dyskryminację i przemoc wobec kobiet;

15. przypomina, że skutki kryzysu 
związanego z koronawirusem mogą 
dodatkowo ograniczyć dostęp do usług w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz zwiększyć 
dyskryminację i przemoc wobec kobiet, a 
także ograniczyć dostęp do innego 
wsparcia związanego ze zdrowiem, między 
innymi dla mężczyzn, chłopców i 
dziewcząt;

Or. en

Poprawka 220
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że skutki kryzysu 
związanego z koronawirusem mogą 
dodatkowo ograniczyć dostęp do usług w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz zwiększyć 
dyskryminację i przemoc wobec kobiet;

15. przypomina, że skutki kryzysu 
związanego z koronawirusem mogą 
dodatkowo ograniczyć dostęp do usług w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz zwiększyć 
dyskryminację i przemoc wobec kobiet, 
osób starszych i niepełnosprawnych;

Or. es
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Poprawka 221
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że skutki kryzysu 
związanego z koronawirusem mogą 
dodatkowo ograniczyć dostęp do usług w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz zwiększyć 
dyskryminację i przemoc wobec kobiet;

15. przypomina, że skutki kryzysu 
związanego z koronawirusem mogą 
dodatkowo ograniczyć dostęp do usług i 
edukacji w zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz zwiększyć 
dyskryminację i przemoc wobec kobiet i 
dziewcząt;

Or. fr

Poprawka 222
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele, Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że skutki kryzysu 
związanego z koronawirusem mogą 
dodatkowo ograniczyć dostęp do usług w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz zwiększyć 
dyskryminację i przemoc wobec kobiet;

15. przypomina, że skutki kryzysu 
związanego z koronawirusem mogą 
dodatkowo ograniczyć dostęp do usług w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz zwiększyć 
dyskryminację i przemoc wobec dziewcząt 
i kobiet;

Or. en

Poprawka 223
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – tiret 1 (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– podkreśla korzyści dla zdrowia 
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wynikające z utrzymania rutynowych 
szczepień dzieci oraz wzywa do dalszego 
wzmocnienia programów związanych ze 
szczepieniami; domaga się równego 
dostępu do leczenia i szczepionek 
przeciwko COVID-19, a także dzielenia 
się nimi jako dobrem publicznym;

Or. en

Poprawka 224
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 ujawnił ważną potrzebę 
zorganizowania testów warunków 
skrajnych, aby ocenić odporność 
systemów i infrastruktury opieki 
zdrowotnej na wszelkie rodzaje kryzysów; 
uważa w związku z tym, że przyszłe 
partnerstwo UE–Afryka powinno 
wzmocnić skuteczność, dostępność, 
zrównoważony charakter i odporność 
systemów opieki zdrowotnej, w tym przez 
wspieranie transformacji cyfrowej, 
wykorzystania narzędzi i usług cyfrowych, 
reform systemowych, wdrażania nowych 
modeli opieki i powszechnego 
zabezpieczenia zdrowotnego oraz 
ograniczanie nierówności w zakresie 
zdrowia;

Or. en

Poprawka 225
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele, Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. domaga się uwzględniania praw 
osób niepełnosprawnych w Afryce w całej 
strategii oraz we wszystkich 
uruchomionych instrumentach 
finansowych; jest zdania, że można to 
osiągnąć jedynie dzięki istotnemu 
zaangażowaniu organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym organizacji osób 
niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 226
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że osoby 
niepełnosprawne w dalszym ciągu są 
często ofiarami aktów dyskryminacji i 
apeluje, by w sposób systematyczny 
angażować te osoby w opracowywanie i 
wdrażanie strategii mających na celu 
promowanie ich integracji;

Or. fr

Poprawka 227
György Hölvényi, Janina Ochojska, Rosa Estaràs Ferragut, Ádám Kósa, Hildegard 
Bentele, Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. domaga się większych inwestycji w 
integracyjne szkolnictwo podstawowe o 
wysokiej jakości oraz szkolenie 
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nauczycieli, aby zapewnić dostęp do 
edukacji dla wszystkich, niezależnie od 
płci, statusu społeczno-gospodarczego, 
środowiska kulturowego czy religii;

Or. en

Poprawka 228
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. domaga się poszanowania i 
pełnego wdrożenia wszystkich 
międzynarodowych i regionalnych 
zobowiązań w celu położenia kresu 
szkodliwym praktykom, w tym dziecięcym 
małżeństwom i okaleczaniu narządów 
płciowych kobiet oraz przemocy 
seksualnej i ze względu na płeć;

Or. en

Poprawka 229
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. wyraża zaniepokojenie z powodu 
ciągłych aktów przemocy i dyskryminacji 
w stosunku do osób LGBTI i apeluje, by 
na obu kontynentach zintensyfikować 
wysiłki zmierzające do ochrony ich praw;

Or. fr
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Poprawka 230
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. domaga się uwzględniania praw 
osób niepełnosprawnych w Afryce w całej 
strategii oraz we wszystkich 
uruchomionych instrumentach 
finansowych;

Or. en

Poprawka 231
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina o zasadniczej roli 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
wolności wypowiedzi i prasy dla 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania demokracji;

16. przypomina o zasadniczej roli 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
wolności wypowiedzi dla zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania demokracji; 
podkreśla ważną rolę wolnego i prężnego 
sektora mediów i prasy oraz przypomina, 
że ma on kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia dobrze poinformowanej 
opinii publicznej, która może określić 
własne priorytety, a ponadto zwiększa 
odporność na fałszywe informacje; 
zachęca do dalszego podejmowania przez 
Afrykę wysiłków w dziedzinie wolności 
mediów i wsparcia dla dziennikarzy oraz 
podkreśla ważną rolę wolnej prasy w 
walce z korupcją oraz w nadzorowaniu i 
rozliczaniu władz publicznych; podkreśla 
znaczenie wolnych i uczciwych wyborów; 
w tym kontekście wskazuje na liczne misje 
obserwacji wyborów prowadzone przez 
UE, które cieszą się zdecydowanym 
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poparciem Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 232
György Hölvényi, Janina Ochojska, Ádám Kósa, Hildegard Bentele, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina o zasadniczej roli 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
wolności wypowiedzi i prasy dla 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania demokracji;

16. przypomina o zasadniczej roli 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
kościołów, stowarzyszeń i wspólnot 
religijnych, grup broniących interesów 
osób niepełnosprawnych, ruchów 
społecznych i związków zawodowych, 
ludów tubylczych i fundacji, a także 
przedstawicielstw najsłabszych, 
dyskryminowanych i zmarginalizowanych 
grup społecznych, oraz wolności 
wypowiedzi i prasy dla zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania demokracji;

Or. en

Poprawka 233
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina o zasadniczej roli 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
wolności wypowiedzi i prasy dla 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania demokracji;

16. przypomina o zasadniczej roli 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
wolności wypowiedzi i prasy dla 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania demokracji; apeluje, by na 
obu kontynentach zagwarantować ramy 
umożliwiające uczestnictwo organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w 
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procesach opracowywania i oceny polityki 
na różnych szczeblach decyzyjnych;

Or. fr

Poprawka 234
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina o zasadniczej roli 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
wolności wypowiedzi i prasy dla 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania demokracji;

16. przypomina o zasadniczej i 
różnorodnej roli społeczeństwa 
obywatelskiego we wszystkich jego 
formach i na wszystkich szczeblach, w tym 
organizacji lokalnych i środowiskowych, 
oraz wolności wypowiedzi i prasy dla 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania demokracji;

Or. en

Poprawka 235
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina o zasadniczej roli 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
wolności wypowiedzi i prasy dla 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania demokracji;

16. przypomina o zasadniczej roli 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
lokalnych organizacji pozarządowych, 
oraz wolności wypowiedzi i prasy dla 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania demokracji;

Or. en
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Poprawka 236
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina o zasadniczej roli 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
wolności wypowiedzi i prasy dla 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania demokracji;

16. przypomina o zasadniczej roli 
wolnej i obiektywnej prasy dla 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania demokracji;

Or. en

Poprawka 237
György Hölvényi, Janina Ochojska, Rosa Estaràs Ferragut, Ádám Kósa, Hildegard 
Bentele, Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. uważa, że kształcenie dla 
wszystkich jest kwestią o charakterze 
horyzontalnym i całościowym, która 
wpływa na każdy wymiar celów 
zrównoważonego rozwoju i ma zasadnicze 
znaczenie dla realizacji Agendy 2030;

Or. en

Poprawka 238
György Hölvényi, Janina Ochojska, Ádám Kósa, Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. domaga się mocniejszego 
powiązania kształcenia, rozwoju 
umiejętności i zatrudnienia, a także 
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umiejętności przekrojowych i miękkich, 
oraz odnotowuje konieczność transferu 
umiejętności i wiedzy dostosowanych do 
wymogów rynku pracy;

Or. en

Poprawka 239
György Hölvényi, Janina Ochojska, Ádám Kósa, Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 16 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16c. odnotowuje, że kościoły i 
organizacje wyznaniowe są podmiotami 
pobudzającymi rozwój, w szczególności w 
obszarze kształcenia i opieki zdrowotnej w 
Afryce, a ich zaangażowanie w działania 
na rzecz rozwoju mogłyby zapewnić wkład 
w skuteczniejszą współpracę na rzecz 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 240
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. przypomina, że zdrowie stanowi 
niezbędny warunek rozwoju społecznego; 
podkreśla potrzebę zbudowania 
prawdziwego partnerstwa w dziedzinie 
ochrony zdrowia;

17. przypomina, że zdrowie stanowi 
niezbędny warunek rozwoju społecznego, 
co oznacza mobilizację dodatkowych 
funduszy publicznych w celu 
zagwarantowania powszechnego 
zabezpieczenia zdrowotnego, w tym w 
obszarze praw i zdrowia reprodukcyjnego 
i seksualnego, HIV, gruźlicy i malarii, a 
także skupienie się na globalnych 
badaniach i rozwoju w dziedzinie zdrowia, 
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wzmocnienie współpracy UE–Afryka w 
obszarze badań zdrowotnych i innowacji 
oraz wspólne zwiększanie afrykańskich i 
europejskich zdolności produkcyjnych w 
odniesieniu do produktów zdrowotnych, 
sprzętu i leków; podkreśla potrzebę 
zbudowania prawdziwego partnerstwa w 
dziedzinie ochrony zdrowia; w tym celu 
wzywa UE do wsparcia krajów 
afrykańskich, w szczególności krajów 
najsłabiej rozwiniętych, w skutecznym 
wdrażaniu elastyczności na potrzeby 
ochrony zdrowia publicznego 
przewidzianych w porozumieniach 
TRIPS, takich jak obowiązkowe licencje i 
import równoległy, aby przeciwdziałać 
nadużyciom związanym z 
wykorzystywaniem praw własności 
intelektualnej, które prowadzą do 
monopolistycznej pozycji właścicieli 
patentów skutkującej wysokimi cenami 
leków;

Or. en

Poprawka 241
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. przypomina, że zdrowie stanowi 
niezbędny warunek rozwoju społecznego; 
podkreśla potrzebę zbudowania 
prawdziwego partnerstwa w dziedzinie 
ochrony zdrowia;

17. przypomina, że zdrowie stanowi 
konieczny warunek rozwoju społecznego; 
prawo do zdrowia stanowi zasadniczą 
część praw człowieka; podkreśla potrzebę 
zbudowania realnego partnerstwa na rzecz 
ochrony zdrowia, które łączy kwestie 
żywienia, wody, urządzeń sanitarnych i 
higieny, przyczynia się do wzmocnienia 
systemów opieki zdrowotnej oraz wspiera 
osiągnięcie powszechnego zabezpieczenia 
zdrowotnego; podkreśla, że UE powinna 
wspierać państwa afrykańskie w 
inwestowaniu w usługi publiczne, takie 
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jak publiczne i darmowe systemy opieki 
zdrowotnej i kształcenia, a także w dostęp 
do ochrony socjalnej;

Or. en

Poprawka 242
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. przypomina, że zdrowie stanowi 
niezbędny warunek rozwoju społecznego; 
podkreśla potrzebę zbudowania 
prawdziwego partnerstwa w dziedzinie 
ochrony zdrowia;

17. przypomina, że zdrowie stanowi 
niezbędny warunek rozwoju społecznego; 
podkreśla potrzebę zbudowania 
prawdziwego partnerstwa w dziedzinie 
ochrony zdrowia ukierunkowanego na 
zagwarantowanie powszechnej opieki 
zdrowotnej i wzmocnienie systemów 
opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie roli 
społeczności oraz walkę ze zjawiskiem 
fałszywych leków; uważa poza tym, że 
partnerstwo to powinno w większym 
stopniu wspierać tworzenie sieci między 
afrykańskimi i europejskimi 
społecznościami naukowymi oraz 
wymianę wiedzy i doświadczenia;

Or. fr

Poprawka 243
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. przypomina, że zdrowie stanowi 
niezbędny warunek rozwoju społecznego; 
podkreśla potrzebę zbudowania 
prawdziwego partnerstwa w dziedzinie 

17. przypomina, że zdrowie stanowi 
niezbędny warunek rozwoju społecznego; 
podkreśla potrzebę zbudowania 
prawdziwego partnerstwa w dziedzinie 
ochrony zdrowia przez wzmocnienie 
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ochrony zdrowia; publicznego świadczenia usług 
zdrowotnych oraz wspieranie 
powszechnego dostępu do odpowiedniej 
opieki zdrowotnej, w tym w obszarze praw 
i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, 
HIV, gruźlicy i malarii, a także skupienie 
się na globalnych badaniach i rozwoju w 
dziedzinie zdrowia oraz zacieśnienie 
współpracy UE–Afryka w obszarze badań 
zdrowotnych i innowacji;

Or. en

Poprawka 244
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. przypomina, że zdrowie stanowi 
niezbędny warunek rozwoju społecznego; 
podkreśla potrzebę zbudowania 
prawdziwego partnerstwa w dziedzinie 
ochrony zdrowia;

17. przypomina, że zdrowie stanowi 
niezbędny warunek rozwoju społecznego; 
podkreśla potrzebę zbudowania 
prawdziwego partnerstwa w dziedzinie 
ochrony zdrowia przez wzmocnienie 
publicznego świadczenia usług 
zdrowotnych oraz wspieranie 
powszechnego dostępu do odpowiedniej 
opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 245
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. przypomina, że zdrowie stanowi 
niezbędny warunek rozwoju społecznego; 
podkreśla potrzebę zbudowania 

17. przypomina, że zdrowie stanowi 
niezbędny warunek rozwoju społecznego 
oraz że podejście „Jedno zdrowie” 
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prawdziwego partnerstwa w dziedzinie 
ochrony zdrowia;

powinno być uwzględniane w przyszłym 
partnerstwie; podkreśla potrzebę 
zbudowania prawdziwego partnerstwa w 
dziedzinie ochrony zdrowia przez 
wzmocnienie publicznego świadczenia 
usług zdrowotnych oraz wspieranie 
powszechnego dostępu do odpowiedniej i 
przystępnej cenowo opieki zdrowotnej, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na 
usuwanie barier stojących przed osobami 
LGTBI+;

Or. en

Poprawka 246
Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. przypomina, że zdrowie stanowi 
niezbędny warunek rozwoju społecznego; 
podkreśla potrzebę zbudowania 
prawdziwego partnerstwa w dziedzinie 
ochrony zdrowia;

17. przypomina, że zdrowie stanowi 
niezbędny warunek rozwoju społecznego; 
podkreśla potrzebę zbudowania 
prawdziwego partnerstwa w dziedzinie 
ochrony zdrowia oraz że wzmacnianie 
systemów opieki zdrowotnej musi 
stanowić podstawę dla dostępnej i 
przystępnej cenowo opieki zdrowotnej dla 
wszystkich;

Or. en

Poprawka 247
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele, Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. przypomina, że zdrowie stanowi 
niezbędny warunek rozwoju społecznego; 
podkreśla potrzebę zbudowania 

17. przypomina, że zdrowie stanowi 
niezbędny warunek rozwoju społecznego; 
podkreśla potrzebę zbudowania 
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prawdziwego partnerstwa w dziedzinie 
ochrony zdrowia;

prawdziwego partnerstwa w dziedzinie 
ochrony zdrowia, które łączy kwestie 
żywienia, wody, urządzeń sanitarnych i 
higieny oraz przyczynia się do 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 248
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. przypomina, że zdrowie stanowi 
niezbędny warunek rozwoju społecznego; 
podkreśla potrzebę zbudowania 
prawdziwego partnerstwa w dziedzinie 
ochrony zdrowia;

17. przypomina, że zdrowie stanowi 
niezbędny warunek rozwoju społecznego; 
podkreśla potrzebę zbudowania 
prawdziwego partnerstwa w dziedzinie 
ochrony zdrowia, skupiając się na 
budowaniu zdolności krajów do 
świadczenia podstawowych usług 
zdrowotnych dla swoich obywateli;

Or. en

Poprawka 249
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. przypomina, że zdrowie stanowi 
niezbędny warunek rozwoju społecznego; 
podkreśla potrzebę zbudowania 
prawdziwego partnerstwa w dziedzinie 
ochrony zdrowia;

17. przypomina, że zdrowie stanowi 
niezbędny warunek rozwoju społecznego; 
podkreśla potrzebę zbudowania 
prawdziwego partnerstwa w dziedzinie 
ochrony zdrowia; podkreśla znaczenie 
czystego środowiska dla ochrony zdrowia 
ludzi;

Or. fr
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Poprawka 250
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. przypomina, że zdrowie stanowi 
niezbędny warunek rozwoju społecznego; 
podkreśla potrzebę zbudowania 
prawdziwego partnerstwa w dziedzinie 
ochrony zdrowia;

17. przypomina, że dobre zdrowie 
stanowi nagrodę wynikającą z rozwoju 
społecznego; podkreśla korzyści płynące z 
panafrykańskich inicjatyw na rzecz 
zdrowia i afrykańskich programów 
wymiany;

Or. en

Poprawka 251
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. uznaje istotną z punktu widzenia 
promocji zdrowia funkcję, jaką pełnią 
prawa własności intelektualnej dla 
pobudzania badań naukowych i rozwoju 
w dziedzinie farmacji; uważa jednak, że 
obecny światowy system ochrony 
patentowej nie utrzymuje odpowiedniej 
równowagi między ochroną interesów 
firm farmaceutycznych a interesami 
konsumentów i naukowców; przytacza 
przykład legalności piractwa 
biologicznego oraz fakt, że firmy 
farmaceutyczne poświęcają 10 % działań 
w zakresie badań naukowych i rozwoju 
chorobom, które są przyczyną 90 % 
zgonów rocznie; stwierdza, że jedyną 
zachętą dla tych przedsiębiorstw jest 
możliwość osiągnięcia zysku; uważa, że 
utworzenie światowego funduszu odkupu 
patentów umożliwiłoby produkcję leków 
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generycznych uwolnionych spod ochrony 
patentowej i sprzyjałoby badaniom 
naukowym i rozwojowi w dziedzinie 
leków, w odniesieniu do których zostałaby 
ogłoszona możliwość objęcia odkupem 
publicznym;

Or. es

Poprawka 252
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele, Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. uważa, że sektor wody, urządzeń 
sanitarnych i higieny, łącznie z dostępem 
do czystej i bezpiecznej wody pitnej, 
powinien stanowić zasadniczy element 
współpracy UE–Afryka, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet i dziewcząt; 
przypomina o powiązaniach między 
sektorem wody, urządzeń sanitarnych i 
higieny, zdrowiem, żywieniem oraz 
ubóstwem; nalega w związku z tym na 
zwiększenie wysiłków w obszarze 
gospodarki wodnej i zarządzania, 
budowania infrastruktury, a także 
promowania higieny i kształcenia w tym 
obszarze, ze szczególnym 
ukierunkowaniem na najsłabsze 
społeczności;

Or. en

Poprawka 253
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17a. domaga się poprawy zdolności do 
reagowania na obecne i przyszłe kryzysy 
zdrowotne, z zagwarantowaniem 
nieograniczonego ochroną patentową i 
powszechnego dostępu do szczepionek i 
leczenia podczas pandemii; wzywa UE do 
udzielenia pomocy krajom afrykańskim w 
budowaniu lokalnych zdolności do 
produkcji leków i odpowiedzialności 
publicznej za produkcję farmaceutyczną;

Or. en

Poprawka 254
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. jest zaniepokojony, że jak wynika z 
najnowszej analizy 64 kraje wydają więcej 
środków finansowych na obsługę 
zadłużenia niż na usługi zdrowotne; w tym 
kontekście podkreśla potrzebę nadania 
priorytetu przez darczyńców finansowaniu 
opartemu na dotacjach jako opcji 
domyślnej, w szczególności dla krajów 
najsłabiej rozwiniętych, tak aby nie 
faworyzować pożyczek względem dotacji;

Or. en

Poprawka 255
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla szczególną potrzebę 
poprawy dostępu do opieki zdrowotnej dla 
kobiet, w szczególności w odniesieniu do 
opieki zdrowotnej dla matek, zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz 
opieki specjalnej w kontekście 
szkodliwych tradycyjnych praktyk takich 
jak okaleczanie narządów płciowych 
kobiet;

Or. en

Poprawka 256
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla, że kryzys związany z 
koronawirusem przypomniał o 
konieczności zapewnienia dostępności 
szczepionek i leków, i wzywa oba 
kontynenty do ścisłej współpracy w celu 
zagwarantowania, by wszyscy mogli z nich 
korzystać;

Or. fr

Poprawka 257
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. podkreśla, że pomoc rozwojowa 
powinna przede wszystkim mieć na celu 
zapewnienie „horyzontalnego” 
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powszechnego systemu opieki zdrowotnej 
poprzez całościowe podejście oparte na 
prawach, które obejmuje między innymi 
pełne uwzględnienie wielowymiarowego 
charakteru zdrowia (z silnym 
powiązaniem z płcią, bezpieczeństwem 
żywnościowym i żywieniem, wodą i 
warunkami sanitarnymi, kształceniem i 
ubóstwem);

Or. en

Poprawka 258
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. podkreśla, że dostęp do usług 
wodociągowych, kanalizacji i higieny 
stanowi podstawowy warunek wstępny dla 
wszelkich środków mających na celu 
poprawę zdrowia publicznego i walkę z 
przenoszeniem chorób; wzywa do zajęcia 
się poprawą dostępu do tych usług, w 
szczególności w przypadku najsłabszych 
lub dyskryminowanych grup ludności;

Or. fr

Poprawka 259
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża niepokój w obliczu coraz 
liczniejszych i wzajemnie na siebie 
oddziałujących kryzysów i przypomina o 
konieczności wzmacniania odporności 

18. wyraża niepokój w obliczu coraz 
liczniejszych i wzajemnie na siebie 
oddziałujących kryzysów i przypomina o 
konieczności wzmacniania odporności 
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społeczeństw; zaleca pogłębienie refleksji 
na temat modeli ochrony socjalnej i 
formalizacji gospodarki;

społeczeństw oraz o znaczeniu złożonej 
strategii na potrzeby przyszłego 
reagowania na globalną pandemię; zaleca 
pogłębienie refleksji na temat modeli 
ochrony socjalnej i formalizacji gospodarki 
nieformalnej; zachęca do wspierania 
dostępu do edukacji, szkolenia i 
zatrudnienia w sytuacjach niestabilności, 
kryzysu i przedłużających się kryzysów 
jako kluczowych czynników wspierających 
stabilność i zapewniających źródło 
utrzymania; wzywa państwa do większego 
inwestowania w infrastrukturę w celu 
umożliwienia objęcia większej liczby 
dzieci systemem szkolnym, aby wykształcić 
ludzi gotowych do stania się obywatelami, 
którzy sprawują kontrolę nad swoją 
przyszłością;

Or. en

Poprawka 260
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża niepokój w obliczu coraz 
liczniejszych i wzajemnie na siebie 
oddziałujących kryzysów i przypomina o 
konieczności wzmacniania odporności 
społeczeństw; zaleca pogłębienie refleksji 
na temat modeli ochrony socjalnej i 
formalizacji gospodarki;

18. wyraża niepokój w obliczu coraz 
liczniejszych i wzajemnie na siebie 
oddziałujących kryzysów, które zgodnie z 
przewidywaniami pogłębią się z powodu 
zmiany klimatu i utraty różnorodności 
biologicznej; przypomina w związku z tym 
o konieczności wzmacniania odporności 
społeczeństw i ekosystemów, a także 
międzysektorowego zapobiegania 
kryzysom, gotowości, nadzoru, 
zarządzania i zdolności do reagowania w 
ramach przyszłej strategii; zaleca 
pogłębienie refleksji na temat modeli 
ochrony socjalnej i formalizacji 
gospodarki;

Or. en
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Poprawka 261
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża niepokój w obliczu coraz 
liczniejszych i wzajemnie na siebie 
oddziałujących kryzysów i przypomina o 
konieczności wzmacniania odporności 
społeczeństw; zaleca pogłębienie refleksji 
na temat modeli ochrony socjalnej i 
formalizacji gospodarki;

18. wyraża niepokój w obliczu coraz 
liczniejszych i wzajemnie na siebie 
oddziałujących kryzysów, podkreśla, że 
zmiana klimatu i utrata różnorodności 
biologicznej przyczyniają się do tego 
zwiększenia ich liczby i przypomina o 
konieczności wzmacniania odporności 
społeczeństw; zaleca pogłębienie refleksji 
na temat modeli zarządzania ryzykiem, w 
szczególności środowiskowym, ochrony 
socjalnej i formalizacji gospodarki;

Or. fr

Poprawka 262
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża niepokój w obliczu coraz 
liczniejszych i wzajemnie na siebie 
oddziałujących kryzysów i przypomina o 
konieczności wzmacniania odporności 
społeczeństw; zaleca pogłębienie refleksji 
na temat modeli ochrony socjalnej i 
formalizacji gospodarki;

18. zauważa, że, jak to zawsze miało 
miejsce w historii, pojawiają się różnego 
rodzaju kryzysy, w tym kryzysy wzajemnie 
na siebie oddziałujące, i przypomina o 
konieczności wzmacniania odporności 
krajowej; zaleca pogłębienie refleksji i 
wzmocnienie badań na temat udanych 
krajowych modeli ochrony i formalizacji 
gospodarki w Afryce, jeśli są uznawane za 
korzystne przez różne afrykańskie narody;

Or. en
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Poprawka 263
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża niepokój w obliczu coraz 
liczniejszych i wzajemnie na siebie 
oddziałujących kryzysów i przypomina o 
konieczności wzmacniania odporności 
społeczeństw; zaleca pogłębienie refleksji 
na temat modeli ochrony socjalnej i 
formalizacji gospodarki;

18. wyraża niepokój w obliczu coraz 
liczniejszych i wzajemnie na siebie 
oddziałujących kryzysów w dziedzinie 
zdrowia, żywności, środowiska lub 
bezpieczeństwa i przypomina o 
konieczności wzmacniania odporności 
społeczeństw; zaleca pogłębienie refleksji 
na temat modeli ochrony socjalnej, 
uniwersalnego dochodu podstawowego i 
formalizacji gospodarki;

Or. fr

Poprawka 264
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża niepokój w obliczu coraz 
liczniejszych i wzajemnie na siebie 
oddziałujących kryzysów i przypomina o 
konieczności wzmacniania odporności 
społeczeństw; zaleca pogłębienie refleksji 
na temat modeli ochrony socjalnej i 
formalizacji gospodarki;

18. wyraża niepokój w obliczu coraz 
liczniejszych i wzajemnie na siebie 
oddziałujących kryzysów i przypomina o 
konieczności kompleksowego 
wzmacniania odporności społeczeństw; 
zaleca nadanie priorytetu ustanawianiu i 
wzmacnianiu krajowej podstawowej 
ochrony socjalnej, formalizacji gospodarki 
i programu godnej pracy MOP;

Or. en

Poprawka 265
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża niepokój w obliczu coraz 
liczniejszych i wzajemnie na siebie 
oddziałujących kryzysów i przypomina o 
konieczności wzmacniania odporności 
społeczeństw; zaleca pogłębienie refleksji 
na temat modeli ochrony socjalnej i 
formalizacji gospodarki;

18. wyraża niepokój w obliczu coraz 
liczniejszych i wzajemnie na siebie 
oddziałujących kryzysów i przypomina o 
konieczności wzmacniania odporności 
społeczeństw; podkreśla znaczenie 
wspierania godnej pracy, dialogu 
społecznego, powszechnej ochrony 
socjalnej i formalizacji gospodarki;

Or. en

Poprawka 266
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. apeluje o pilne zajęcie się kwestią 
trudnej sytuacji i marginalizacji 
dziewcząt, którym zbyt często odmawia się 
praw podstawowych, takich jak dostęp do 
edukacji i podstawowej opieki zdrowotnej 
oraz, bardziej ogólnie, prawa do 
dzieciństwa, zwłaszcza w Afryce 
Subsaharyjskiej i na różnych innych 
obszarach dotkniętych konfliktami lub 
skrajnym ubóstwem, a tym samym o pełne 
wdrożenie Konwencji o prawach dziecka;

Or. it

Poprawka 267
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. uważa, że zasadniczym elementem 
zrównoważonego rozwoju krajów 
afrykańskich i uczciwego partnerstwa z 
UE jest zagwarantowanie kontroli 
publicznej nad wspólnymi towarami i 
zasobami naturalnymi, co gwarantuje 
krajom możliwość posiadania krajowych 
zasobów gospodarczych, aby inwestować 
w rozwój społeczny;

Or. en

Poprawka 268
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla znaczenie nadania 
priorytetu nadrzędnemu interesowi 
dziecka oraz promowania prawa do 
spokojnego dzieciństwa i dobrostanu dla 
wszystkich dzieci;

Or. en

Poprawka 269
Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt; zachęca 
do mobilności Północ–Południe w zakresie 
szkolenia zawodowego i wymiany 

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem podstawowym i warunkiem o 
zasadniczym znaczeniu dla ochrony dzieci 
oraz wzmocnienia pozycji dziewcząt; 
przypomina o znaczeniu bezpłatnej, 
wysokiej jakości edukacji włączającej dla 
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akademickiej; wyeliminowania zróżnicowania sytuacji 
kobiet i mężczyzn oraz luk geograficznych 
na kontynencie afrykańskim; domaga się 
środków wspierających ze strony UE i 
państw członkowskich, by pomóc 
afrykańskim krajom i organizacjom 
regionalnym wyeliminować te luki, aby 
osiągnąć dostęp do wysokiej jakości 
edukacji dla wszystkich, niezależnie od 
płci, statusu społeczno-gospodarczego, 
środowiska kulturowego czy religii, ze 
szczególnym naciskiem na 
zmarginalizowane społeczności i dzieci 
niepełnosprawne; podkreśla potrzebę 
mocniejszego powiązania kształcenia, 
rozwoju umiejętności i zatrudnienia, aby 
umożliwić pełne uczestnictwo młodzieży w 
rynku pracy; podkreśla zapotrzebowanie 
na bardziej ucyfrowiony system 
kształcenia, aby zapewniać równe szanse 
dzieciom z obszarów wiejskich i miejskich, 
oraz zachęca do mobilności Północ–
Południe w zakresie szkolenia 
zawodowego i wymiany akademickiej;

Or. en

Poprawka 270
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt; zachęca 
do mobilności Północ–Południe w zakresie 
szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej;

19. przypomina, że dostępna edukacja 
włączająca jest prawem i warunkiem o 
zasadniczym znaczeniu w szczególności 
dla ochrony dzieci oraz wzmocnienia 
pozycji dziewcząt, w tym w sytuacjach 
nadzwyczajnych; podkreśla, że konieczne 
jest uwzględnienie przeszkód 
napotykanych przez dziewczęta w dostępie 
do bezpiecznej edukacji włączającej i 
szkolenia o wysokiej jakości na wszystkich 
poziomach i we wszystkich kontekstach; 
podkreśla, że kompleksowa edukacja 
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seksualna ma w szczególności kluczowe 
znaczenie dla poprawy równości płci, 
przekształcania szkodliwych norm 
dotyczących płci oraz zapobiegania 
przemocy seksualnej, zarówno ze względu 
na płeć, jak i ze strony partnera, a także 
niechcianym ciążom i zakażeniom 
wirusem HIV; zachęca do mobilności 
Północ–Południe w zakresie szkolenia 
zawodowego i wymiany akademickiej;

Or. en

Poprawka 271
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt; zachęca 
do mobilności Północ–Południe w zakresie 
szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej;

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt; wzywa do 
walki z deskolaryzacją, w szczególności na 
obszarach wiejskich, poprzez zapewnienie 
odpowiednich usług stołówek szkolnych i 
higieny; zachęca do promowania 
szkolenia zawodowego; wzywa do 
wzmocnienia mobilności Północ–Południe 
w zakresie szkolenia zawodowego i 
wymiany akademickiej oraz do łączenia w 
sieć afrykańskich i europejskich 
uniwersytetów;

Or. fr

Poprawka 272
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt; zachęca 
do mobilności Północ–Południe w zakresie 
szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej;

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt; zwraca 
uwagę na zadanie 4.1 w ramach celów 
zrównoważonego rozwoju, które dotyczy 
zapewnienia 12-letniego cyklu bezpłatnej 
powszechnej edukacji na szczeblu 
podstawowym i średnim; uważa, że 
edukacja powinna stanowić kluczowy filar 
partnerstwa Afryka–UE i priorytet 
pomocy rozwojowej, w szczególności w 
krajach najsłabiej rozwiniętych; zachęca 
do wdrażania mobilności Północ–Południe 
w zakresie szkolenia zawodowego i 
wymiany akademickiej; podkreśla, że 
narzędzia informacyjno-komunikacyjne 
pod żadnym pozorem nie powinny 
zastępować prawdziwych nauczycieli ani 
szkoły;

Or. en

Poprawka 273
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt; zachęca 
do mobilności Północ–Południe w zakresie 
szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej;

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem, warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt, a także 
ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju; domaga 
się, by nowe partnerstwo nadawało 
priorytet dostępowi do wysokiej jakości 
edukacji dla wszystkich, kształceniu 
nauczycieli i wzmocnieniu struktur 
edukacyjnych, w szczególności w krajach 
niestabilnych i dotkniętych konfliktami; 
zachęca do mobilności Południe–Północ i 
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Północ–Południe w zakresie szkolenia 
zawodowego i wymiany akademickiej;

Or. en

Poprawka 274
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt; zachęca 
do mobilności Północ–Południe w zakresie 
szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej;

19. przypomina, że dostępna edukacja 
włączająca jest prawem i warunkiem o 
zasadniczym znaczeniu dla ochrony dzieci 
oraz wzmocnienia pozycji dziewcząt; 
zachęca do mobilności Północ–Południe w 
zakresie szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej; podkreśla, że edukacja 
włączająca oznacza pełne poszanowanie 
prawa wszystkich dzieci (w tym dzieci 
niepełnosprawnych) do równego dostępu 
do edukacji;

Or. en

Poprawka 275
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt; zachęca 
do mobilności Północ–Południe w zakresie 
szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej;

19. przypomina, że dostępna edukacja 
włączająca jest prawem i warunkiem o 
zasadniczym znaczeniu dla ochrony dzieci 
oraz wzmocnienia pozycji dziewcząt; 
zachęca do mobilności Północ–Południe w 
zakresie szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej; podkreśla, że edukacja 
włączająca oznacza pełne poszanowanie 
prawa wszystkich dzieci (w tym dzieci 
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niepełnosprawnych) do równego dostępu 
do edukacji;

Or. en

Poprawka 276
Ádám Kósa, Janina Ochojska, György Hölvényi

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt; zachęca 
do mobilności Północ–Południe w zakresie 
szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej;

19. przypomina, że dostępna edukacja 
włączająca jest prawem i warunkiem o 
zasadniczym znaczeniu dla ochrony dzieci 
oraz wzmocnienia pozycji dziewcząt; 
zachęca do mobilności Północ–Południe w 
zakresie szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej; podkreśla, że edukacja 
włączająca oznacza pełne poszanowanie 
prawa wszystkich dzieci (w tym dzieci 
niepełnosprawnych) do równego dostępu 
do edukacji;

Or. en

Poprawka 277
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt; zachęca 
do mobilności Północ–Południe w zakresie 
szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej;

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt oraz że 
partnerstwo to powinno być 
ukierunkowane na wzmocnienie 
publicznego świadczenia usług 
edukacyjnych i powszechnego dostępu do 
wysokiej jakości edukacji na wszystkich 
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poziomach; zachęca do mobilności 
Północ–Południe w zakresie szkolenia 
zawodowego i wymiany akademickiej;

Or. en

Poprawka 278
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt; zachęca 
do mobilności Północ–Południe w zakresie 
szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej;

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt oraz że 
partnerstwo to powinno być 
ukierunkowane na wzmocnienie 
publicznego świadczenia usług 
edukacyjnych i powszechnego dostępu do 
wysokiej jakości edukacji; zachęca do 
mobilności Północ–Południe w zakresie 
szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej;

Or. en

Poprawka 279
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt; zachęca 
do mobilności Północ–Południe w zakresie 
szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej;

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt i rozwoju 
osób niepełnosprawnych; zachęca do 
mobilności Północ–Południe w zakresie 
szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej, a także programów 
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włączenia społecznego, takich jak 
Bridging the Gap;

Or. es

Poprawka 280
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt; zachęca 
do mobilności Północ–Południe w zakresie 
szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej;

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt; zachęca 
do mobilności Północ–Południe w zakresie 
szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej; podkreśla potrzebę 
promowania i wzmocnienia publicznych i 
bezpłatnych systemów kształcenia;

Or. en

Poprawka 281
György Hölvényi, Janina Ochojska, Ádám Kósa, Hildegard Bentele, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt; zachęca 
do mobilności Północ–Południe w zakresie 
szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej;

19. przypomina, że dostępna edukacja 
włączająca jest prawem i warunkiem o 
zasadniczym znaczeniu dla ochrony dzieci 
oraz wzmocnienia pozycji dziewcząt; 
zachęca do przyspieszenia wymiany wiedzy 
oraz mobilności Północ–Południe w 
zakresie szkolenia zawodowego, 
stypendiów i programów wymiany 
akademickiej;
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Or. en

Poprawka 282
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt; zachęca 
do mobilności Północ–Południe w zakresie 
szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej;

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci, wzmocnienia 
pozycji dziewcząt oraz rzeczywistego 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w 
życiu społecznym; zachęca do mobilności 
Północ–Południe w zakresie szkolenia 
zawodowego i wymiany akademickiej;

Or. es

Poprawka 283
Bernhard Zimniok

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt; zachęca 
do mobilności Północ–Południe w 
zakresie szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej;

19. sugeruje, że edukacja jest dobrą 
podstawą dla wzmocnienia pozycji dzieci 
oraz ich rozwoju jako cennych członków 
społeczności; proponuje rozszerzenie 
szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej w Afryce w celu 
promowania stabilności, zrozumienia i 
pojednania wśród narodów afrykańskich;

Or. en

Poprawka 284
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen
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Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina, że edukacja jest 
prawem i warunkiem o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt; zachęca 
do mobilności Północ–Południe w zakresie 
szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej;

19. przypomina, że edukacja, 
szkolenie, wiedza i kompetencje są 
prawami i warunkami o zasadniczym 
znaczeniu dla ochrony dzieci oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt; zachęca 
do mobilności Północ–Południe w zakresie 
szkolenia zawodowego i wymiany 
akademickiej;

Or. fr

Poprawka 285
Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. przypomina o znaczeniu edukacji 
w kształtowaniu politycznej roli obywateli 
w społeczeństwie oraz osiąganiu 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy; podkreśla 
znaczenie dobrze wykształconego młodego 
pokolenia jako warunku wstępnego dla 
pełnego uczestnictwa w rozwoju własnych 
krajów; uważa, że kształcenie formalne, a 
także kształcenie zawodowe i 
pozaformalne powinny stać się 
priorytetem dla europejskiego wsparcia 
rozwoju krajów afrykańskich;

Or. en

Poprawka 286
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL
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Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wyraża zaniepokojenie dużą liczbą 
dzieci w Afryce cierpiących z powodu 
niedożywienia oraz przypomina o 
znaczeniu dobrego żywienia we 
wspieraniu ich pełnego rozwoju oraz 
zapewnianiu większego dobrobytu 
gospodarczego; przypomina, że głód jest 
coraz powszechniejszy w prawie 
wszystkich podregionach Afryki oraz że 
Afryka ma znacząco małe szanse na 
osiągnięcie celu „Zero głodu” (cel 
zrównoważonego rozwoju 2) w 2030 r.;

Or. en

Poprawka 287
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że konieczne jest lepsze 
dopasowanie kształcenia i szkolenia do 
dostępu do godnych miejsc pracy, w 
szczególności przez włączanie do 
programów nauczania umiejętności 
cyfrowych i zielonych; podkreśla, że 
kształcenie i szkolenie techniczne i 
zawodowe o wysokiej jakości odgrywają 
kluczową rolę w zatrudnieniu młodzieży;

Or. en

Poprawka 288
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele, Ádám Kósa
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Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. domaga się zwiększonych 
międzynarodowych wymian edukacyjnych 
między osobami młodymi w Afryce i UE, 
np. w ramach programów Erasmus i 
Erasmus dla młodych przedsiębiorców, 
ukierunkowanych na wspieranie nowych 
przedsiębiorców w nabywaniu 
odpowiednich umiejętności do celów 
zarządzania działalnością biznesową;

Or. en

Poprawka 289
Pierfrancesco Majorino, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla znaczenie 
uwzględniania specjalnych potrzeb i praw 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji i 
należących do najsłabszych grup 
społecznych, w tym małoletnich bez 
opieki, osób niepełnosprawnych, kobiet i 
dzieci;

Or. en

Poprawka 290
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa do wspierania dialogu z 
sektorem prywatnym w celu ułatwienia 
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dostosowania szkoleń do potrzeb rynku 
pracy;

Or. fr

Poprawka 291
Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla znaczenie promowania 
afrykańskiego dziedzictwa, tożsamości 
kulturowej, historii i sztuki; zachęca do 
zwrotu dóbr kultury krajom afrykańskim;

20. podkreśla znaczenie promowania 
afrykańskiego dziedzictwa, tożsamości 
kulturowej, historii i sztuki; zachęca do 
zwrotu dóbr kultury krajom afrykańskim; 
przypomina o dużej różnorodności 
językowej na kontynencie afrykańskim; 
wzywa Unię Europejską i państwa 
członkowskie do jej zachowania w ramach 
przyszłych stosunków; przypomina o 
konieczności ścisłej współpracy z 
UNESCO, aby zapewnić zachowanie 
różnorodności kulturowej i językowej oraz 
znalezienie wspólnej płaszczyzny 
współpracy;

Or. en

Poprawka 292
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla znaczenie promowania 
afrykańskiego dziedzictwa, tożsamości 
kulturowej, historii i sztuki; zachęca do 
zwrotu dóbr kultury krajom afrykańskim;

20. podkreśla znaczenie promowania 
afrykańskiego dziedzictwa, tożsamości 
kulturowej, historii i sztuki; podkreśla 
potrzebę postulowania przez Europę 
zwrotu skradzionych dóbr kultury krajom 
afrykańskim; zwraca uwagę na niezbędny 
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charakter istotnej dyskusji na temat 
dziedzictwa kolonialnego Europy i 
rozwoju warunków dla trwałego zwrotu 
Afryce afrykańskiego dziedzictwa;

Or. en

Poprawka 293
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla znaczenie promowania 
afrykańskiego dziedzictwa, tożsamości 
kulturowej, historii i sztuki; zachęca do 
zwrotu dóbr kultury krajom afrykańskim;

20. podkreśla znaczenie promowania 
afrykańskiego dziedzictwa, tożsamości 
kulturowej, historii i sztuki; zachęca do 
zwrotu dóbr kultury krajom afrykańskim; 
wzywa UE i Afrykę do ustanowienia 
„kultury pamięci”, która umożliwi 
obydwu kontynentom zidentyfikowanie 
pozostałości po panowaniu kolonialnym w 
obecnych stosunkach i wynegocjowanie 
odpowiednich środków, aby im 
zapobiegać;

Or. en

Poprawka 294
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla znaczenie promowania 
afrykańskiego dziedzictwa, tożsamości 
kulturowej, historii i sztuki; zachęca do 
zwrotu dóbr kultury krajom afrykańskim;

20. podkreśla znaczenie promowania 
dziedzictwa, tożsamości kulturowej, 
historii, literatury, dramatu i sztuki w 
różnych narodach europejskich i 
afrykańskich w celu celebrowania różnic 
oraz dostrzegania wzajemnych mocnych 
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stron, osiągnięć i dziedzictwa;

Or. en

Poprawka 295
Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. przypomina o znaczeniu dialogu 
kulturowego między Europą i Afryką; 
przypomina o roli, jaką odgrywa kultura 
w dyplomacji, jak stwierdzono w 
sprawozdaniu z własnej inicjatywy pt. „W 
stronę strategii UE w dziedzinie 
międzynarodowych stosunków 
kulturalnych” (2016/2240(INI)) przyjętym 
przez Parlament Europejski w 2017 r.; 
przypomina, że celem jest wspieranie 
współpracy kulturalnej w UE oraz z 
krajami partnerskimi oraz promowanie 
globalnego porządku w oparciu o 
utrzymywanie pokoju, zwalczanie 
ekstremizmu i radykalizacji przez dialog 
międzykulturowy i międzyreligijny, a także 
dzięki zapobieganiu konfliktom z 
poszanowaniem demokracji, 
praworządności, wolności słowa, wolności 
artystycznej, wzajemnego zrozumienia, 
praw człowieka, różnorodności kulturowej 
i językowej oraz podstawowych wartości; 
podkreśla ponadto ważną rolę dyplomacji 
na rzecz kultury, edukacji w dziedzinie 
kultury oraz wymiany kulturalnej w 
umacnianiu wspólnego zbioru wartości 
uniwersalnych; 

Or. en

Poprawka 296
Antoni Comín i Oliveres
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Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. oświadcza, że stabilny i 
zrównoważony wzrost gospodarczy 
stanowi narzędzie tworzenia miejsc pracy 
umożliwiających wychodzenie z ubóstwa; 
zauważa, że to tworzenie miejsc pracy 
musi odbywać się z poszanowaniem 
minimalnych norm społecznych 
opracowywanych przez MOP od 1919 r.; 
przypomina o istnieniu programu godnej 
pracy opracowanego przez tę organizację, 
którego celem jest rozszerzanie zakresu i 
wzmacnianie prawa pracy, dzięki czemu 
praca jest źródłem dobrostanu, 
bezpieczeństwa i rozwoju osobistego; 
zwraca uwagę na fakt, że jedynie godna 
praca może zagwarantować, że globalny 
wzrost gospodarczy będzie przebiegać z 
korzyścią dla wszystkich i koncentrować 
się na życiu i godności człowieka; 
oświadcza, że nowe partnerstwo UE–
Afryka musi być ściśle powiązane z 
realizacją tego programu;

Or. es

Poprawka 297
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla znaczenie inwestowania 
w konkretne inicjatywy UE 
ukierunkowane na wzmacnianie 
afrykańskich krajowych systemów 
ewidencji ludności oraz zapewnianie, by 
usługi te były dostępne i poufne, a także 
wspieranie afrykańskich rządów w 
inwestowaniu w bezpieczne i innowacyjne 
rozwiązania technologiczne, aby ułatwić 
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rejestrację urodzeń zgodnie z zadaniem 
16.9 w ramach celów zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 298
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla, że kultura w coraz 
większym stopniu staje się czynnikiem 
napędowym wzrostu gospodarczego; 
uważa, że stosunki kulturalne i dialog 
międzykulturowy mogą zapewnić wkład w 
budowanie zaufania i promowanie 
wspólnego poczucia przynależności w 
ramach partnerstwa; domaga się 
promowania stosunków kulturalnych jako 
skutecznego narzędzia zapobiegania 
konfliktom i pojednania;

Or. en

Poprawka 299
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. przypomina, że współpraca między 
Unią Europejską i Afryką powinna 
sprzyjać procesom pokoju i 
bezpieczeństwa; podkreśla znaczenie 
zwalczania terroryzmu, w szczególności 
poprzez wzmocnienie pomocy dla państw 
afrykańskich;
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Or. fr

Poprawka 300
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa Komisję, by odzwierciedliła 
nowe priorytety krajów afrykańskich 
wynikające z wybuchu pandemii COVID-
19;

Or. en

Poprawka 301
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. przypomina, że sektor morski, w 
szczególności transport, jest istotnym 
czynnikiem rozwoju, a 80 % towarów 
transportuje się drogą morską; podkreśla, 
że piractwo jest zjawiskiem nękającym 
Afrykę, które zagraża międzynarodowemu 
bezpieczeństwu i bezpieczeństwu 
morskiemu, wobec czego nalega na 
wzmocnienie walki z tą formą 
zorganizowanej przestępczości;

Or. fr

Poprawka 302
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE



PE654.008v01-00 150/285 AM\1208835PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem, że głód jest coraz powszechniejszy 
w prawie wszystkich podregionach Afryki 
oraz że Afryka ma znacząco małe szanse 
na osiągnięcie celu „Zero głodu” (cel 
zrównoważonego rozwoju 2) w 2030 r.;

Or. en

Poprawka 303
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20c. zwraca uwagę na ogromne 
ograniczenia budżetowe Afryki w zakresie 
przeciwdziałanie skutkom społeczno-
gospodarczym pandemii (wysoka relacja 
długu do PKB, wysokie deficyty 
budżetowe; wysokie koszty finansowania 
zewnętrznego i deprecjacja wielu 
afrykańskich walut); w tym kontekście 
wzywa UE i jej państwa członkowskie do 
opracowania, w ramach pierwszego kroku 
i dodatkowo względem swoich zobowiązań 
do moratorium na spłatę długu, nowej 
inicjatywy na rzecz umarzania długów dla 
głęboko zadłużonych krajów ubogich; w 
ujęciu bardziej ogólnym wzywa do 
utworzenia wielostronnego mechanizmu 
spłaty zadłużenia, by rozwiązać zarówno 
problem skutków kryzysu, jak i 
zapotrzebowania na finansowanie 
określonego w Agendzie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030;

Or. en
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Poprawka 304
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20d. podkreśla potrzebę powiązania 
środków na rzecz redukcji długu z 
dodatkową mobilizacją oficjalnej pomocy 
rozwojowej; uważa również, że wysiłki na 
rzecz redukcji długu powinny być 
uzupełniane zwiększonymi zasobami z 
wielostronnych agencji pożyczkowych, w 
tym dzięki zwiększeniu specjalnego prawa 
ciągnienia MFW, aby zapewnić płynność 
krajom afrykańskim w następnych dwóch 
latach;

Or. en

Poprawka 305
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. przypomina, że Europejski Fundusz 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
powinien finansować inwestycje 
przyczyniające się do zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

21. przypomina, że Europejski Fundusz 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
powinien finansować inwestycje 
przyczyniające się do zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu; 
wzywa UE do dalszego pełnego 
wykorzystywania potencjału Planu 
inwestycji zewnętrznych, aby wykorzystać 
inwestycje prywatne i publiczne do 
wsparcia transformacji i dywersyfikacji 
afrykańskiej gospodarki; domaga się 
także, by współpraca handlowa i 
gospodarcza UE–Afryka wzmacniała 
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wewnątrzafrykańskie łańcuchy wartości 
oraz nadawała priorytet integracji 
handlowej i regionalnej na kontynencie 
afrykańskim;

Or. en

Poprawka 306
György Hölvényi, Janina Ochojska, Ádám Kósa, Hildegard Bentele, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. przypomina, że Europejski Fundusz 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
powinien finansować inwestycje 
przyczyniające się do zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

21. przypomina, że Europejski Fundusz 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
powinien finansować inwestycje 
przyczyniające się do zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu; w 
tym względzie podkreśla, że inwestycje 
sektora prywatnego powinny służyć 
lokalnemu rynkowi i ludności oraz być 
ukierunkowane na osoby o niewielkim 
dostępie do finansowania, gwarantując 
system finansowania sprzyjający 
włączeniu społecznemu grup 
zmarginalizowanych, na przykład przez 
inwestycje bezpośrednie w lokalne 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa, a także modele 
biznesowe gospodarki społecznej, w 
szczególności w przedsiębiorstwa 
rodzinne;

Or. en

Poprawka 307
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. przypomina, że Europejski Fundusz 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
powinien finansować inwestycje 
przyczyniające się do zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

21. przypomina, że Europejski Fundusz 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
powinien finansować inwestycje 
przyczyniające się do zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu; w 
tym względzie podkreśla, że inwestycje 
sektora prywatnego powinny służyć 
lokalnemu rynkowi i ludności, na 
przykład w drodze inwestycji 
bezpośrednich w lokalne 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa, a także modele 
biznesowe gospodarki społecznej; domaga 
się silnych mechanizmów monitorowania 
i oceny w celu zapewnienia zgodności z 
tymi celami;

Or. en

Poprawka 308
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. przypomina, że Europejski Fundusz 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
powinien finansować inwestycje 
przyczyniające się do zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

21. przypomina, że Europejski Fundusz 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
powinien finansować inwestycje 
przyczyniające się do zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu; 
przypomina, że zgodnie z najnowszymi 
badaniami istnieją bardzo ograniczone 
dowody na korzyści wynikające z 
finansowania mieszanego i z EFZR we 
wspieraniu rozwoju, w szczególności w 
krajach rozwijających się;
ubolewa nad brakiem przejrzystości i 
oceny przez Komisję oddziaływania tego 
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instrumentu;

Or. en

Poprawka 309
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. przypomina, że Europejski 
Fundusz na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju powinien finansować inwestycje 
przyczyniające się do zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

21. przypomina, że Komisja nadal 
przewiduje istotną rolę mechanizmów 
mieszania finansowania w swojej przyszłej 
polityce rozwojowej względem krajów 
afrykańskich; przypomina o niedawnym 
sprawozdaniu z oceny EFZR 
pokazującym brak dowodów na potencjał 
w zakresie rozwoju i dodatkowość 
mechanizmów mieszania finansowania 
oraz odpowiedzialność krajową za nie; 
wzywa Komisję do ponownego rozważenia 
stanowiska w sprawie roli mechanizmów 
mieszania finansowania jako narzędzia 
polityki rozwojowej;

Or. en

Poprawka 310
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. przypomina, że Europejski Fundusz 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
powinien finansować inwestycje 
przyczyniające się do zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i społecznego 

21. przypomina, że Europejski Fundusz 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
powinien finansować inwestycje 
przyczyniające się do zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, aby 
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sprzyjającego włączeniu społecznemu; nadal zapewniać wzrost gospodarczy i 
tworzenie miejsc pracy, skupiając się na 
odpowiednim egzekwowaniu i pogłębianiu 
istniejących umów o partnerstwie 
gospodarczym w celu pobudzenia 
wymiany handlowej i inwestycji, a 
ostatecznie opracowania globalnej 
międzykontynentalnej umowy handlowej;

Or. en

Poprawka 311
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. przypomina, że Europejski Fundusz 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
powinien finansować inwestycje 
przyczyniające się do zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

21. przypomina, że Europejski Fundusz 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
powinien finansować inwestycje 
przyczyniające się do zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu; w 
tym względzie podkreśla, że inwestycje 
sektora prywatnego powinny służyć 
lokalnemu rynkowi i ludności oraz być 
ukierunkowane na osoby o niewielkim 
dostępie do finansowania, gwarantując 
system finansowania sprzyjający 
włączeniu społecznemu grup 
zmarginalizowanych oraz modele 
biznesowe gospodarki społecznej;

Or. en

Poprawka 312
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. przypomina, że Europejski 
Fundusz na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju powinien finansować inwestycje 
przyczyniające się do zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

21. przypomina, że Europejski 
Fundusz na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju powinien finansować inwestycje 
przyczyniające się do zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu w 
oparciu o dostępność i uniwersalne 
projektowanie dla wszystkich;

Or. es

Poprawka 313
Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. przypomina, że Europejski Fundusz 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
powinien finansować inwestycje 
przyczyniające się do zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

21. przypomina, że Europejski Fundusz 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
powinien finansować inwestycje 
przyczyniające się do zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
dostrzegając jednocześnie braki w krajach 
rozwijających się;

Or. en

Poprawka 314
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 21 – tiret 1 (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– podkreśla, że Afryka potrzebuje 
transformacji przemysłowej i 
infrastrukturalnej, która będzie możliwa 
jedynie w drodze dużych inwestycji, w 



AM\1208835PL.docx 157/285 PE654.008v01-00

PL

ramach których metody publiczno-
prywatne stanowią wykonalną i korzystną 
opcję wspierania rozwoju oraz uwolnienia 
potencjału gospodarczego i społecznego 
Afryki; wzywa UE do uruchomienia 
funduszy prywatnych na potrzeby 
inwestycji w infrastrukturę; w tym 
kontekście domaga się silniejszych 
mechanizmów monitorowania i oceny, 
aby zapewnić odpowiednią ocenę pełnej 
zgodności z przepisami w sprawie 
należytej staranności;

Or. en

Poprawka 315
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 21 – tiret 2 (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– podkreśla, że inwestycje sektora 
prywatnego powinny dodatkowo służyć 
lokalnemu rynkowi i ludności oraz być 
ukierunkowane na osoby o niewielkim 
dostępie do finansowania, gwarantując 
system finansowania sprzyjający 
włączeniu społecznemu grup 
zmarginalizowanych, na przykład przez 
inwestycje bezpośrednie w lokalne 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa, a także modele 
biznesowe gospodarki społecznej; domaga 
się silnych ram monitorowania i oceny w 
celu zapewnienia przejrzystości i 
rozliczalności;

Or. en

Poprawka 316
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla, że podczas gdy Afryka 
pozostaje regionem o najniższej relacji 
opodatkowania do PKB, kilka krajów 
afrykańskich (zarówno będących, jak i 
niebędących eksporterami ropy) przyjęło 
w ostatnich latach rozwiązania takie jak 
wakacje podatkowe, których celem było 
przyciąganie bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych; wzywa UE do 
zapewnienia, by jej umowy handlowe, o 
unikaniu podwójnego opodatkowania i 
inwestycyjne odpowiadały na potrzeby 
afrykańskich krajów w zakresie 
mobilizacji zasobów oraz przekładały się 
na wymierne i trwałe wyniki w obszarze 
rozwoju, zgodnie z zasadą spójności 
polityki na rzecz rozwoju zapisaną w art. 
208 traktatu lizbońskiego; w szczególności 
wzywa UE do uznania za kluczowy 
priorytet zwalczania nielegalnych 
przepływów finansowych i, w ujęciu 
bardziej ogólnym, partnerstwa na rzecz 
zdolności fiskalnych w ramach swojej 
strategii z Afryką;

Or. en

Poprawka 317
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. przypomina, że swobodny i uczciwy 
handel mają kluczowe znaczenie dla 
wsparcia zrównoważonego rozwoju i 
przeciwdziałania ubóstwu; popiera 
pogłębienie stosunków handlowych UE–
Afryka, w tym umów o partnerstwie 
gospodarczym, z zapewnieniem 
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maksymalnego wykorzystania strategii UE 
dotyczącej pomocy na rzecz wymiany 
handlowej;

Or. en

Poprawka 318
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. uważa, że zasadnicze znaczenie ma 
zagwarantowanie godnych warunków 
pracy oraz wzmocnienie praw socjalnych, 
ulepszenie dialogu społecznego i dialogu 
w obszarze pracy, wyeliminowanie pracy 
dzieci i pracy przymusowej oraz poprawa 
warunków zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscach pracy;

Or. en

Poprawka 319
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. przypomina, że do najważniejszych 
wyzwań stojących przed krajami 
rozwijającymi się należy przejście na 
kolejne ogniwa globalnego łańcucha 
wartości za pomocą dywersyfikacji 
gospodarczej; wzywa UE do 
powstrzymania się od przyjmowania 
polityki handlowej, która zasadniczo 
zakazuje krajom afrykańskim nakładania 
podatków wywozowych na surowce, o ile 
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jest to zgodne z zasadami WTO;

Or. en

Poprawka 320
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla, że AfCFTA powinna 
umożliwiać integrację przynoszącą 
korzyści wszystkim afrykańskim grupom 
społecznym, również tym najbardziej 
zmarginalizowanym;

22. podkreśla, że AfCFTA powinna 
umożliwiać integrację przynoszącą 
korzyści wszystkim afrykańskim grupom 
społecznym, również tym najbardziej 
zmarginalizowanym; z dużym 
zadowoleniem przyjmuje wejście w życie 
Afrykańskiej Kontynentalnej Strefy 
Wolnego Handlu (AfCFTA) oraz 
podkreśla ogromny potencjał gospodarczy 
i polityczny, jaki ma ona dla przyszłości 
handlu afrykańskiego i światowego; 
wyraża w związku z tym zaniepokojenie 
opóźnieniem daty wejścia w życie AfCFTA 
z powodu kryzysu związanego z COVID-
19, pierwotnie przewidzianej na dzień 1 
lipca 2020 r.; zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do udzielenia możliwie 
największej pomocy poprzez wymianę 
najlepszych praktyk i doświadczeń 
zdobytych w UE, aby przyczynić się do 
pomyślnego wdrożenia AfCFTA, gdy tylko 
pozwoli na to sytuacja zdrowotna; zwraca 
również uwagę na konieczność 
poczynienia znacznych inwestycji w 
infrastrukturę transportową w celu 
ułatwienia handlu 
wewnątrzafrykańskiego; popiera 
długoterminowy cel, jakim jest 
ustanowienie kompleksowej, 
międzykontynentalnej umowy handlowej 
UE–Afryka;

Or. en
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Poprawka 321
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla, że AfCFTA powinna 
umożliwiać integrację przynoszącą 
korzyści wszystkim afrykańskim grupom 
społecznym, również tym najbardziej 
zmarginalizowanym;

22. podkreśla, że AfCFTA powinna 
umożliwiać integrację przynoszącą 
korzyści wszystkim afrykańskim grupom 
społecznym, również tym najbardziej 
zmarginalizowanym, oraz że współpraca 
handlowa i gospodarcza UE–Afryka 
powinna wzmacniać wewnątrzafrykańskie 
łańcuchy wartości oraz nadawać priorytet 
integracji handlowej i regionalnej na 
kontynencie afrykańskim; jest zdania, że 
wsparcie UE na rzecz umowy o 
afrykańskiej kontynentalnej strefie 
wolnego handlu (AfCFTA) powinno być 
powiązane z opracowaniem ram 
regulacyjnych w celu zapobiegania 
równaniu w dół norm społecznych i 
środowiskowych;

Or. en

Poprawka 322
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla, że AfCFTA powinna 
umożliwiać integrację przynoszącą 
korzyści wszystkim afrykańskim grupom 
społecznym, również tym najbardziej 
zmarginalizowanym;

22. podkreśla, że AfCFTA powinna 
umożliwiać integrację przynoszącą 
korzyści wszystkim afrykańskim grupom 
społecznym, również tym najbardziej 
zmarginalizowanym; wzywa Unię 
Europejską do zwiększenia wsparcia, w 
szczególności technicznego, oraz poprawy 
spójności jej pomocy między 
kontynentalnym, regionalnym i krajowym 
szczeblem realizacji afrykańskich strategii 
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integracyjnych;

Or. fr

Poprawka 323
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla, że AfCFTA powinna 
umożliwiać integrację przynoszącą 
korzyści wszystkim afrykańskim grupom 
społecznym, również tym najbardziej 
zmarginalizowanym;

22. podkreśla, że AfCFTA powinna 
umożliwiać integrację przynoszącą 
korzyści wszystkim afrykańskim grupom 
społecznym, również tym najbardziej 
zmarginalizowanym; wzywa UE, by 
współpracowała z UA i dzieliła się z nią 
najlepszymi praktykami, aby wspierać jej 
proces integracji oraz rozwijać jej 
zdolności i ramy regulacyjne;

Or. en

Poprawka 324
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla, że AfCFTA powinna 
umożliwiać integrację przynoszącą 
korzyści wszystkim afrykańskim grupom 
społecznym, również tym najbardziej 
zmarginalizowanym;

22. podkreśla, że AfCFTA powinna 
umożliwiać integrację przynoszącą 
korzyści wszystkim afrykańskim grupom 
społecznym, również tym najbardziej 
zmarginalizowanym; przypomina, że 
istnieją różnice w dziedzinie rozwoju 
między afrykańskimi krajami, które należy 
wziąć pod uwagę, aby nie zwiększać 
nierówności;

Or. en
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Poprawka 325
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla, że AfCFTA powinna 
umożliwiać integrację przynoszącą 
korzyści wszystkim afrykańskim grupom 
społecznym, również tym najbardziej 
zmarginalizowanym;

22. podkreśla, że AfCFTA powinna 
umożliwiać integrację przynoszącą 
korzyści wszystkim afrykańskim grupom 
społecznym, również tym najbardziej 
zmarginalizowanym, oraz że współpraca 
handlowa i gospodarcza UE–Afryka 
powinna wzmacniać wewnątrzafrykańskie 
łańcuchy wartości oraz nadawać priorytet 
integracji handlowej i regionalnej na 
kontynencie afrykańskim;

Or. en

Poprawka 326
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla, że AfCFTA powinna 
umożliwiać integrację przynoszącą 
korzyści wszystkim afrykańskim grupom 
społecznym, również tym najbardziej 
zmarginalizowanym;

22. z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie AfCFTA jako instrumentu 
wsparcia handlu wewnątrzafrykańskiego i 
integracji regionalnej oraz poprawy 
dostępu Afryki do globalnych rynków; 
podkreśla, że AfCFTA powinna 
umożliwiać integrację przynoszącą 
korzyści wszystkim afrykańskim grupom 
społecznym, również tym najbardziej 
zmarginalizowanym;

Or. en
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Poprawka 327
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla, że AfCFTA powinna 
umożliwiać integrację przynoszącą 
korzyści wszystkim afrykańskim grupom 
społecznym, również tym najbardziej 
zmarginalizowanym;

22. podkreśla, że AfCFTA powinna 
umożliwiać integrację przynoszącą 
korzyści wszystkim afrykańskim grupom 
społecznym, również tym w gorszej 
sytuacji, m.in. osobom 
niepełnosprawnym;

Or. es

Poprawka 328
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. przypomina o potrzebie dogłębnej 
analizy negatywnego wpływu UPG i 
umów o liberalizacji handlu w krajach 
afrykańskich na lokalne gospodarki, 
utratę różnorodności biologicznej, 
wylesianie i masowy wykup gruntów 
rolnych, utratę dochodów celnych oraz 
zwiększanie ujemnego salda bilansu 
płatniczego; domaga się przeglądu tych 
umów, aby zapewnić ich spójność z 
polityką rozwojową i celami 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 329
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler



AM\1208835PL.docx 165/285 PE654.008v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla, że w Afryce potrzebne 
jest ustanowienie łańcuchów wartości 
wewnątrz kontynentu, które pozwolą na 
przetwarzanie surowców w regionie; 
odnotowuje, że wciąż istnieją znaczne 
bariery dla takiego handlu ze względu na 
cła i inne bariery, a także słabą 
infrastrukturę i wysokie koszty 
transakcyjne;

Or. en

Poprawka 330
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. podkreśla, że chociaż szereg 
krajów afrykańskich nadal boryka się z 
korupcją, brakiem dobrych rządów oraz 
swobód społecznych i politycznych, wiele z 
nich rozpoczęło proces transformacji ku 
reformom i demokracji; przypomina, że 
kraje przechodzące transformację są 
szczególnie podatne na zagrożenia i 
powinny móc liczyć na UE, kiedy zwrócą 
się do niej o wsparcie; apeluje zatem o 
dobrze skoordynowane wsparcie i pomoc 
dla tych krajów, aby podtrzymywać i 
wspierać wyrażane przez ich narody 
aspiracje do osiągnięcia pozytywnej 
zmiany;

Or. en

Poprawka 331
Miguel Urbán Crespo
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w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina, że inwestycje 
prywatne mają zasadnicze znaczenie dla 
finansowania celów zrównoważonego 
rozwoju i dla rozwoju lokalnego sektora 
prywatnego oraz że muszą być zgodne z 
prawami człowieka i zieloną 
transformacją;

23. przypomina, że inwestycje 
prywatne mogłyby towarzyszyć 
finansowaniu celów zrównoważonego 
rozwoju i rozwojowi lokalnego sektora 
prywatnego; przypomina, że oficjalna 
pomoc rozwojowa powinna mieć 
charakter publiczny i nie powinna być 
wykorzystywana do wspierania 
prywatnych przedsiębiorstw; potwierdza, 
że wszelkie interwencje i inwestycje 
prywatne muszą przewidywać 
poszanowanie praw człowieka i praw 
socjalnych oraz międzynarodowych 
konwencji w sprawie środowiska i pracy;

wyraża zaniepokojenie rzeczywistą 
skutecznością polityki rozwojowej, która 
coraz częściej jest ukierunkowana na 
wspieranie inwestorów prywatnych;

Or. en

Poprawka 332
Pierfrancesco Majorino, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina, że inwestycje 
prywatne mają zasadnicze znaczenie dla 
finansowania celów zrównoważonego 
rozwoju i dla rozwoju lokalnego sektora 
prywatnego oraz że muszą być zgodne z 
prawami człowieka i zieloną 
transformacją;

23. przypomina, że inwestycje 
prywatne mają zasadnicze znaczenie dla 
finansowania celów zrównoważonego 
rozwoju i dla rozwoju lokalnego sektora 
prywatnego oraz że muszą być zgodne z 
prawami człowieka, normami godnej 
pracy i zieloną transformacją; przypomina, 
że nadal należy poczynić znaczne postępy, 
aby unikać nadużyć ze strony 
przedsiębiorstw, w związku z czym 
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podkreśla, że zapewnianie poszanowania 
zasad społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, praw człowieka i 
środowiskowej należytej staranności 
powinno być wyraźnie określone jako 
priorytet partnerstwa UE–Afryka;

Or. en

Poprawka 333
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina, że inwestycje 
prywatne mają zasadnicze znaczenie dla 
finansowania celów zrównoważonego 
rozwoju i dla rozwoju lokalnego sektora 
prywatnego oraz że muszą być zgodne z 
prawami człowieka i zieloną 
transformacją;

23. przypomina, że inwestycje 
prywatne mają zasadnicze znaczenie dla 
finansowania celów zrównoważonego 
rozwoju i dla rozwoju lokalnego sektora 
prywatnego, że muszą być zgodne z 
prawami człowieka i zieloną transformacją 
oraz że w pierwszej kolejności powinny 
zaspokoić potrzeby finansowe 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw; uważa poza tym, 
że wsparcie dla lokalnego sektora 
prywatnego będzie miało zasadnicze 
znaczenie w ramach odbudowy po 
kryzysie związanym z COVID-19;

Or. fr

Poprawka 334
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina, że inwestycje 
prywatne mają zasadnicze znaczenie dla 
finansowania celów zrównoważonego 

23. przypomina, że inwestycje 
prywatne mają zasadnicze znaczenie dla 
finansowania celów zrównoważonego 
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rozwoju i dla rozwoju lokalnego sektora 
prywatnego oraz że muszą być zgodne z 
prawami człowieka i zieloną 
transformacją;

rozwoju i dla rozwoju lokalnego sektora 
prywatnego oraz że muszą być zgodne z 
prawami człowieka i zieloną 
transformacją; z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę dotyczącą porozumienia G-20 
dla Afryki rozpoczętą w 2017 r. w celu 
promowania prywatnych inwestycji w 
Afryce, w tym w infrastrukturę, oraz 
postrzega tę inicjatywę jako dobrą 
platformę do realizacji kompleksowych, 
skoordynowanych i uwzględniających 
specyfikę danego kraju programów 
reform;

Or. en

Poprawka 335
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina, że inwestycje 
prywatne mają zasadnicze znaczenie dla 
finansowania celów zrównoważonego 
rozwoju i dla rozwoju lokalnego sektora 
prywatnego oraz że muszą być zgodne z 
prawami człowieka i zieloną 
transformacją;

23. przypomina, że inwestycje 
prywatne mają zasadnicze znaczenie dla 
finansowania celów zrównoważonego 
rozwoju i dla rozwoju lokalnego sektora 
prywatnego oraz że muszą być zgodne z 
prawami człowieka i zieloną 
transformacją; przypomina, że nadal 
należy poczynić znaczne postępy, aby 
unikać nadużyć ze strony przedsiębiorstw, 
w związku z czym podkreśla, że 
zapewnianie poszanowania zasad 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, praw człowieka i 
środowiskowej należytej staranności 
powinno być wyraźnie określone jako 
priorytet;

Or. en

Poprawka 336
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina, że inwestycje 
prywatne mają zasadnicze znaczenie dla 
finansowania celów zrównoważonego 
rozwoju i dla rozwoju lokalnego sektora 
prywatnego oraz że muszą być zgodne z 
prawami człowieka i zieloną 
transformacją;

23. przypomina, że inwestycje 
prywatne mają zasadnicze znaczenie dla 
finansowania celów zrównoważonego 
rozwoju i dla rozwoju lokalnego sektora 
prywatnego oraz że muszą być zgodne z 
prawami człowieka i zieloną 
transformacją; uważa, że należy 
zrównoważyć prawa i obowiązki 
inwestorów i państw przyjmujących, aby 
zagwarantować, by bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne przekładały się na 
szersze korzyści społeczno-gospodarcze 
dla społeczeństwa; przypomina ponadto o 
prawie państw przyjmujących do 
regulowania własnych gospodarek w 
interesie publicznym;

Or. en

Poprawka 337
Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina, że inwestycje 
prywatne mają zasadnicze znaczenie dla 
finansowania celów zrównoważonego 
rozwoju i dla rozwoju lokalnego sektora 
prywatnego oraz że muszą być zgodne z 
prawami człowieka i zieloną 
transformacją;

23. przypomina, że inwestycje 
prywatne mają zasadnicze znaczenie dla 
finansowania celów zrównoważonego 
rozwoju i dla rozwoju lokalnego sektora 
prywatnego oraz że muszą być zgodne z 
prawami człowieka i zieloną 
transformacją; podkreśla, że lewarowane 
inwestycje prywatne powinny mieć 
charakter dodatkowy a nie zastępujący 
względem zobowiązania krajów 
rozwiniętych do osiągnięcia poziomu 
oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) 
wynoszącego 0,7 % DNB i 0,15–0,2 % 
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DNB w przypadku krajów rozwijających 
się; 

Or. en

Poprawka 338
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina, że inwestycje 
prywatne mają zasadnicze znaczenie dla 
finansowania celów zrównoważonego 
rozwoju i dla rozwoju lokalnego sektora 
prywatnego oraz że muszą być zgodne z 
prawami człowieka i zieloną 
transformacją;

23. przypomina, że inwestycje 
prywatne i partnerstwa publiczno-
prywatne mają zasadnicze znaczenie dla 
finansowania celów zrównoważonego 
rozwoju i dla rozwoju lokalnego sektora 
prywatnego oraz że muszą być zgodne z 
prawami człowieka, odpowiedzialnością 
społeczną, międzynarodowymi normami 
społecznymi i środowiskowymi oraz 
międzynarodowymi celami klimatycznymi;

Or. en

Poprawka 339
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina, że inwestycje 
prywatne mają zasadnicze znaczenie dla 
finansowania celów zrównoważonego 
rozwoju i dla rozwoju lokalnego sektora 
prywatnego oraz że muszą być zgodne z 
prawami człowieka i zieloną 
transformacją;

23. przypomina, że inwestycje 
prywatne mają zasadnicze znaczenie dla 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju 
i dla rozwoju lokalnego sektora 
prywatnego oraz że muszą być zgodne z 
prawami człowieka i zieloną 
transformacją;

Or. fr
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Poprawka 340
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina, że inwestycje 
prywatne mają zasadnicze znaczenie dla 
finansowania celów zrównoważonego 
rozwoju i dla rozwoju lokalnego sektora 
prywatnego oraz że muszą być zgodne z 
prawami człowieka i zieloną 
transformacją;

23. przypomina, że inwestycje 
prywatne mają zasadnicze znaczenie dla 
finansowania celów zrównoważonego 
rozwoju i dla rozwoju lokalnego sektora 
prywatnego oraz że inwestycje europejskie 
muszą być zgodne z prawami człowieka;

Or. en

Poprawka 341
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. oświadcza, że wzrost gospodarczy 
krajów rozwijających się i kontynentu 
afrykańskiego jako całości jest silnie 
uwarunkowany zasadami działania 
światowej gospodarki, a w szczególności 
handlu międzynarodowego i światowego 
systemu finansowego; stwierdza, że te 
zasady stanowią bariery strukturalne, 
które w wielu przypadkach 
uniemożliwiają wydostanie się z pułapki 
ubóstwa w Afryce; zauważa, że 
partnerstwo UE–Afryka powinno wykazać 
się odwagą otwarcia dyskusji na temat 
skutków tych zasad; zamierza dbać o 
spójność polityki handlowej i finansowej 
prowadzonej w ramach partnerstwa z 
kierunkami polityki prowadzonej przez 
całą Unię;

Or. es
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Poprawka 342
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. ponawia apel o opracowanie 
unijnych ram prawnych bazujących na 
obowiązkowej korporacyjnej należytej 
staranności w celu przeciwdziałania 
naruszeniom praw człowieka w 
łańcuchach dostaw oraz zapewnienia 
ofiarom dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości; uważa, że takie 
zobowiązania powinny mieć charakter 
międzysektorowy i stosować się w 
szczególności do sektora finansowego; 
zachęca Komisję do kontynuowania i 
zwiększenia zaangażowania w negocjacje 
dotyczące ustanowienia wiążącego 
traktatu ONZ w sprawie korporacji 
międzynarodowych i innych 
przedsiębiorstw w związku z prawami 
człowieka;

Or. en

Poprawka 343
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla, że partnerstwo Afryka–
UE w zakresie sektora prywatnego 
powinno obejmować solidne przepisy w 
sprawie odpowiedzialnych finansów, a 
także zasady i mechanizmy regulujące 
działania korporacji, które zapewniają 
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dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla 
ofiar łamania praw człowieka, oraz 
powinno zapewniać mechanizmy 
rekompensat i rozliczalności dla 
dotkniętych społeczności;

Or. en

Poprawka 344
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele, Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. zauważa, że MŚP i 
przedsiębiorstwa rodzinne odgrywają 
ważną rolę w rozwoju lokalnych 
gospodarek oraz zapewniają wartość 
dodaną pod względem rozwoju państwa 
dzięki tworzeniu miejsc pracy i dochodom 
podatkowym;

Or. en

Poprawka 345
Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. uważa, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na ograniczenie 
niezrównoważonych poziomów 
zadłużenia, które skutkują poważną utratą 
usług publicznych i środków z zakresu 
opieki społecznej;

Or. en
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Poprawka 346
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. zachęca kraje afrykańskie, w 
momencie, gdy UNICA zgłasza, że wiele 
umów inwestycyjnych zawartych w latach 
90. XX wieku i na początku XXI wieku 
utraciło niedawno lub wkrótce utraci 
ważność, do przeglądu i zreformowania 
swoich umów inwestycyjnych i umów o 
unikaniu podwójnego opodatkowania 
zgodnie ze swoimi potrzebami 
rozwojowymi, wykorzystując możliwość 
mobilizacji dochodów krajowych dzięki 
podatkom i ograniczając nielegalne 
przepływy finansowe; w tym względzie 
uważa, że Afrykańska Kontynentalna 
Strefa Wolnego Handlu oraz 
podejmowane obecnie wysiłki na rzecz 
integracji regionalnej stanowią dobrą 
możliwość zrównoważenia systemu 
inwestycji międzynarodowych, tak aby stał 
się on bardziej odpowiedzialny, równy i 
sprzyjający zrównoważonemu rozwojowi;

Or. en

Poprawka 347
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. zwraca uwagę na szkodliwą rolę, 
jaką mogą odgrywać nieuregulowane 
rynki finansowe w stosunku do tworzenia 
scenariusza zrównoważonego i stabilnego 
wzrostu gospodarczego w Afryce; uważa 
za konieczne uregulowanie tych rynków w 
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kierunku sprzyjającym 
długoterminowemu inwestowaniu w 
produkcję na niekorzyść praktyk o 
charakterze czysto spekulacyjnym; 
proponuje, by promować propozycje o 
takim charakterze, m.in. takie jak 
kontrolowanie kapitałów, podatek od 
spekulacyjnych transakcji finansowych, 
uregulowanie banku inwestycyjnego lub 
dokładne uregulowanie rynku 
instrumentów pochodnych;

Or. es

Poprawka 348
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele, Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że partnerstwo powinno 
wspierać przedsiębiorczość kobiet na 
obszarach wiejskich i miejskich;

24. przypomina, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) są kluczowym 
czynnikiem stymulującym tworzenie 
miejsc pracy i stanowią 95 % 
przedsiębiorstw w Afryce; uważa, że w 
strategii należy nadawać priorytet 
przedsiębiorczości i dostępowi do 
finansowania, a jednocześnie tworzyć 
niezawodne otoczenie biznesowe; uważa, 
że partnerstwo powinno promować 
przedsiębiorczość kobiet i młodzieży na 
obszarach wiejskich i miejskich;

Or. en

Poprawka 349
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że partnerstwo powinno 
wspierać przedsiębiorczość kobiet na 
obszarach wiejskich i miejskich;

24. uważa, że partnerstwo powinno 
wspierać przedsiębiorczość kobiet na 
obszarach wiejskich i miejskich; wzywa do 
rozwijania więzi i kontaktów między 
afrykańskimi i europejskimi kobietami-
przedsiębiorcami za pośrednictwem 
platform umożliwiających tworzenie sieci, 
wymianę doświadczeń i opracowywanie 
wspólnych projektów;

Or. fr

Poprawka 350
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że partnerstwo powinno 
wspierać przedsiębiorczość kobiet na 
obszarach wiejskich i miejskich;

24. uważa, że partnerstwo powinno 
wspierać przedsiębiorczość kobiet na 
obszarach wiejskich i miejskich oraz że w 
tym celu konieczne jest wspieranie 
równego dostępu młodych kobiet do 
zasobów gospodarczych i produkcyjnych, 
takich jak usług finansowe i prawo do 
ziemi;

Or. en

Poprawka 351
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że partnerstwo powinno 
wspierać przedsiębiorczość kobiet na 
obszarach wiejskich i miejskich;

24. uważa, że partnerstwo powinno 
wspierać przedsiębiorczość kobiet na 
obszarach wiejskich i miejskich, w 
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szczególności poprzez rozwój 
mikrokredytów;

Or. fr

Poprawka 352
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że partnerstwo powinno 
wspierać przedsiębiorczość kobiet na 
obszarach wiejskich i miejskich;

24. uważa, że partnerstwo powinno 
wspierać przedsiębiorczość kobiet i osób 
niepełnosprawnych na obszarach 
wiejskich i miejskich;

Or. es

Poprawka 353
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że partnerstwo powinno 
wspierać przedsiębiorczość kobiet na 
obszarach wiejskich i miejskich;

24. uważa, że współpraca ta mogłaby 
wspierać przedsiębiorczość na obszarach 
wiejskich i miejskich w sposób 
uwzględniający kwestie kulturowe;

Or. en

Poprawka 354
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że partnerstwo powinno 
wspierać przedsiębiorczość kobiet na 
obszarach wiejskich i miejskich;

24. uważa, że partnerstwo powinno 
wspierać przedsiębiorczość kobiet i 
młodzieży na obszarach wiejskich i 
miejskich;

Or. en

Poprawka 355
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. stwierdza, że dług zewnętrzny, z 
którym od dziesięcioleci boryka się wiele z 
krajów rozwijających się, stanowi 
obciążenie nie do udźwignięcia na drodze 
do stabilnego i zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego; podkreśla, że znaczna 
część tego długu oznacza tzw. haniebny 
dług; oświadcza, że pełne i definitywne 
umorzenie haniebnego długu państwom, 
których on dotyczy, oprócz tego, że jest 
zasadniczym czynnikiem uruchomienia 
rozwoju gospodarczego w tych krajach, 
stanowi również jedno z najlepszych 
działań, jakie UE może podjąć na rzecz 
osiągnięcia celu polegającego na 
szerzeniu praw człowieka i demokracji na 
całym świecie; stwierdza, że 
bezwarunkowe umorzenie haniebnego 
długu powinno stać się podstawowym 
filarem działania nowego partnerstwa;

Or. es

Poprawka 356
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele
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Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. przypomina, że nielegalne 
przepływy finansowe są dwa razy większe 
od kwoty oficjalnej pomocy rozwojowej 
otrzymywanej przez Afrykę, wynosząc 
około 50 mld USD rocznie, co wywiera 
ogromny wpływ na rozwój kontynentu i 
rządzenie nim; wzywa UE do dalszego 
wspierania afrykańskich partnerów w 
poprawie rządzenia, zwalczaniu korupcji, 
zwiększaniu przejrzystości systemów 
finansowych i podatkowych oraz 
tworzeniu odpowiednich mechanizmów 
regulacyjnych i monitorujących;

Or. en

Poprawka 357
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla, że należy wspierać 
zdolności państw afrykańskich do 
zwiększania mobilizacji dochodów 
krajowych, by zwiększać inwestycje w 
uniwersalne podstawowe usługi 
publiczne; apeluje do UE, by wspierała 
państwa afrykańskie w zwalczaniu 
nielegalnych przepływów finansowych 
oraz uchylania się od opodatkowania 
przez przedsiębiorstwa z UE i 
przedsiębiorstwa wielonarodowe w celu 
zagwarantowania, by podatki były płacone 
tam, gdzie tworzy się zyski i rzeczywistą 
wartość ekonomiczną, by zatrzymać erozję 
podstawy opodatkowania i przenoszenie 
zysków;
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Or. en

Poprawka 358
Pierfrancesco Majorino, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla potrzebę wprowadzenia 
środków w celu ograniczenia korupcji, 
nielegalnych przepływów finansowych i 
uchylania się od opodatkowania, a także 
zobowiązania do przyjęcia polityki 
opodatkowania progresywnego w celu 
zwiększenia zasobów krajowych i 
wdrożenia polityki redystrybucyjnej;

Or. en

Poprawka 359
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa do przydzielenia większych 
środków w budżecie europejskim na 
potrzeby współpracy na rzecz rozwoju, 
finansowanych z nowych zasobów 
własnych, w tym podatku od transakcji 
finansowych;

Or. fr

Poprawka 360
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL
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Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do nadania priorytetu 
pomocy w formie dotacji i unikania 
pożyczek, które mogą zwiększać poziomy 
zadłużenia; przypomina, że afrykańskie 
gospodarki wydają nawet pięć razy więcej 
na spłatę zadłużenia niż na opiekę 
zdrowotną; odnotowuje ogłoszenie przez 
grupę G20 tymczasowego moratorium na 
spłatę zadłużenia dla najsłabszych krajów 
rozwijających się jako pierwszy krok w 
dobrym kierunku; wzywa Komisję, grupę 
G-20 i państwa członkowskie UE, 
międzynarodowe instytucje finansowe 
oraz darczyńców do podjęcia bardziej 
zdecydowanych i pilnych działań na rzecz 
redukcji długu, z myślą o jego pełnym 
umorzeniu;

Or. en

Poprawka 361
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele, Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. podkreśla, że alfabetyzm cyfrowy i 
rozwój umiejętności mają kluczowe 
znaczenie dla rozwiązania problemu 
bezrobocia młodzieży; wzywa UE i kraje 
afrykańskie do wspierania inwestycji w 
szkolenie zawodowe i uczenie się przez 
całe życie we współpracy z sektorem 
prywatnym, aby wykorzystać kapitał 
ludzki Afryki, tworzyć godne miejsca 
pracy oraz tworzyć bardziej 
wykwalifikowaną siłę roboczą;

Or. en
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Poprawka 362
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla kluczowe znaczenie 
zagadnień środowiskowych w ramach 
partnerstwa; przypomina, że zwrócił się o 
przeznaczenie 45 % budżetu przyszłego 
ISWMR na te cele;

skreśla się

Or. en

Poprawka 363
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla kluczowe znaczenie 
zagadnień środowiskowych w ramach 
partnerstwa; przypomina, że zwrócił się o 
przeznaczenie 45 % budżetu przyszłego 
ISWMR na te cele;

25. podkreśla kluczowe znaczenie 
zagadnień środowiskowych w ramach 
partnerstwa; przypomina, że zwrócił się o 
przeznaczenie 45 % budżetu przyszłego 
ISWMR na te cele oraz o wsparcie 
przystosowania się i odporności na zmianę 
klimatu w przypadku społeczności i 
krajów w niekorzystnym położeniu; 
podkreśla, że UE powinna oferować 
konkretne, przewidywalne, rozliczalne i 
długoterminowe wsparcie finansowe i 
techniczne dla krajów afrykańskich, aby 
mogły one podejmować wysiłki w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu i jej 
łagodzenia;

Or. en
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Poprawka 364
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla kluczowe znaczenie 
zagadnień środowiskowych w ramach 
partnerstwa; przypomina, że zwrócił się o 
przeznaczenie 45 % budżetu przyszłego 
ISWMR na te cele;

25. podkreśla kluczowe znaczenie 
zagadnień klimatycznych i 
środowiskowych w ramach partnerstwa; 
przypomina, że zwrócił się o przeznaczenie 
45 % budżetu przyszłego ISWMR na te 
cele; podkreśla, że UE powinna oferować 
konkretne, przewidywalne, rozliczalne i 
długoterminowe wsparcie finansowe i 
techniczne dla krajów afrykańskich, aby 
w równym stopniu wzmocnić ich strategie 
przystosowania się do zmiany klimatu i jej 
łagodzenia, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na zapobieganie ryzyku 
związanemu z klęskami żywiołowymi;

Or. en

Poprawka 365
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla kluczowe znaczenie 
zagadnień środowiskowych w ramach 
partnerstwa; przypomina, że zwrócił się o 
przeznaczenie 45 % budżetu przyszłego 
ISWMR na te cele;

25. podkreśla kluczowe znaczenie 
zagadnień środowiskowych w ramach 
partnerstwa; przypomina, że zwrócił się o 
przeznaczenie 45 % budżetu przyszłego 
ISWMR na te cele; podkreśla, że UE 
powinna oferować konkretne, 
przewidywalne, rozliczalne i 
długoterminowe wsparcie finansowe i 
techniczne dla krajów afrykańskich, aby 
mogły one podejmować wysiłki w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu i jej 
łagodzenia;

Or. en
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Poprawka 366
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla kluczowe znaczenie 
zagadnień środowiskowych w ramach 
partnerstwa; przypomina, że zwrócił się o 
przeznaczenie 45 % budżetu przyszłego 
ISWMR na te cele;

25. podkreśla, że Agenda 2030 – z 
poszanowaniem kluczowej zasady, by nie 
pozostawiać nikogo bez pomocy – 
porozumienie paryskie i konwencja w 
sprawie różnorodności biologicznej 
powinny stanowić ramy przewodnie dla 
stosunków między Unią Europejską a 
Afryką; przypomina, że zwrócił się o 
przeznaczenie 45 % budżetu przyszłego 
ISWMR na cele w zakresie klimatu i 
ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 367
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla kluczowe znaczenie 
zagadnień środowiskowych w ramach 
partnerstwa; przypomina, że zwrócił się o 
przeznaczenie 45 % budżetu przyszłego 
ISWMR na te cele;

25. podkreśla potrzebę włączenia 
zrównoważonych i wykonalnych 
zagadnień środowiskowych do programu 
współpracy;

Or. en

Poprawka 368
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen



AM\1208835PL.docx 185/285 PE654.008v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla kluczowe znaczenie 
zagadnień środowiskowych w ramach 
partnerstwa; przypomina, że zwrócił się o 
przeznaczenie 45 % budżetu przyszłego 
ISWMR na te cele;

25. podkreśla kluczowe znaczenie 
zagadnień klimatycznych i 
środowiskowych w ramach partnerstwa; 
przypomina, że zwrócił się o przeznaczenie 
45 % budżetu przyszłego ISWMR na te 
cele;

Or. fr

Poprawka 369
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla kluczowe znaczenie 
zagadnień środowiskowych w ramach 
partnerstwa; przypomina, że zwrócił się o 
przeznaczenie 45 % budżetu przyszłego 
ISWMR na te cele;

25. podkreśla kluczowe znaczenie 
zagadnień środowiskowych w ramach 
partnerstwa; przypomina, że 30 % 
wszystkich środków UE, w tym ISWMR, 
powinno być w przyszłości związanych z 
klimatem;

Or. en

Poprawka 370
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 25 – tiret 1 (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– wyraża obawę, że zmiana klimatu 
może zniweczyć rozwój społeczny przez 
zmniejszenie wydajności rolnictwa, 
pogłębienie braku bezpieczeństwa 
żywnościowego i wodnego, większe 
narażenie na ekstremalne klęski 
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żywiołowe, załamanie się ekosystemów i 
zwiększone zagrożenie dla zdrowia; 
nalega w związku z tym, by w ramach 
przyszłej strategii przeanalizowano 
sposoby oceny, wraz z sektorem 
prywatnym i innymi partnerami w 
obszarze rozwoju, nowych rozwiązań 
finansowych i ubezpieczeniowych w 
obszarze ryzyka związanego z klęskami 
żywiołowymi w celu przeciwdziałania 
katastrofom i skutkom zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 371
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne 
Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. przypomina, że kraje afrykańskie i 
ich ludność są szczególnie dotknięte 
negatywnymi skutkami zmiany klimatu, 
takimi jak klęski żywiołowe i ekstremalne 
zjawiska pogodowe, w tym cyklony, burze, 
powodzie, susze, erozja, podnoszenie się 
poziomu wody, fale upałów i pożary; 
podkreśla, że w związku z tym zasadnicze 
znaczenie ma wzmocnienie polityki w 
dziedzinie ochrony, przystosowania się do 
zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków w 
ramach partnerstwa, a także zwiększenie 
pomocy technicznej i finansowej oraz 
wymiany dobrych praktyk z państwami 
afrykańskimi;

Or. fr

Poprawka 372
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. przypomina, że skutki zmiany 
klimatu, w tym susze, powodzie, 
gwałtownie malejąca różnorodność 
biologiczna i utrata ludzkiego życia 
głęboko podważają perspektywy rozwoju 
afrykańskich krajów niestabilnych i o 
niskich dochodach; w związku z tym 
podkreśla, że rozwój dyplomacji 
klimatycznej UE wymaga podjęcia 
konkretnych kroków w zakresie 
finansowania działań związanych z 
klimatem i przystosowaniem się do zmiany 
klimatu, które mogą obejmować projekty 
skupiające się na zrównoważonym 
rolnictwie, ekosystemowym 
przystosowaniu się, dyplomacji wodnej i 
zrównoważonych miastach;

Or. en

Poprawka 373
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
wpływem ograniczonej różnorodności 
biologicznej na poziomy odporności; 
podkreśla, że utrata różnorodności 
biologicznej wywiera ogromny wpływ 
środowiskowy, społeczny i gospodarczy; w 
związku z tym nalega, by partnerstwo w 
pełni uwzględniało działania i synergie w 
programach dotyczących klimatu i 
różnorodności biologicznej, zgodnie z 
Agendą 2063 i zewnętrznym wymiarem 
Europejskiego Zielonego Ładu;

Or. en
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Poprawka 374
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. zdecydowanie jest zdania, że takie 
partnerstwo powinno wzmacniać 
współpracę dzięki pomocy technicznej 
oraz wymianie informacji i dobrych 
praktyk w obszarze zachowania, ochrony i 
zrównoważonego użytkowania 
ekosystemów naturalnych na obydwu 
kontynentach;

Or. en

Poprawka 375
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do wzmocnienia 
europejskiego wsparcia na rzecz 
wdrażania porozumienia paryskiego przez 
kraje afrykańskie;

skreśla się

Or. en

Poprawka 376
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do wzmocnienia 26. domaga się, by europejskie 
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europejskiego wsparcia na rzecz 
wdrażania porozumienia paryskiego przez 
kraje afrykańskie;

wsparcie pomagało w skutecznym 
wdrażaniu i zwiększaniu przez państwa 
afrykańskie ambicji w zakresie ustalonych 
na poziomie krajowym wkładów w 
kontekście porozumienia paryskiego, a 
także ich krajowych strategii ochrony 
różnorodności biologicznej i planów 
działania; podkreśla, że aby takie 
wsparcie było skuteczne, przyszłe 
partnerstwo UE–Afryka na rzecz zielonej 
transformacji musi opierać się na 
zasadach wspólnej, lecz zróżnicowanej 
odpowiedzialności oraz spójności polityki 
na rzecz zrównoważonego rozwoju, a 
także zapewniać zieloną transformację, 
która jest sprawiedliwa i inkluzywna;

Or. en

Poprawka 377
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do wzmocnienia 
europejskiego wsparcia na rzecz wdrażania 
porozumienia paryskiego przez kraje 
afrykańskie;

26. wzywa do wzmocnienia 
europejskiego wsparcia na rzecz wdrażania 
porozumienia paryskiego przez kraje 
afrykańskie; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
publiczna pomoc rozwojowa była 
kompatybilna z porozumieniem paryskim 
w sprawie klimatu i nie przyczyniała się 
do utraty różnorodności biologicznej; 
podkreśla również konieczność 
uwzględnienia wymiaru płci w 
działaniach na rzecz klimatu, z uwagi na 
szczególne konsekwencje zmiany klimatu i 
degradacji środowiska dla kobiet i 
dziewcząt;

Or. fr
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Poprawka 378
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne 
Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do wzmocnienia 
europejskiego wsparcia na rzecz wdrażania 
porozumienia paryskiego przez kraje 
afrykańskie;

26. wzywa do wzmocnienia 
europejskiego wsparcia na rzecz wdrażania 
porozumienia paryskiego przez kraje 
afrykańskie; podkreśla, że 
przeciwdziałanie zmianie klimatu i 
ochrona środowiska wiążą się przede 
wszystkim z koniecznością ograniczenia 
emisji, ochrony różnorodności 
biologicznej, ekosystemów oraz lądowych i 
morskich pochłaniaczy dwutlenku węgla, 
rozwoju zrównoważonych rozwiązań 
alternatywnych w ramach gospodarki o 
obiegu zamkniętym oraz zwiększenia 
środków łagodzących i adaptacyjnych;

Or. fr

Poprawka 379
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do wzmocnienia 
europejskiego wsparcia na rzecz wdrażania 
porozumienia paryskiego przez kraje 
afrykańskie;

26. wzywa do wzmocnienia 
europejskiego wsparcia na rzecz wdrażania 
porozumienia paryskiego przez kraje 
afrykańskie i organy lokalne dzięki 
odpowiedniemu finansowaniu na potrzeby 
łagodzenia, przystosowania się, utraty i 
szkód, przy jednoczesnym promowaniu 
inkluzywnego uczestnictwa 
zainteresowanych stron w opracowywaniu 
i wdrażaniu m.in. ustalonych na poziomie 
krajowym wkładów, krajowych planów 
adaptacji i krajowych planów inwestycji 
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rolnych;

Or. en

Poprawka 380
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do wzmocnienia 
europejskiego wsparcia na rzecz wdrażania 
porozumienia paryskiego przez kraje 
afrykańskie;

26. wzywa do wzmocnienia 
europejskiego wsparcia na rzecz wdrażania 
porozumienia paryskiego przez kraje 
afrykańskie; podkreśla, że aby takie 
wsparcie było skuteczne, przyszłe 
partnerstwo UE–Afryka na rzecz zielonej 
transformacji musi opierać się na 
zasadach wspólnej, lecz zróżnicowanej 
odpowiedzialności oraz spójności polityki 
na rzecz zrównoważonego rozwoju, a 
także zapewniać zieloną transformację, 
która jest sprawiedliwa i inkluzywna;

Or. en

Poprawka 381
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do wzmocnienia 
europejskiego wsparcia na rzecz wdrażania 
porozumienia paryskiego przez kraje 
afrykańskie;

26. wzywa do wzmocnienia 
europejskiego wsparcia na rzecz wdrażania 
porozumienia paryskiego przez kraje 
afrykańskie dzięki odpowiedniemu 
finansowaniu na potrzeby łagodzenia, 
przystosowania się, utraty i szkód, przy 
jednoczesnym promowaniu inkluzywnego 
uczestnictwa zainteresowanych stron w 
opracowywaniu i wdrażaniu m.in. 
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ustalonych na poziomie krajowym 
wkładów, krajowych planów adaptacji i 
krajowych planów inwestycji rolnych;

Or. en

Poprawka 382
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do wzmocnienia 
europejskiego wsparcia na rzecz wdrażania 
porozumienia paryskiego przez kraje 
afrykańskie;

26. wzywa do wzmocnienia 
europejskiego wsparcia na rzecz wdrażania 
porozumienia paryskiego przez kraje 
afrykańskie oraz odwołuje się do 
moralnego obowiązku wspierania przez 
UE krajów w potrzebie w przystosowaniu 
się do skutków zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 383
Ádám Kósa, Janina Ochojska, György Hölvényi

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa do wzmocnienia 
europejskiego wsparcia na rzecz wdrażania 
porozumienia paryskiego przez kraje 
afrykańskie;

26. wzywa do wzmocnienia 
europejskiego wsparcia na rzecz wdrażania 
porozumienia paryskiego i ram z Sendai 
przez kraje afrykańskie;

Or. en

Poprawka 384
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne 
Keller
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Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. podkreśla, że strategie 
przystosowania powinny promować 
zmianę modelu w państwach afrykańskich 
zbudowanego na rozwiązaniach opartych 
na naturze; przypomina o konieczności 
wzmacniania samowystarczalności pod 
względem żywności, wody i energii, aby 
zapewnić lepsze warunki życia; podkreśla, 
że w ramach partnerstwa należy również 
zwrócić szczególną uwagę na wyspy i 
terytoria odizolowane, których mieszkańcy 
są bardziej wrażliwi na zmianę klimatu, 
aby wspierać ich odporność i ochronę ich 
ekosystemów;

Or. fr

Poprawka 385
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. podkreśla, że kraje afrykańskie są 
w nieproporcjonalnym stopniu odczuwają 
wpływ zmiany klimatu oraz że skutki 
zmiany klimatu stanowią czynnik 
zagrożenia destabilizacją, przemocą i 
konfliktami; przypomina, że wszelkie 
działania stanowiące część strategii muszą 
być zgodne z celami klimatycznymi, a w 
szczególności przystosowaniem się do 
zmiany klimatu i wzmacnianiem pozycji 
najsłabszych grup;

Or. en
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Poprawka 386
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne 
Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 26 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26b. podkreśla znaczenie rozwoju 
gospodarki o obiegu zamkniętym 
opierającej się na ograniczeniu 
powstawania i ponownym wykorzystaniu 
odpadów, prawidłowym gospodarowaniu 
zasobami naturalnymi, w szczególności 
wodą, i ich ochronie w odpowiedzi na cele 
środowiskowe i klimatyczne kontynentu 
afrykańskiego;

Or. fr

Poprawka 387
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 26 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26b. przypomina, że rozwój lokalnej 
produkcji i sieci dystrybucji zapewnia 
lokalną konsumpcję i krótkie łańcuchy 
dostaw żywności oraz zwiększa odporność 
środowiskową;

Or. en

Poprawka 388
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. wnosi o szybkie uruchomienie 
„dyplomacji zielonego ładu” wraz z 
utworzeniem grupy zadaniowej ds. jej 
zewnętrznego wymiaru, która powinna 
opracować zalecenia dotyczące zielonego 
ładu UA–UE;

skreśla się

Or. en

Poprawka 389
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne 
Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wnosi o szybkie uruchomienie 
„dyplomacji zielonego ładu” wraz z 
utworzeniem grupy zadaniowej ds. jej 
zewnętrznego wymiaru, która powinna 
opracować zalecenia dotyczące zielonego 
ładu UA–UE;

27. wnosi o szybkie uruchomienie 
„dyplomacji zielonego ładu” wraz z 
utworzeniem grupy zadaniowej ds. jej 
zewnętrznego wymiaru, która powinna 
opracować zalecenia dotyczące zielonego 
ładu UA–UE; podkreśla w związku z tym 
znaczenie współpracy regionalnej, w 
szczególności wokół Morza Śródziemnego, 
która stanowi okazję do rozwoju 
wspólnych działań, przede wszystkim w 
dziedzinie ograniczenia zanieczyszczenia i 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

Or. fr

Poprawka 390
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wnosi o szybkie uruchomienie 27. wnosi o szybkie uruchomienie 
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„dyplomacji zielonego ładu” wraz z 
utworzeniem grupy zadaniowej ds. jej 
zewnętrznego wymiaru, która powinna 
opracować zalecenia dotyczące zielonego 
ładu UA–UE;

„dyplomacji zielonego ładu” wraz z 
utworzeniem grupy zadaniowej ds. jej 
zewnętrznego wymiaru, która powinna 
opracować zalecenia dotyczące zielonego 
ładu UA–UE; uważa, że ład ten powinien 
przede wszystkim wspierać przyjęcie ram 
regulacyjnych umożliwiających przejście 
na zieloną gospodarkę i tworzenie miejsc 
pracy w sektorach o zrównoważonym 
charakterze;

Or. fr

Poprawka 391
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wnosi o szybkie uruchomienie 
„dyplomacji zielonego ładu” wraz z 
utworzeniem grupy zadaniowej ds. jej 
zewnętrznego wymiaru, która powinna 
opracować zalecenia dotyczące zielonego 
ładu UA–UE;

27. wnosi o szybkie uruchomienie 
„dyplomacji zielonego ładu” wraz z 
utworzeniem grupy zadaniowej ds. jej 
zewnętrznego wymiaru, która powinna 
opracować zalecenia dotyczące zielonego 
ładu UA–UE, z zaangażowaniem organów 
lokalnych i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego w ramach podejścia 
wielopoziomowego obejmującego wiele 
zainteresowanych stron;

Or. en

Poprawka 392
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 27 – tiret 1 (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– podkreśla znaczenie lepszej 
komunikacji na temat przyszłego ryzyka 
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klimatycznego i związanego z klęskami 
żywiołowymi oraz powiązanego 
oddziaływania, a także opcji dostosowania 
się dla najsłabszych grup społecznych w 
obydwu regionach w ramach przyszłej 
wspólnej strategii; przypomina o ważnej 
roli podmiotów niepaństwowych i władz 
lokalnych w budowaniu lokalnej 
odporności;

Or. en

Poprawka 393
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie inicjatywy NaturAfrica i 
zachęca do uwzględnienia zależności 
między zdrowiem publicznym a 
różnorodnością biologiczną; uważa, że 
należy wzmocnić wysiłki na rzecz 
ochrony, w szczególności lasów, fauny i 
ekosystemów morskich; zobowiązuje UE i 
Afrykę do odegrania sprawczej roli w 
zawarciu ambitnego światowego 
porozumienia podczas 15. konferencji 
stron Konwencji o różnorodności 
biologicznej;

28. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie inicjatywy NaturAfrica i 
zachęca do uwzględnienia zależności 
między zdrowiem publicznym a 
różnorodnością biologiczną; uważa, że 
należy wzmocnić wysiłki na rzecz 
ochrony, w szczególności lasów, fauny i 
ekosystemów morskich; podkreśla, że 
inicjatywę „NaturAfrica” należy 
opracować w konsultacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na lokalne 
społeczności, ludy tubylcze i kobiety; 
powinna ona wspierać afrykańskie rządy i 
lokalne społeczności w przeciwdziałaniu 
głównym czynnikom powodującym utratę 
różnorodności biologicznej i degradację 
środowiska w całościowy i systematyczny 
sposób, w tym wspierać dobrze zarządzane 
sieci obszarów chronionych, które 
angażują lokalne społeczności i ludy 
tubylcze oraz szanują ich prawa; w tym 
celu wzywa UE i Afrykę do uznawania i 
ochrony praw ludów tubylczych do 
zwyczajowej własności ich gruntów i 
zasobów naturalnych oraz sprawowania 
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kontroli nad nimi, zgodnie z Deklaracją 
praw ludów tubylczych i Konwencją MOP 
nr 169, oraz do przestrzegania zasady 
dobrowolnej, wcześniejszej i świadomej 
zgody; zobowiązuje UE i Afrykę do 
odegrania sprawczej roli w zawarciu 
ambitnego światowego porozumienia 
podczas 15. konferencji stron Konwencji o 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 394
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie inicjatywy NaturAfrica i 
zachęca do uwzględnienia zależności 
między zdrowiem publicznym a 
różnorodnością biologiczną; uważa, że 
należy wzmocnić wysiłki na rzecz 
ochrony, w szczególności lasów, fauny i 
ekosystemów morskich; zobowiązuje UE i 
Afrykę do odegrania sprawczej roli w 
zawarciu ambitnego światowego 
porozumienia podczas 15. konferencji 
stron Konwencji o różnorodności 
biologicznej;

28. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie inicjatywy NaturAfrica i 
przeglądu planu działania w zakresie 
handlu dzikimi zwierzętami; zachęca do 
uwzględnienia zależności między 
zdrowiem publicznym a różnorodnością 
biologiczną zgodnie z podejściem „Jedno 
zdrowie”; uważa, że należy wzmocnić 
wysiłki na rzecz ochrony, w szczególności 
lasów, fauny i ekosystemów morskich, 
poprzez zapewnienie ram regulacyjnych, 
wystarczających środków i danych 
naukowych; wzywa do przydzielenia 
odpowiednich zasobów na wdrożenie 
zaleceń z badań: „Większe niż słonie – 
Wkład w strategiczne podejście UE do 
ochrony dzikiej flory i fauny w Afryce” 
oraz „Interakcje między bezpieczeństwem 
i ochroną dzikich gatunków w Afryce 
Subsaharyjskiej”; zobowiązuje UE i 
Afrykę do odegrania sprawczej roli w 
zawarciu ambitnego światowego 
porozumienia podczas 15. konferencji 
stron Konwencji o różnorodności 
biologicznej;
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Or. fr

Poprawka 395
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne 
Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie inicjatywy NaturAfrica i 
zachęca do uwzględnienia zależności 
między zdrowiem publicznym a 
różnorodnością biologiczną; uważa, że 
należy wzmocnić wysiłki na rzecz 
ochrony, w szczególności lasów, fauny i 
ekosystemów morskich; zobowiązuje UE i 
Afrykę do odegrania sprawczej roli w 
zawarciu ambitnego światowego 
porozumienia podczas 15. konferencji 
stron Konwencji o różnorodności 
biologicznej;

28. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie inicjatywy NaturAfrica i 
zachęca do uwzględnienia zależności 
między zdrowiem publicznym a 
różnorodnością biologiczną; przypomina, 
że Afryka cechuje się wyjątkową 
różnorodnością biologiczną, w 
szczególności dzięki Wielkiemu 
Zielonemu Murowi, uważa, że należy 
wzmocnić wysiłki na rzecz ochrony, w 
szczególności lasów, fauny i ekosystemów 
morskich i przybrzeżnych, takich jak 
namorzyny, oraz dołączyć do nich środki 
w zakresie odtwarzania ekosystemów i 
zarządzania nimi; zobowiązuje UE i 
Afrykę do odegrania sprawczej roli w 
zawarciu ambitnego światowego 
porozumienia podczas 15. konferencji 
stron Konwencji o różnorodności 
biologicznej;

Or. fr

Poprawka 396
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie inicjatywy NaturAfrica i 
zachęca do uwzględnienia zależności 

28. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie inicjatywy NaturAfrica i 
zachęca do uwzględnienia zależności 
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między zdrowiem publicznym a 
różnorodnością biologiczną; uważa, że 
należy wzmocnić wysiłki na rzecz 
ochrony, w szczególności lasów, fauny i 
ekosystemów morskich; zobowiązuje UE i 
Afrykę do odegrania sprawczej roli w 
zawarciu ambitnego światowego 
porozumienia podczas 15. konferencji 
stron Konwencji o różnorodności 
biologicznej;

między zdrowiem publicznym a 
różnorodnością biologiczną; uważa, że 
należy wzmocnić wysiłki na rzecz 
ochrony, w szczególności lasów, fauny i 
ekosystemów morskich; zobowiązuje 
afrykańskie narody do odegrania 
sprawczej roli w walce o ratowanie 
środowiska w Afryce;

Or. en

Poprawka 397
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. przypomina, że liberalizacja 
handlu ma wpływ na wylesianie, zmianę 
klimatu i utratę różnorodności 
biologicznej; uważa, że partnerstwo UE–
Afryka musi obejmować politykę 
handlową, w której preferowana jest 
ochrona lasów i różnorodności 
biologicznej, rozwój lokalnego rolnictwa i 
lokalnych producentów i rolników, w celu 
promowania pełnej suwerenności 
żywnościowej i ograniczenia zjawisk 
masowego wykupu gruntów rolnych i 
wylesiania na potrzeby eksportu 
produktów rolnych;

Or. en

Poprawka 398
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

28a. przypomina, że Afryka jest 
najmniej zelektryfikowanym regionem na 
świecie, w którym około 590 mln ludzi 
nadal nie ma dostępu do energii 
elektrycznej; przypomina, że dostęp do 
niezawodnych, bezpiecznych i 
przystępnych cenowo usług 
energetycznych wywiera ogromny wpływ 
na rozwój w kluczowych obszarach takich 
jak kształcenie, opieka zdrowotna, 
rolnictwo i przemysł, wymaganych na 
potrzeby długoterminowego rozwoju 
Afryki;

Or. en

Poprawka 399
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina o znaczeniu dostępu do 
energii w przystępnej cenie; podkreśla, że 
należy ukierunkować inwestycje na rozwój 
energii odnawialnej i ułatwiać transfer 
technologii;

29. domaga się, by polityka 
energetyczna stanowiła priorytet w 
stosunkach z Afryką, w europejskiej 
polityce sąsiedztwa i umowach 
partnerstwa po 2020 r., z uwzględnieniem 
pięciu wymiarów unii energetycznej; 
zauważa, że współpraca z Afryką odgrywa 
ważną rolę w osiąganiu celów w zakresie 
energii i klimatu; wskazuje, że sprawnie 
funkcjonujący sektor energetyczny 
stanowi warunek wstępny dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego; przypomina 
o znaczeniu dostępu do energii w 
przystępnej cenie; podkreśla, że należy 
ukierunkować inwestycje na gospodarkę 
bezemisyjną poprzez rozwój odnawialnych 
źródeł energii i ułatwiać transfer 
technologii, jak na przykład energii 
słonecznej lub gazu ekologicznego, 
łącznie z aspektami infrastruktury i 
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połączalności; podkreśla, że należy unikać 
dalszego inwestowania w produkcję 
energii elektrycznej z węgla; podkreśla, że 
UE powinna zintensyfikować starania, by 
zachęcić państwa trzecie do uczestnictwa 
w systemie rynkowym, oraz że 
ustanowienie Afrykańskiej 
Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu 
zapewniłoby odpowiedni moment do 
rozpoczęcia negocjacji w tym obszarze;

Or. en

Poprawka 400
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina o znaczeniu dostępu do 
energii w przystępnej cenie; podkreśla, że 
należy ukierunkować inwestycje na rozwój 
energii odnawialnej i ułatwiać transfer 
technologii;

29. przypomina o znaczeniu dostępu do 
energii w przystępnej cenie; podkreśla, że 
należy ukierunkować inwestycje na rozwój 
energii odnawialnej i ułatwiać transfer 
technologii; w związku z tym zachęca UE i 
państwa członkowskie do wspierania i 
wzmacniania współpracy z partnerami z 
Afryki w dziedzinie energii i klimatu 
zgodnie z celami Zielonego Ładu; w tym 
celu przypomina, że odnawialne źródła 
energii i efektywność energetyczna mają 
kluczowe znaczenie w zmniejszaniu luki w 
dostępie do energii na kontynencie 
afrykańskim, przy jednoczesnym 
zapewnieniu niezbędnej redukcji emisji 
CO2; wzywa UE, aby przy wdrażaniu 
nowej strategii wodorowej 
współpracowała z partnerami z Afryki na 
rzecz rozwoju tego surowca 
energetycznego, zarówno w odniesieniu 
do jego produkcji, jak i dystrybucji, przy 
zapewnieniu odpowiednich inwestycji z 
myślą o wzajemnych i równych 
korzyściach;
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Or. it

Poprawka 401
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina o znaczeniu dostępu do 
energii w przystępnej cenie; podkreśla, że 
należy ukierunkować inwestycje na rozwój 
energii odnawialnej i ułatwiać transfer 
technologii;

29. przypomina o znaczeniu dostępu do 
energii w przystępnej cenie; podkreśla, że 
należy ukierunkować inwestycje na rozwój 
energii odnawialnej i ułatwiać transfer 
technologii; w szczególności wzywa UE do 
zachęcania do przyjęcia deklaracji w 
sprawie praw własności intelektualnej i 
zmiany klimatu, porównywalnej z 
deklaracją dauhańską z 2001 r. w sprawie 
porozumienia TRIPS i zdrowia 
publicznego w celu wspierania zgodnego z 
prawem transferu technologii przyjaznych 
dla klimatu do krajów rozwijających się;

Or. en

Poprawka 402
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina o znaczeniu dostępu do 
energii w przystępnej cenie; podkreśla, że 
należy ukierunkować inwestycje na rozwój 
energii odnawialnej i ułatwiać transfer 
technologii;

29. przypomina o znaczeniu dostępu do 
energii w przystępnej cenie jako narzędzia 
rozwoju, także na obszarach wiejskich, 
oraz że ma on zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia cyfryzacji sprzyjającej 
włączeniu społecznemu; wzywa do 
wykorzystania potencjału kontynentu 
afrykańskiego w dziedzinie produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla, 
że należy ukierunkować inwestycje na 
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takie działania i ułatwiać transfer 
technologii;

Or. fr

Poprawka 403
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina o znaczeniu dostępu do 
energii w przystępnej cenie; podkreśla, że 
należy ukierunkować inwestycje na rozwój 
energii odnawialnej i ułatwiać transfer 
technologii;

29. z zadowoleniem przyjmuje 
wsparcie na rzecz krajowych planów w 
dziedzinie energii i klimatu krajów 
afrykańskich oraz przypomina o znaczeniu 
niezawodnego, zrównoważonego i 
nowoczesnego dostępu do energii w 
przystępnej cenie; podkreśla, że należy 
ukierunkować inwestycje na osiągnięcie 
celu zrównoważonego rozwoju 7, który 
jest kluczowy dla rozwoju energii 
odnawialnej i ułatwiania transferu 
technologii;

Or. en

Poprawka 404
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne 
Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina o znaczeniu dostępu do 
energii w przystępnej cenie; podkreśla, że 
należy ukierunkować inwestycje na rozwój 
energii odnawialnej i ułatwiać transfer 
technologii;

29. przypomina o znaczeniu dostępu do 
energii w przystępnej cenie jako 
wstępnego warunku rozwoju; podkreśla, 
że dostęp do energii na kontynencie 
afrykańskim nie jest jednolity i wciąż jest 
ograniczony; podkreśla, że należy 
ukierunkować inwestycje na rozwój energii 
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odnawialnej i ułatwiać transfer technologii;

Or. fr

Poprawka 405
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina o znaczeniu dostępu do 
energii w przystępnej cenie; podkreśla, że 
należy ukierunkować inwestycje na rozwój 
energii odnawialnej i ułatwiać transfer 
technologii;

29. przypomina o znaczeniu dostępu do 
energii w przystępnej cenie; podkreśla, że 
należy ukierunkować inwestycje na rozwój 
energii odnawialnej i ułatwiać transfer 
technologii; zwraca uwagę na wyjątkową 
sytuację i potrzeby małych rozwijających 
się państw wyspiarskich w odniesieniu do 
przystosowania się do zmiany klimatu i jej 
łagodzenia;

Or. en

Poprawka 406
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina o znaczeniu dostępu do 
energii w przystępnej cenie; podkreśla, że 
należy ukierunkować inwestycje na rozwój 
energii odnawialnej i ułatwiać transfer 
technologii;

29. przypomina o znaczeniu dostępu do 
energii w przystępnej cenie; podkreśla, że 
należy ukierunkować inwestycje na rozwój 
energii odnawialnej i ułatwiać transfer 
technologii, skupiając się na 
zdecentralizowanej mikrogeneracji i 
technologiach energii odnawialnej na 
małą skalę, które zaspokajają lokalne 
zapotrzebowanie na energię;

Or. en
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Poprawka 407
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina o znaczeniu dostępu do 
energii w przystępnej cenie; podkreśla, że 
należy ukierunkować inwestycje na rozwój 
energii odnawialnej i ułatwiać transfer 
technologii;

29. przypomina o znaczeniu dostępu do 
energii w przystępnej cenie; podkreśla, że 
należy ukierunkować inwestycje na rozwój 
energii odnawialnej i ułatwiać transfer 
technologii, w tym technologii energii 
odnawialnej i energii słonecznej na małą 
skalę, które zaspokajają lokalne 
zapotrzebowanie na energię;

Or. en

Poprawka 408
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina o znaczeniu dostępu do 
energii w przystępnej cenie; podkreśla, że 
należy ukierunkować inwestycje na rozwój 
energii odnawialnej i ułatwiać transfer 
technologii;

29. przypomina o znaczeniu dostępu do 
energii w przystępnej cenie; podkreśla, że 
należy ukierunkować inwestycje na rozwój 
rozwiązań w zakresie zrównoważonej 
energii;

Or. en

Poprawka 409
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. zachęca do wzmożenia wysiłków 
na rzecz przezwyciężenia paradoksu 
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polegającego na tym, że Afryka, mimo iż 
jest bogata w zrównoważone źródła 
energii, nadal w dużej mierze opiera się 
na tradycyjnych źródłach energii, które 
przyczyniają się do zmiany klimatu, a 
ponadto nie sprzyjają włączeniu 
społecznemu, ponieważ duża część 
afrykańskich gospodarstw domowych 
nadal cierpi z powodu ubóstwa 
energetycznego; zachęca zatem kraje 
afrykańskie do uwolnienia ogromnego 
potencjału własnych sektorów 
energetycznych w zakresie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia oraz wzywa 
inwestorów z sektora prywatnego do 
angażowania się w innowacyjne projekty; 
wzywa UE i poszczególne kraje 
afrykańskie do zbadania możliwości 
nawiązania wzajemnie korzystnych 
partnerstw energetycznych w dziedzinie 
wodoru;

Or. en

Poprawka 410
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. domaga się zdecentralizowanej 
produkcji energii, w tym promowania 
inicjatyw społecznych, a także wspierania 
kultury odpowiedzialnej konsumpcji;

Or. en

Poprawka 411
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 30
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Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla, że ze względu na 
urbanizację kontynentu afrykańskiego 
poszukiwanie rozwiązań w zakresie 
zrównoważonego rozwoju miast powinno 
być przedmiotem wzmożonego dialogu 
między dwoma kontynentami;

30. podkreśla, żeze względu na 
urbanizację kontynentu afrykańskiego 
poszukiwanie rozwiązań w zakresie 
zrównoważonego rozwoju miast powinno 
być przedmiotem wzmożonego dialogu 
między dwoma kontynentami, w 
szczególności w dziedzinie infrastruktury, 
gospodarowania odpadami i systemów 
kanalizacji, przy promowaniu 
zaangażowania młodzieży; wzywa do 
wspierania rozwoju zrównoważonego 
transportu miejskiego mającego na celu 
większą integrację społeczności i poprawę 
dostępności, w szczególności szkół i 
przychodni;

Or. fr

Poprawka 412
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne 
Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla, że ze względu na 
urbanizację kontynentu afrykańskiego 
poszukiwanie rozwiązań w zakresie 
zrównoważonego rozwoju miast powinno 
być przedmiotem wzmożonego dialogu 
między dwoma kontynentami;

30. przypomina, że miasta są miejscem 
i czynnikiem rozwoju, ponieważ oferują 
lokalnej ludności usługi i możliwości, 
podkreśla, że ze względu na urbanizację 
kontynentu afrykańskiego poszukiwanie 
rozwiązań w zakresie zrównoważonych i 
zielonych miast, w szczególności miast 
portowych poważnie dotkniętych 
zanieczyszczeniem, powinno być 
przedmiotem wzmożonego dialogu i 
wymiany dobrych praktyk między dwoma 
kontynentami;

Or. fr
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Poprawka 413
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla, że ze względu na 
urbanizację kontynentu afrykańskiego 
poszukiwanie rozwiązań w zakresie 
zrównoważonego rozwoju miast powinno 
być przedmiotem wzmożonego dialogu 
między dwoma kontynentami;

30. podkreśla, że urbanizacja 
kontynentu afrykańskiego stanowi 
możliwość przemyślenia miejskiego 
planowania przestrzennego i 
wprowadzenia rozwiązań w zakresie 
zrównoważonego rozwoju miast, zielonej 
infrastruktury oraz opartych na 
ekosystemach podejść do przystosowania 
się i ograniczenia ryzyka związanego z 
klęskami żywiołowymi; uważa, że 
kluczowe jest wykorzystanie współpracy i 
sojuszy między gminami i regionami w 
UE i Afryce oraz podkreśla znaczenie 
wzmożonego dialogu i wymiany 
najlepszych praktyk między dwoma 
kontynentami;

Or. en

Poprawka 414
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla, że ze względu na 
urbanizację kontynentu afrykańskiego 
poszukiwanie rozwiązań w zakresie 
zrównoważonego rozwoju miast powinno 
być przedmiotem wzmożonego dialogu 
między dwoma kontynentami;

30. podkreśla, że ze względu na 
przeludnienie, a tym samym urbanizację 
kontynentu afrykańskiego poszukiwanie 
rozwiązań opartych w głównej mierze na 
planowaniu rodziny i w mniejszym 
stopniu na koncepcji „zrównoważonego 
rozwoju miast” mogłoby być uznawane za 
przedmiot wzmożonego dialogu między 
afrykańskimi narodami, a także między 
afrykańskimi rządami i ich obywatelami;

Or. en
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Poprawka 415
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla, że ze względu na 
urbanizację kontynentu afrykańskiego 
poszukiwanie rozwiązań w zakresie 
zrównoważonego rozwoju miast powinno 
być przedmiotem wzmożonego dialogu 
między dwoma kontynentami;

30. podkreśla, że ze względu na 
urbanizację kontynentu afrykańskiego 
poszukiwanie rozwiązań w zakresie 
zrównoważonego rozwoju miast powinno 
być przedmiotem wzmożonego dialogu 
merytorycznego z organami lokalnymi i 
regionalnymi między dwoma 
kontynentami;

Or. en

Poprawka 416
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla, że ze względu na 
urbanizację kontynentu afrykańskiego 
poszukiwanie rozwiązań w zakresie 
zrównoważonego rozwoju miast powinno 
być przedmiotem wzmożonego dialogu 
między dwoma kontynentami;

30. podkreśla, że ze względu na 
urbanizację kontynentu afrykańskiego i 
potrzeby grup zmarginalizowanych 
poszukiwanie rozwiązań w zakresie 
zrównoważonego rozwoju miast powinno 
być przedmiotem wzmożonego dialogu 
między dwoma kontynentami;

Or. en

Poprawka 417
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 30
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Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla, że ze względu na 
urbanizację kontynentu afrykańskiego 
poszukiwanie rozwiązań w zakresie 
zrównoważonego rozwoju miast powinno 
być przedmiotem wzmożonego dialogu 
między dwoma kontynentami;

30. podkreśla, że urbanizacja 
kontynentu afrykańskiego, łącznie z 
potrzebami osób młodych i grup 
zmarginalizowanych, powinna być 
przedmiotem wzmożonego dialogu i 
współpracy między dwoma kontynentami;

Or. en

Poprawka 418
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. podkreśla, że zakłócenia w związku 
z epidemią COVID-19 skierowały uwagę 
na słabe punkty globalnego systemu 
żywnościowego; podczas gdy opierający 
się na wywozie model rolnictwa 
przemysłowego powoduje utratę siedlisk 
oraz stwarza warunki dla pojawiania się i 
rozprzestrzeniania wirusów, krótkie 
łańcuchy dostaw i inne inicjatywy lokalne 
wykazują duży potencjał w eliminowaniu 
obecnych uchybień systemu 
żywnościowego; wzywa Komisję do 
opracowania strategii na rzecz 
stopniowego przejścia od polityki rolnej 
ukierunkowanej na handel ku rynkom 
lokalnym i regionalnym;

Or. en

Poprawka 419
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

30a. wzywa do zajęcia się 
zmniejszaniem ryzyka związanego z 
klęskami żywiołowymi i zwiększaniem 
odporności na klęski żywiołowe i 
niszczenie środowiska naturalnego w 
kontekście zrównoważonego rozwoju, 
eliminacji ubóstwa i ochrony osób 
wysiedlonych z przyczyn środowiskowych 
przez włączenie tych kwestii do kierunków 
polityki, programów i budżetów na 
wszystkich szczeblach;

Or. es

Poprawka 420
Janina Ochojska, Hildegard Bentele, Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. podkreśla szczególne 
oddziaływanie zmian klimatu na kobiety i 
dziewczęta oraz wzywa partnerów 
afrykańskich i europejskich do zwracania 
większej uwagi w ramach przyszłego 
partnerstwa UE–Afryka na rolę, jaką 
mogą odgrywać kobiety w kierowaniu 
społeczności ku bardziej zrównoważonym 
praktykom oraz w uczestnictwie w 
podejmowaniu decyzji w sprawie 
przystosowania się do zmiany klimatu i jej 
łagodzenia;

Or. en

Poprawka 421
Pierfrancesco Majorino, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

30a. wyraża poważne zaniepokojenie 
ryzykiem nadmiernej eksploatacji zasobów 
naturalnych, zanieczyszczenia i 
pustynnienia; uważa, że należy 
zdefiniować zrównoważone i sprawiedliwe 
łańcuchy wartości, aby przeciwdziałać tym 
skutkom;

Or. en

Poprawka 422
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Śródtytuł 5

Projekt rezolucji Poprawka

Partnerzy na rzecz zrównoważonego i 
odpornego rolnictwa

Partnerzy na rzecz zrównoważonego i 
odpornego rolnictwa i rybołówstwa

Or. fr

Poprawka 423
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla znaczenie wspierania 
agroekologii nie tylko w ramach polityki 
krajowej, lecz także na forach 
międzynarodowych, oraz zwiększenia w 
zrównoważony sposób wydajności sektora 
rolnego i jego odporności na zmiany 
klimatu;

31. przypomina, że wyjątkowa 
zdolność agroekologii do godzenia 
wymiaru gospodarczego, środowiskowego 
i społecznego zrównoważonego rozwoju 
została dostrzeżona w przełomowych 
sprawozdaniach IPCC i IPBES oraz w 
kierowanych przez Bank Światowy i FAO 
globalnych ocenach rolnictwa (IAASTD); 
w tym kontekście podkreśla, że modelowe 
przejście z rolnictwa przemysłowego na 
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zdywersyfikowane systemy 
agroekologiczne ma charakter pilniejszy 
niż kiedykolwiek wcześniej; podkreśla w 
związku z tym znaczenie wspierania 
agroekologii i agroleśnictwa nie tylko w 
ramach polityki krajowej, lecz także na 
forach międzynarodowych, oraz 
zwiększenia w zrównoważony sposób 
wydajności sektora rolnego i jego 
odporności na zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 424
Marc Tarabella

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla znaczenie wspierania 
agroekologii nie tylko w ramach polityki 
krajowej, lecz także na forach 
międzynarodowych, oraz zwiększenia w 
zrównoważony sposób wydajności sektora 
rolnego i jego odporności na zmiany 
klimatu;

31. podkreśla znaczenie wspierania 
agroekologii i zrównoważonych systemów 
żywnościowych, które skupiają się na 
rozwoju krótkich łańcuchów dostaw, 
lokalnej produkcji i dystrybucji na rzecz 
lokalnej konsumpcji, nie tylko w ramach 
polityki krajowej, lecz także na forach 
międzynarodowych, oraz zwiększenia w 
zrównoważony sposób wydajności sektora 
rolnego i jego odporności na zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 425
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla znaczenie wspierania 
agroekologii nie tylko w ramach polityki 

31. podkreśla znaczenie wspierania 
agroekologii, zrównoważonego 
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krajowej, lecz także na forach 
międzynarodowych, oraz zwiększenia w 
zrównoważony sposób wydajności sektora 
rolnego i jego odporności na zmiany 
klimatu;

rybołówstwa i akwakultury nie tylko w 
ramach polityki krajowej, lecz także na 
forach międzynarodowych, oraz 
zwiększenia w zrównoważony sposób 
wydajności sektora rolnego, rybołówstwa i 
akwakultury i ich odporności na zmiany 
klimatu;

Or. fr

Poprawka 426
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla znaczenie wspierania 
agroekologii nie tylko w ramach polityki 
krajowej, lecz także na forach 
międzynarodowych, oraz zwiększenia w 
zrównoważony sposób wydajności sektora 
rolnego i jego odporności na zmiany 
klimatu;

31. podkreśla znaczenie wspierania 
agroekologii nie tylko w ramach polityki 
krajowej, lecz także na forach 
międzynarodowych, aby zapewniać 
bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczną 
dietę dla wszystkich, oraz zwiększenia w 
zrównoważony sposób wydajności sektora 
rolnego i jego odporności na zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 427
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. podkreśla, że pandemia COVID-
19, kryzys gospodarczy, zamknięcie 
granic, plaga szarańczy i pustynnienie 
pogorszyły i tak już trudną sytuację pod 
względem bezpieczeństwa żywnościowego 
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w Afryce; domaga się wzmocnienia 
współpracy w celu pobudzenia rozwoju 
obszarów wiejskich w Afryce, zwiększenia 
wydajności rolnictwa i rozwoju sektora 
rolno-spożywczego, skupiając się na 
tworzeniu bardziej atrakcyjnych 
warunków dla inwestycji w rolnictwo;

Or. en

Poprawka 428
Marc Tarabella

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie do tworzenia 
synergii między strategią UE–Afryka a 
Zielonym Ładem (w szczególności 
zewnętrznym wymiarem strategii „od pola 
do stołu”) oraz do podjęcia konkretnych 
działań w celu zagwarantowania prawa do 
zdrowej, odpornej i zrównoważonej 
żywności dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 429
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. przypomina o ponownym wzroście 
głodu i braku bezpieczeństwa 
żywnościowego na świecie, przy czym 
Afryka jest nimi szczególnie mocno 
dotknięta; wzywa oba kontynenty do 
zacieśnienia współpracy w celu 
odwrócenia tej tendencji i realizacji celu 
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„zero głodu”;

Or. fr

Poprawka 430
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 31 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31b. podkreśla kluczową rolę 
afrykańskich kobiet na obszarach 
wiejskich przede wszystkim w dziedzinie 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
przypomina o licznych przeszkodach dla 
ich upełnomocnienia w wymiarze dostępu 
do gruntów, zasobów, technologii czy 
kredytów;

Or. fr

Poprawka 431
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. przypomina o znaczeniu 
transformacji obszarów wiejskich oraz 
wzmocnienia łańcuchów wartości dla 
tworzenia trwałych miejsc pracy; podkreśla 
potrzebę wspierania młodzieży oraz kobiet 
i angażowania ich w opracowywanie 
polityki rolnej;

32. podkreśla, że promowanie krótkich 
łańcuchów dostaw jest kluczowym 
komponentem systemu 
agroekologicznego; mogą one zwiększać 
dostęp do świeżej żywności, zapewniać, by 
większa wartość trafiała do rolników, oraz 
ograniczać podatność na zakłócenia na 
rynkach międzynarodowych; przypomina 
w związku z tym o znaczeniu transformacji 
obszarów wiejskich oraz wzmocnienia 
lokalnych i regionalnych łańcuchów 
wartości dla tworzenia trwałych miejsc 
pracy, z jednoczesnym łagodzeniem 
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zmiany klimatu; podkreśla potrzebę 
wspierania młodzieży oraz kobiet i 
angażowania ich w opracowywanie 
polityki rolnej;

Or. en

Poprawka 432
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. przypomina o znaczeniu 
transformacji obszarów wiejskich oraz 
wzmocnienia łańcuchów wartości dla 
tworzenia trwałych miejsc pracy; podkreśla 
potrzebę wspierania młodzieży oraz kobiet 
i angażowania ich w opracowywanie 
polityki rolnej;

32. przypomina o znaczeniu 
transformacji obszarów wiejskich oraz 
wzmocnienia łańcuchów wartości dla 
tworzenia trwałych miejsc pracy; podkreśla 
potrzebę wspierania młodzieży oraz kobiet, 
w szczególności poprzez szkolenie, dostęp 
do kredytów i rynków; wzywa do 
angażowania ich w opracowywanie 
polityki rolnej i wspierania działań 
zbiorowych poprzez organizacje małych 
producentów;

Or. fr

Poprawka 433
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. przypomina o znaczeniu 
transformacji obszarów wiejskich oraz 
wzmocnienia łańcuchów wartości dla 
tworzenia trwałych miejsc pracy; podkreśla 
potrzebę wspierania młodzieży oraz kobiet 
i angażowania ich w opracowywanie 
polityki rolnej;

32. przypomina o znaczeniu 
transformacji obszarów wiejskich oraz 
wzmocnienia łańcuchów wartości dla 
tworzenia trwałych miejsc pracy; podkreśla 
potrzebę wspierania młodzieży oraz kobiet 
i angażowania ich w opracowywanie 
polityki rolnej; zachęca do wzmacniania 
prawa kobiet i dziewcząt do dziedziczenia 
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spadku w postaci nieruchomości i dostępu 
do gruntów;

Or. en

Poprawka 434
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. przypomina o znaczeniu 
transformacji obszarów wiejskich oraz 
wzmocnienia łańcuchów wartości dla 
tworzenia trwałych miejsc pracy; 
podkreśla potrzebę wspierania młodzieży 
oraz kobiet i angażowania ich w 
opracowywanie polityki rolnej;

32. przypomina o znaczeniu 
transformacji obszarów wiejskich dla 
tworzenia trwałych miejsc pracy; zwraca 
uwagę na potrzebę wspierania młodzieży 
oraz kobiet na obszarach wiejskich w 
Afryce i angażowania lokalnych 
afrykańskich ekspertów w opracowywanie 
nowej i zrównoważonej polityki rolnej, 
która zapewnia równowagę między 
produkcją i ochroną środowiska;

Or. en

Poprawka 435
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. przypomina o znaczeniu 
transformacji obszarów wiejskich oraz 
wzmocnienia łańcuchów wartości dla 
tworzenia trwałych miejsc pracy; podkreśla 
potrzebę wspierania młodzieży oraz kobiet 
i angażowania ich w opracowywanie 
polityki rolnej;

32. przypomina o znaczeniu 
transformacji obszarów wiejskich oraz 
wzmocnienia przejrzystości łańcuchów 
wartości dla tworzenia trwałych miejsc 
pracy i unikania naruszeń praw 
człowieka; podkreśla potrzebę wspierania 
młodzieży oraz kobiet i angażowania ich w 
opracowywanie polityki rolnej;

Or. en
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Poprawka 436
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. przypomina o znaczeniu 
transformacji obszarów wiejskich oraz 
wzmocnienia łańcuchów wartości dla 
tworzenia trwałych miejsc pracy; podkreśla 
potrzebę wspierania młodzieży oraz kobiet 
i angażowania ich w opracowywanie 
polityki rolnej;

32. przypomina o znaczeniu 
transformacji obszarów wiejskich oraz 
wzmocnienia łańcuchów wartości dla 
tworzenia trwałych miejsc pracy; podkreśla 
potrzebę wspierania młodzieży, kobiet oraz 
osób niepełnosprawnych i angażowania 
ich w opracowywanie polityki rolnej;

Or. es

Poprawka 437
Marc Tarabella

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. potępia skalę zjawiska masowego 
wykupu gruntów rolnych w Afryce; 
podkreśla znaczenie uruchomienia 
inkluzywnego procesu w celu 
ustanowienia mechanizmu 
gwarantującego skuteczne uczestnictwo 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w rozwoju, wdrażaniu i monitorowaniu 
polityki i działań związanych z masowym 
wykupem gruntów rolnych;

Or. en

Poprawka 438
György Hölvényi, Marlene Mortler, Janina Ochojska, Ádám Kósa, Hildegard Bentele, 
Anna-Michelle Asimakopoulou
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Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. domaga się analizy najlepszych 
możliwości promowania zrównoważonych 
i produktywnych agroekosystemów w 
suchym środowisku oraz przyspieszenia 
wymiany wiedzy między europejskimi i 
afrykańskimi ekspertami i specjalistami 
ds. rolnictwa w celu dzielenia się 
doświadczeniami rolników oraz 
rozszerzenia stosunków na przedstawicieli 
społeczności wiejskich i rolników;

Or. en

Poprawka 439
Pierfrancesco Majorino, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. utrzymuje, że promowanie 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
bezpiecznej diety dla wszystkich, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na osoby 
należące do najsłabszych grup 
społecznych, powinno stanowić główny 
priorytet strategii UE–Afryka;

Or. en

Poprawka 440
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

32a. podkreśla znaczenie włączenia 
ochrony i promowania prawa lokalnych 
społeczności do dostępu do zasobów 
naturalnych takich jak grunty i woda oraz 
kontrolowania ich;

Or. en

Poprawka 441
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. przypomina o znaczeniu wspierania 
małych gospodarstw rolnych oraz 
pasterstwa, by wzmocnić ich udział w 
budowaniu suwerenności i bezpieczeństwa 
żywnościowego, zrównoważonego 
zarządzania zasobami i ochrony 
różnorodności biologicznej;

33. przypomina o znaczeniu wspierania 
małych gospodarstw rolnych, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na kobiety 
będące rolnikami, oraz pasterstwa, by 
wzmocnić ich udział w budowaniu 
suwerenności i bezpieczeństwa 
żywnościowego, zrównoważonego 
zarządzania zasobami i ochrony 
różnorodności biologicznej, aby do 2030 
roku „utworzyć systemy zrównoważonej 
produkcji żywności oraz wdrożyć praktyki 
odpornego rolnictwa mające zwiększyć 
wydajność i produkcję, podtrzymywać 
ekosystemy, wzmocnić zdolność 
przystosowania się do zmian 
klimatycznych, ekstremalnych zjawisk 
pogodowych, suszy, powodzi i innych 
katastrof, a także mające stopniowo 
poprawiać jakość gleby i gruntów” 
(zadanie 2.4 w ramach celów 
zrównoważonego rozwoju);

Or. en

Poprawka 442
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. przypomina o znaczeniu wspierania 
małych gospodarstw rolnych oraz 
pasterstwa, by wzmocnić ich udział w 
budowaniu suwerenności i bezpieczeństwa 
żywnościowego, zrównoważonego 
zarządzania zasobami i ochrony 
różnorodności biologicznej;

33. nalega, by finansowanie przez UE 
rolnictwa w Afryce było zgodne z 
transformacyjnym charakterem Agendy 
2030 i porozumienia klimatycznego z 
Paryża, w związku z czym przypomina o 
znaczeniu wspierania małych gospodarstw 
rolnych oraz pasterstwa i innych 
tradycyjnych/lokalnych systemów 
żywnościowych, by wzmocnić ich udział w 
budowaniu suwerenności i bezpieczeństwa 
żywnościowego, zrównoważonego 
zarządzania zasobami i ochrony 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 443
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. przypomina o znaczeniu wspierania 
małych gospodarstw rolnych oraz 
pasterstwa, by wzmocnić ich udział w 
budowaniu suwerenności i bezpieczeństwa 
żywnościowego, zrównoważonego 
zarządzania zasobami i ochrony 
różnorodności biologicznej;

33. przypomina o znaczeniu wspierania 
małych gospodarstw rolnych oraz 
pasterstwa, by wzmocnić ich udział w 
budowaniu suwerenności i bezpieczeństwa 
żywnościowego, zrównoważonego 
zarządzania zasobami i ochrony 
różnorodności biologicznej; przypomina, 
że rozwój lokalnej produkcji i sieci 
dystrybucji zapewnia lokalną konsumpcję 
i krótkie łańcuchy dostaw żywności oraz 
zwiększa odporność środowiskową;

Or. en
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Poprawka 444
Marc Tarabella

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. przypomina o znaczeniu wspierania 
małych gospodarstw rolnych oraz 
pasterstwa, by wzmocnić ich udział w 
budowaniu suwerenności i bezpieczeństwa 
żywnościowego, zrównoważonego 
zarządzania zasobami i ochrony 
różnorodności biologicznej;

33. przypomina o znaczeniu wspierania 
małych gospodarstw rolnych oraz 
pasterstwa, by wzmocnić ich udział w 
budowaniu suwerenności i bezpieczeństwa 
żywnościowego, zrównoważonego 
zarządzania zasobami i ochrony 
różnorodności biologicznej; przypomina, 
że położenie kresu niedożywieniu we 
wszystkich jego formach oraz cel 
zrównoważonego rozwoju 2 – „Zero 
głodu” powinny być uznawane za 
priorytety nowego partnerstwa;

Or. en

Poprawka 445
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. przypomina o znaczeniu wspierania 
małych gospodarstw rolnych oraz 
pasterstwa, by wzmocnić ich udział w 
budowaniu suwerenności i bezpieczeństwa 
żywnościowego, zrównoważonego 
zarządzania zasobami i ochrony 
różnorodności biologicznej;

33. przypomina o znaczeniu wspierania 
małych gospodarstw rolnych, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na kobiety 
będące rolnikami i młodych rolników, 
oraz pasterstwa, by wzmocnić ich udział w 
budowaniu suwerenności i bezpieczeństwa 
żywnościowego, zrównoważonego 
zarządzania zasobami i ochrony 
różnorodności biologicznej;

Or. en
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Poprawka 446
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. przypomina o znaczeniu wspierania 
małych gospodarstw rolnych oraz 
pasterstwa, by wzmocnić ich udział w 
budowaniu suwerenności i bezpieczeństwa 
żywnościowego, zrównoważonego 
zarządzania zasobami i ochrony 
różnorodności biologicznej;

33. przypomina o znaczeniu wspierania 
małych gospodarstw rolnych, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na kobiety 
będące rolnikami, oraz pasterstwa, by 
wzmocnić ich udział w budowaniu 
suwerenności i bezpieczeństwa 
żywnościowego, zrównoważonego 
zarządzania zasobami i ochrony 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 447
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. przypomina o znaczeniu wspierania 
małych gospodarstw rolnych oraz 
pasterstwa, by wzmocnić ich udział w 
budowaniu suwerenności i bezpieczeństwa 
żywnościowego, zrównoważonego 
zarządzania zasobami i ochrony 
różnorodności biologicznej;

33. przypomina o znaczeniu 
rozważenia przez Europę wspierania 
poszczególnych narodów afrykańskich 
dzięki wykonalnym rozwiązaniom, by 
zwiększyć ich udział w budowaniu 
suwerenności i bezpieczeństwa 
żywnościowego, zrównoważonego 
zarządzania zasobami i ochrony 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 448
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 33
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Projekt rezolucji Poprawka

33. przypomina o znaczeniu wspierania 
małych gospodarstw rolnych oraz 
pasterstwa, by wzmocnić ich udział w 
budowaniu suwerenności i bezpieczeństwa 
żywnościowego, zrównoważonego 
zarządzania zasobami i ochrony 
różnorodności biologicznej;

33. przypomina o znaczeniu wspierania 
małych gospodarstw rolnych oraz 
pasterstwa, by wzmocnić ich odporność i 
zwiększyć ich udział w budowaniu 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego zarządzania zasobami i 
ochrony różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 449
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. przypomina o znaczeniu wspierania 
małych gospodarstw rolnych oraz 
pasterstwa, by wzmocnić ich udział w 
budowaniu suwerenności i bezpieczeństwa 
żywnościowego, zrównoważonego 
zarządzania zasobami i ochrony 
różnorodności biologicznej;

33. przypomina o znaczeniu wspierania 
małych gospodarstw rolnych oraz 
pasterstwa, by wzmocnić ich udział w 
budowaniu suwerenności i bezpieczeństwa 
żywnościowego, zrównoważonego 
zarządzania zasobami i utrzymania 
różnorodności biologicznej;

Or. fr

Poprawka 450
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 33 – tiret 1 (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– podkreśla, że jak wskazuje WFP 
brak bezpieczeństwa żywnościowego i 
niedożywienie znacznie wzrosły w 
ostatnich latach oraz że będą nadal 
wzrastać, chyba że zostaną podjęte 
niezwłoczne działania; zauważa, że w 
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2019 r. w Afryce odnotowano największą 
liczbę osób poważnie dotkniętych brakiem 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
potrzebujących pomocy, która osiągnęła 
73 mln osób zagrożonych (etap 3 lub 
wyższy IPC/CH), w krajach dotkniętych 
zdarzeniami pogodowymi, konfliktami i 
kryzysem gospodarczym; wzywa UE i 
państwa członkowskie do 
zintensyfikowania pomocy humanitarnej i 
współpracy na rzecz rozwoju, aby łagodzić 
brak bezpieczeństwa żywnościowego i 
zapobiegać mu zgodnie z celem 
zrównoważonego rozwoju 2;

Or. en

Poprawka 451
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. przypomina o znaczeniu pracy nad 
lepszym zarządzaniem oceanami, w tym w 
odniesieniu do rozwoju zrównoważonego 
rybołówstwa i akwakultury oraz 
niebieskiej gospodarki, będących 
wektorami rozwoju; podkreśla, że 
zwalczanie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów powinno być traktowane 
priorytetowo, aby ograniczyć ich wpływ na 
środowisko i chronić zrównoważony stan 
stad i dochody rybaków;

Or. fr

Poprawka 452
Marc Tarabella

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)



PE654.008v01-00 228/285 AM\1208835PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

33a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
dużą zależnością krajów afrykańskich od 
przywozu żywności, w szczególności z Unii 
Europejskiej, zwłaszcza jeśli przywozy te 
obejmują subsydiowane produkty, których 
niskie ceny stanowią szkodliwą 
konkurencję dla rolnictwa na małą skalę 
w Afryce;

Or. en

Poprawka 453
György Hölvényi, Marlene Mortler, Janina Ochojska, Ádám Kósa, Hildegard Bentele, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. apeluje o zajęcie się napięciami 
społecznymi między osiedloną ludnością 
rolniczą a koczowniczymi społecznościami 
pasterskimi, w szczególności w regionach, 
w których występują konflikty etniczno-
religijne;

Or. en

Poprawka 454
Janina Ochojska, Hildegard Bentele, Ádám Kósa, György Hölvényi

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. przypomina, że rozwój lokalnej 
produkcji i sieci dystrybucji zapewnia 
lokalną konsumpcję i krótkie łańcuchy 
dostaw żywności oraz zwiększa odporność 
środowiskową;
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Or. en

Poprawka 455
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 33 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33b. zwraca się zdecydowanie do 
Komisji o nadzorowanie działalności 
związanej z połowami paszowymi w 
niektórych regionach kontynentu 
afrykańskiego, które to połowy mogą być 
zagrożeniem dla zaopatrzenia ludności 
lokalnej w tradycyjne zasoby rybne, ale 
mogą również naruszyć równowagę 
dobrego stanu środowiska stad ryb;

Or. fr

Poprawka 456
György Hölvényi, Marlene Mortler, Janina Ochojska, Ádám Kósa, Hildegard Bentele, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zachęca do wymiany dobrych 
praktyk między rolnikami europejskimi i 
afrykańskimi, w szczególności do 
kontaktów między młodymi rolnikami;

34. zachęca do wymiany dobrych 
praktyk między rolnikami europejskimi i 
afrykańskimi, w szczególności do 
kontaktów między młodymi rolnikami, 
także w ramach stowarzyszeń, a także do 
większego polegania na wkładzie 
tradycyjnej wiedzy afrykańskiej w 
sprawiedliwą transformację, w 
szczególności pod względem praktyk 
rolniczych oraz ochrony rybołówstwa i 
lasów, a tym samym do wzmocnienia 
pozycji ludów i lokalnych społeczności 
Afryki;
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Or. en

Poprawka 457
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zachęca do wymiany dobrych 
praktyk między rolnikami europejskimi i 
afrykańskimi, w szczególności do 
kontaktów między młodymi rolnikami;

34. zachęca do wymiany dobrych 
praktyk między rolnikami europejskimi i 
afrykańskimi, w szczególności do 
kontaktów między młodymi rolnikami, a 
także do większego polegania na wkładzie 
tradycyjnej wiedzy afrykańskiej w 
sprawiedliwą transformację, w 
szczególności pod względem praktyk 
rolniczych oraz ochrony rybołówstwa i 
lasów, a tym samym do wzmocnienia 
pozycji ludów i lokalnych społeczności 
Afryki;

Or. en

Poprawka 458
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zachęca do wymiany dobrych 
praktyk między rolnikami europejskimi i 
afrykańskimi, w szczególności do 
kontaktów między młodymi rolnikami;

34. zachęca do wymiany dobrych 
praktyk między rolnikami europejskimi i 
afrykańskimi, w szczególności do 
kontaktów między młodymi rolnikami 
związanych ze zrównoważonymi metodami 
produkcji i ochroną różnorodności 
biologicznej;

Or. fr
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Poprawka 459
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zachęca do wymiany dobrych 
praktyk między rolnikami europejskimi i 
afrykańskimi, w szczególności do 
kontaktów między młodymi rolnikami;

34. zachęca do wymiany dobrych 
praktyk między rolnikami europejskimi i 
afrykańskimi, w szczególności do 
kontaktów między młodymi rolnikami i 
kobietami;

Or. en

Poprawka 460
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zachęca do wymiany dobrych 
praktyk między rolnikami europejskimi i 
afrykańskimi, w szczególności do 
kontaktów między młodymi rolnikami;

34. zachęca do wymiany dobrych 
praktyk między europejskimi i 
afrykańskimi ekspertami ds. rolnictwa;

Or. en

Poprawka 461
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. zwraca uwagę na rolę, jaką handel 
światowy powinien odgrywać w realizacji 
scenariusza zrównoważonego i stabilnego 
wzrostu gospodarczego w Afryce; ubolewa 
nad tym, że liberalizacji handlu 
światowego nie przeprowadza się w 
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ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz w 
sposób asymetryczny i szkodliwy dla 
krajów rozwijających się, przez 
ustanowienie, z jednej strony, 
progresywnej taryfy celnej dla produktów 
rolnych o wyższej wartości dodanej 
pochodzących z tych krajów, co 
uniemożliwia powstawanie 
konkurencyjnych przedsiębiorstw 
lokalnych, a z drugiej strony, przez brak 
ograniczeń taryf celnych dla wywozu 
przez przedsiębiorstwa wielonarodowe z 
krajów rozwiniętych do krajów 
rozwijających się, co uniemożliwia 
powstawanie lokalnych konkurentów; 
apeluje o przeanalizowanie zasady 
wzajemności w polityce taryf celnych i 
zastąpienie jej zasadą wzajemności między 
równymi podmiotami, polegającej na 
liberalizacji handlu między krajami o 
podobnym poziomie dochodów, 
ustanowieniu taryf celnych dla wywozu 
przez przedsiębiorstwa wielonarodowe z 
krajów rozwiniętych do krajów 
rozwijających się i całkowitym zniesieniu 
cła w odniesieniu do wywozu z krajów 
rozwijających się do krajów o wyższym 
poziomie dochodu;

Or. es

Poprawka 462
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. przypomina, że polityka handlowa 
i rolna UE może wywierać negatywny 
wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe w 
krajach rozwijających się; zauważa, że w 
Afryce Zachodniej producenci mleka 
muszą się mierzyć z rosnącym przywozom 
mleka w proszku z Europy, które jest 
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tańsze niż mleko produkowane lokalnie; 
podkreśla, że zgodnie z zasadą spójności 
polityki na rzecz rozwoju UE musi unikać 
wszelkich form dumpingu przetworów 
mlecznych na afrykańskich rynkach; w 
związku z tym wzywa UE do wsparcia 
regionalnej polityki Afryki Zachodniej 
zwanej „ofensywą mleczną”, w 
szczególności przez umożliwienie korekty 
wspólnych taryf zewnętrznych w ramach 
zmienionych umów o partnerstwie 
gospodarczym, co będzie skutecznie 
wspierać integrację rynku regionalnego;

Or. en

Poprawka 463
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. apeluje, aby partnerstwo skupiało 
się na strategicznym planie inwestycji w 
badania i innowacje w sektorze rolnym, 
tak aby szybko i ambitnie wspierać 
niezbędne zmiany strukturalne i procesy 
modernizacji systemu w celu 
wyeliminowania głodu, opracowania 
praktyk rolniczych i systemów rolno-
spożywczych chroniących środowisko i 
różnorodność biologiczną oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa 
żywnościowego i wyżywienia dla 
wszystkich, a zwłaszcza dzieci i 
najsłabszych grup społecznych;

Or. it

Poprawka 464
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia
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Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. uważa, że konieczne jest 
zapewnienie uczestnictwa podmiotów 
lokalnych, pełnej odpowiedzialności i 
zrównoważonego charakteru w obszarze 
zarządzania zasobami naturalnymi oraz 
poszanowanie tradycyjnego użytkowania 
gruntów i zabezpieczenie dostępu 
społeczności lokalnych do gruntów i 
wody; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyspieszenia wysiłków 
na rzecz przeciwdziałania masowym 
wykupom gruntów rolnych oraz 
wspomagania lokalnych społeczności i 
sieci społeczeństwa obywatelskiego w tej 
walce;

Or. en

Poprawka 465
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. przypomina, że oceany są 
największym światowym źródłem białka, a 
ponad 3 miliardy osób znajdują w nich 
swoje główne źródło białka;

Or. fr

Poprawka 466
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 35
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Projekt rezolucji Poprawka

35. podkreśla, że transformacja 
cyfrowa stanowi doskonałą dźwignię 
rozwoju w zakresie dostępu do edukacji, 
szkoleń i opieki zdrowotnej, a także 
modernizacji sektora rolnego, ale może 
również nieść ze sobą ryzyko pogłębienia 
nierówności, szczególnie między płciami;

35. podkreśla, że transformacja 
cyfrowa stanowi doskonałą dźwignię 
rozwoju w zakresie dostępu do edukacji, 
szkoleń i opieki zdrowotnej oraz 
uczestnictwa w kształtowaniu polityki, a 
także modernizacji sektora rolnego, ale 
może również nieść ze sobą ryzyko 
pogłębienia nierówności, szczególnie 
między płciami, oraz że konieczne jest 
wyeliminowanie przepaści cyfrowej 
między kobietami a mężczyznami w 
dążeniu do prawdziwie inkluzywnej 
transformacji cyfrowej; podkreśla, że 
transformacja cyfrowa musi wspierać 
równy dostęp do technologii cyfrowych, 
ich wykorzystanie i tworzenie w celu 
wyeliminowania przepaści cyfrowej, w tym 
przepaści cyfrowej między kobietami a 
mężczyznami;

Or. en

Poprawka 467
Janina Ochojska, György Hölvényi, Hildegard Bentele, Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. podkreśla, że transformacja 
cyfrowa stanowi doskonałą dźwignię 
rozwoju w zakresie dostępu do edukacji, 
szkoleń i opieki zdrowotnej, a także 
modernizacji sektora rolnego, ale może 
również nieść ze sobą ryzyko pogłębienia 
nierówności, szczególnie między płciami;

35. podkreśla, że transformacja 
cyfrowa stanowi doskonałą dźwignię 
rozwoju w zakresie dostępu do edukacji, 
zatrudnienia, szkoleń i opieki zdrowotnej, 
a także modernizacji sektora rolnego, ale 
może również nieść ze sobą ryzyko 
pogłębienia przepaści i nierówności, w 
szczególności pod względem płci, 
dochodów i pokoleń, oraz że konieczne 
jest wyeliminowanie przepaści cyfrowej 
między kobietami a mężczyznami na 
potrzeby prawdziwie inkluzywnej 
transformacji cyfrowej;
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Or. en

Poprawka 468
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. podkreśla, że transformacja 
cyfrowa stanowi doskonałą dźwignię 
rozwoju w zakresie dostępu do edukacji, 
szkoleń i opieki zdrowotnej, a także 
modernizacji sektora rolnego, ale może 
również nieść ze sobą ryzyko pogłębienia 
nierówności, szczególnie między płciami;

35. podkreśla, że transformacja 
cyfrowa stanowi doskonałą dźwignię 
rozwoju w zakresie dostępu do edukacji, 
szkoleń i opieki zdrowotnej, a także 
modernizacji sektora rolnego, ale może 
również nieść ze sobą ryzyko pogłębienia 
nierówności, szczególnie między płciami, 
a także wykluczenia osób 
niepełnosprawnych;

Or. es

Poprawka 469
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. podkreśla, że transformacja 
cyfrowa stanowi doskonałą dźwignię 
rozwoju w zakresie dostępu do edukacji, 
szkoleń i opieki zdrowotnej, a także 
modernizacji sektora rolnego, ale może 
również nieść ze sobą ryzyko pogłębienia 
nierówności, szczególnie między płciami;

35. podkreśla, żetransformacja 
cyfrowa stanowi doskonałą dźwignię 
rozwoju w zakresie dostępu do edukacji, 
szkoleń i opieki zdrowotnej, a także 
modernizacji sektora rolnego, ale może 
również nieść ze sobą ryzyko pogłębienia 
nierówności, szczególnie między płciami, 
przypomina jednak, że transformacja 
cyfrowa nie może nastąpić bez dostępu do 
energii;

Or. fr
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Poprawka 470
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. podkreśla, że transformacja 
cyfrowa stanowi doskonałą dźwignię 
rozwoju w zakresie dostępu do edukacji, 
szkoleń i opieki zdrowotnej, a także 
modernizacji sektora rolnego, ale może 
również nieść ze sobą ryzyko pogłębienia 
nierówności, szczególnie między płciami;

35. podkreśla, że transformacja 
cyfrowa stanowi doskonałą dźwignię 
rozwoju w zakresie dostępu do edukacji, 
szkoleń i opieki zdrowotnej, a także 
modernizacji sektora rolnego;

Or. en

Poprawka 471
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. podkreśla, że transformacja 
cyfrowa stanowi doskonałą dźwignię 
rozwoju w zakresie dostępu do edukacji, 
szkoleń i opieki zdrowotnej, a także 
modernizacji sektora rolnego, ale może 
również nieść ze sobą ryzyko pogłębienia 
nierówności, szczególnie między płciami;

35. podkreśla, że transformacja 
cyfrowa stanowi doskonałą dźwignię 
rozwoju w zakresie praw człowieka i 
wolności wypowiedzi oraz dostępu do 
informacji, edukacji, szkoleń i opieki 
zdrowotnej, a także modernizacji sektora 
rolnego, ale może również nieść ze sobą 
ryzyko pogłębienia nierówności, 
szczególnie między płciami;

Or. en

Poprawka 472
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 35



PE654.008v01-00 238/285 AM\1208835PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

35. podkreśla, że transformacja 
cyfrowa stanowi doskonałą dźwignię 
rozwoju w zakresie dostępu do edukacji, 
szkoleń i opieki zdrowotnej, a także 
modernizacji sektora rolnego, ale może 
również nieść ze sobą ryzyko pogłębienia 
nierówności, szczególnie między płciami;

35. przypomina, że rewolucja cyfrowa 
stawia społeczności przed zupełnie 
nowymi wyzwaniami, wiążąc się zarówno 
z ryzykiem, jak i możliwościami, co 
wymaga skutecznego uwzględniania 
destrukcyjnych skutków technologii 
cyfrowych pod względem zdolności do 
zatrudnienia, przepaści cyfrowej, 
zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn, 
demokracji, ochrony danych osobowych, 
cyberbezpieczeństwa i kwestii 
regulacyjnych;

Or. en

Poprawka 473
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. podkreśla, że transformacja 
cyfrowa stanowi doskonałą dźwignię 
rozwoju w zakresie dostępu do edukacji, 
szkoleń i opieki zdrowotnej, a także 
modernizacji sektora rolnego, ale może 
również nieść ze sobą ryzyko pogłębienia 
nierówności, szczególnie między płciami;

35. podkreśla, że transformacja 
cyfrowa stanowi doskonałą dźwignię 
rozwoju w zakresie rządzenia, dostępu do 
edukacji, szkoleń i opieki zdrowotnej, a 
także modernizacji sektora rolnego, ale 
może również nieść ze sobą ryzyko 
pogłębienia nierówności, szczególnie 
geograficznych i między płciami;

Or. fr

Poprawka 474
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 35
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Projekt rezolucji Poprawka

35. podkreśla, że transformacja 
cyfrowa stanowi doskonałą dźwignię 
rozwoju w zakresie dostępu do edukacji, 
szkoleń i opieki zdrowotnej, a także 
modernizacji sektora rolnego, ale może 
również nieść ze sobą ryzyko pogłębienia 
nierówności, szczególnie między płciami;

35. podkreśla, że transformacja 
cyfrowa może stanowić doskonałą 
dźwignię rozwoju w zakresie dostępu do 
edukacji, szkoleń i opieki zdrowotnej, a 
także modernizacji sektora rolnego;

Or. en

Poprawka 475
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35a. podkreśla, że gospodarka cyfrowa 
odpowiada za coraz większy udział w 
globalnym zużyciu energii (w związku 
między innymi z niektórymi rzadkimi 
metalami o niskiej zdolności do 
recyklingu i ograniczonych dostępnych 
rezerwach) i emisjach gazów 
cieplarnianych (emisje CO2 z gospodarki 
cyfrowej szacuje się na 2–5 % łącznych 
emisji), podczas gdy coraz większe ilości 
zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego stwarzają wyzwania dla 
wdrożenia Agendy 2030, w szczególności 
w zakresie zdrowia i środowiska; 
ponownie wskazuje na potrzebę zmiany 
modeli produkcji i konsumpcji, aby 
przeciwdziałać zmianie klimatu; wzywa 
UE i Afrykę do zintensyfikowania 
wysiłków w zakresie rozwoju 
odpowiedzialnych inwestycji, tak aby 
wspierać minimalizację produkcji 
zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, zapobiegać nielegalnemu 
składowaniu i nieprawidłowemu 
unieszkodliwianiu zużytego sprzętu 



PE654.008v01-00 240/285 AM\1208835PL.docx

PL

elektrycznego i elektronicznego, 
promować efektywne wykorzystanie 
zasobów i recykling oraz tworzyć miejsca 
pracy w sektorze odtwarzania i 
recyklingu;

Or. en

Poprawka 476
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35a. podkreśla potrzebę zapewnienia, 
by edukacja cyfrowa i alfabetyzm cyfrowy 
miały charakter całościowy, obejmując 
umiejętności miękkie i przekrojowe takie 
jak myślenie krytyczne i zrozumienie 
międzykulturowe, w celu 
zagwarantowania, by edukacja cyfrowa 
odpowiednio przygotowywała uczniów do 
nowoczesnego cyfrowego świata;

Or. en

Poprawka 477
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35a. wzywa do zwrócenia szczególnej 
uwagi na nierówności pod względem 
szkolenia i dostępu do usług cyfrowych i 
zachęca kobiety i dziewczęta do rozwijania 
ich potencjału w dziedzinie nowych 
technologii;

Or. fr
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Poprawka 478
Ádám Kósa, Janina Ochojska, György Hölvényi

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35a. podkreśla znaczenie 
przewidywania pełnej dostępności w 
rozwoju wszystkich usług technologii 
cyfrowych, z jednoczesnym 
przestrzeganiem odpowiednich 
międzynarodowych i krajowych norm i 
wytycznych;

Or. en

Poprawka 479
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35a. podkreśla potrzebę nadania 
priorytetu dostępowi do łączności 
internetowej dla większości 
zmarginalizowanych społeczności 
afrykańskich, aby wyeliminować ogromną 
przepaść między ludnością wiejską a 
miejską;

Or. en

Poprawka 480
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

35a. podkreśla znaczenie 
przewidywania pełnej dostępności w 
rozwoju wszystkich usług technologii 
cyfrowych, z jednoczesnym 
przestrzeganiem odpowiednich 
międzynarodowych i krajowych norm i 
wytycznych;

Or. en

Poprawka 481
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. nalega, aby partnerstwo sprzyjało 
badaniom i innowacjom, jak również 
dostępowi do usług cyfrowych w celu 
wspierania włączenia społecznego;

36. podkreśla, że cyfryzacja może 
zarówno wzmocnić, jak i osłabić 
demokrację, ponieważ technologie 
informacyjno-komunikacyjne można 
wykorzystywać w złym zamiarze do 
monitorowania, cenzurowania i 
kontrolowania komunikacji między 
obywatelami, a tym samym stwarzać 
zagrożenie dla praw obywatelskich i praw 
człowieka; wzywa UE, aby należycie 
uwzględniała to ryzyko podczas 
promowania badań i innowacji, jak 
również dostępu do usług cyfrowych w 
celu wspierania włączenia społecznego; 
wzywa partnerów afrykańskich i 
europejskich do uwzględniania w ramach 
partnerstwa UE–Afryka kwestii takich jak 
cyberprzemoc, przemoc w sieci względem 
kobiet i dziewcząt oraz seksistowska mowa 
nienawiści;

Or. en
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Poprawka 482
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. nalega, aby partnerstwo sprzyjało 
badaniom i innowacjom, jak również 
dostępowi do usług cyfrowych w celu 
wspierania włączenia społecznego;

36. nalega, aby partnerstwo sprzyjało 
badaniom i innowacjom, jak również 
dostępowi do usług cyfrowych, włączaniu 
umiejętności cyfrowych i alfabetyzmu 
cyfrowego do kształcenia formalnego i 
nieformalnego, z zachęcaniem dziewcząt i 
kobiet do uczestnictwa w tych obszarach, 
oraz równemu dostępowi do usług 
cyfrowych, w tym w dziedzinie zdrowia, 
edukacji i ochrony socjalnej, w celu 
wspierania włączenia społecznego;

Or. en

Poprawka 483
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. nalega, aby partnerstwo sprzyjało 
badaniom i innowacjom, jak również 
dostępowi do usług cyfrowych w celu 
wspierania włączenia społecznego;

36. nalega, aby partnerstwo sprzyjało 
badaniom i innowacjom, włączaniu 
umiejętności cyfrowych i alfabetyzmu 
cyfrowego do kształcenia formalnego i 
nieformalnego, z zachęcaniem dziewcząt i 
kobiet do uczestnictwa w tych obszarach, 
jak również równemu dostępowi do usług 
cyfrowych w celu wspierania włączenia 
społecznego;

Or. en

Poprawka 484
Barry Andrews



PE654.008v01-00 244/285 AM\1208835PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. nalega, aby partnerstwo sprzyjało 
badaniom i innowacjom, jak również 
dostępowi do usług cyfrowych w celu 
wspierania włączenia społecznego;

36. nalega, aby partnerstwo sprzyjało 
badaniom i innowacjom, jak również 
dostępowi do usług cyfrowych w celu 
wspierania włączenia społecznego, oraz 
dostrzega, że nieregularne dostawy energii 
na obszarach wiejskich stanowią istotną 
barierę dla dostępu do usług cyfrowych;

Or. en

Poprawka 485
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. nalega, aby partnerstwo sprzyjało 
badaniom i innowacjom, jak również 
dostępowi do usług cyfrowych w celu 
wspierania włączenia społecznego;

36. nalega, aby partnerstwo sprzyjało 
badaniom i innowacjom, jak również 
dostępowi do usług cyfrowych w celu 
wspierania włączenia społecznego; 
podkreśla, że innowacje przyczyniają się 
do realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju i zielonej transformacji;

Or. fr

Poprawka 486
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. nalega, aby partnerstwo sprzyjało 
badaniom i innowacjom, jak również 

36. nalega, aby partnerstwo sprzyjało 
badaniom i innowacjom, jak również 
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dostępowi do usług cyfrowych w celu 
wspierania włączenia społecznego;

dostępowi do usług cyfrowych w celu 
wspierania włączenia społecznego i 
zmniejszenia przepaści cyfrowej 
obserwowanej w Afryce;

Or. en

Poprawka 487
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. nalega, aby partnerstwo sprzyjało 
badaniom i innowacjom, jak również 
dostępowi do usług cyfrowych w celu 
wspierania włączenia społecznego;

36. nalega, aby współpraca promowała 
inwestowanie przez narody afrykańskie w 
badania i innowacje, jak również dostęp 
do usług cyfrowych na odpowiednich 
obszarach;

Or. en

Poprawka 488
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. nalega, aby partnerstwo sprzyjało 
badaniom i innowacjom, jak również 
dostępowi do usług cyfrowych w celu 
wspierania włączenia społecznego;

36. nalega, aby partnerstwo sprzyjało 
badaniom i innowacjom, jak również 
dostępowi do usług cyfrowych i ich 
użyteczności w celu wspierania spójności i 
włączenia społecznego;

Or. es

Poprawka 489
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir
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Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. uważa, że nowa strategia musi 
skupiać się na określeniu zasad 
sprawiedliwej, innowacyjnej i inkluzywnej 
gospodarki cyfrowej w Afryce oraz na 
zdolności sektora publicznego do 
świadczenia usług cyfrowych na potrzeby 
tożsamości elektronicznej, e-zdrowia lub 
administracji elektronicznej;

Or. en

Poprawka 490
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. z zadowoleniem przyjmuje dążenie 
UA do budowy jednolitego rynku 
cyfrowego; wzywa UE do wspierania 
tworzenia afrykańskiego przemysłu 
cyfrowego i odpowiednich ram 
regulacyjnych;

37. z zadowoleniem przyjmuje dążenie 
UA do budowy jednolitego rynku 
cyfrowego; wzywa UE do wspierania 
tworzenia inkluzywnych i 
zrównoważonych strategii i polityki w 
sprawie infrastruktury cyfrowej i 
odpowiednich ram regulacyjnych w 
kontekście, w którym kraje afrykańskie 
zwykle są pozbawione silnych instytucji, 
dobrych rządów i regulacji prawnych oraz 
innych mechanizmów, które mogłyby 
pomóc im w zarządzaniu nowymi 
wyzwaniami wynikającymi z technologii 
cyfrowych; podkreśla jednak, że jak 
wynika ze sprawozdania ONZ na temat 
celów zrównoważonego rozwoju za rok 
2019, aby zrealizować cele 
zrównoważonego rozwoju, należy sprostać 
wielu nieopanowanym jeszcze 
wyzwaniom, zwłaszcza w Afryce, w 
wymiarze dostępu do żywności, energii, 
wody, urządzeń sanitarnych, edukacji i 
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opieki zdrowotnej; uważa, że pomoc 
finansowa i inwestycje powinny być 
ukierunkowane przede wszystkim na 
zaspokojenie tych podstawowych potrzeb 
człowieka, które stanowią warunek 
wstępny dla wyeliminowania ubóstwa i 
zwiększenia dobrostanu człowieka, w 
szczególności w czasach, w których zasoby 
publiczne są coraz bardziej ograniczane 
konkurencyjnymi potrzebami takimi jak 
opieka zdrowotna i edukacja;

Or. en

Poprawka 491
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. z zadowoleniem przyjmuje dążenie 
UA do budowy jednolitego rynku 
cyfrowego; wzywa UE do wspierania 
tworzenia afrykańskiego przemysłu 
cyfrowego i odpowiednich ram 
regulacyjnych;

37. z zadowoleniem przyjmuje dążenie 
UA do budowy jednolitego rynku 
cyfrowego; wzywa UE do wspierania 
tworzenia afrykańskiego przemysłu 
cyfrowego i odpowiednich ram 
regulacyjnych dzięki zapewnianiu pomocy 
technicznej, zwiększaniu inwestycji w 
infrastrukturę cyfrową i przedsiębiorczość 
oraz wzmocnieniu partnerstw z 
podmiotami rządowymi, gospodarczymi, 
akademickimi i naukowymi oraz 
podmiotami społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 492
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 37
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Projekt rezolucji Poprawka

37. z zadowoleniem przyjmuje dążenie 
UA do budowy jednolitego rynku 
cyfrowego; wzywa UE do wspierania 
tworzenia afrykańskiego przemysłu 
cyfrowego i odpowiednich ram 
regulacyjnych;

37. z zadowoleniem przyjmuje dążenie 
UA do budowy jednolitego rynku 
cyfrowego; wzywa UE do wspierania 
tworzenia afrykańskiego przemysłu 
cyfrowego i odpowiednich ram 
regulacyjnych; wzywa kraje afrykańskie i 
UE do współpracy w celu zapewniania 
równego i inkluzywnego dostępu do 
internetu dla wszystkich obywateli Afryki i 
Europy w dążeniu do zwiększania 
włączenia na wszystkich szczeblach 
społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 493
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. z zadowoleniem przyjmuje dążenie 
UA do budowy jednolitego rynku 
cyfrowego; wzywa UE do wspierania 
tworzenia afrykańskiego przemysłu 
cyfrowego i odpowiednich ram 
regulacyjnych;

37. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 wymusił przyspieszenie 
transformacji cyfrowej w Afryce; z 
zadowoleniem przyjmuje dążenie UA do 
budowy jednolitego rynku cyfrowego; 
wzywa UE do wspierania tworzenia 
afrykańskiego przemysłu cyfrowego i ram 
regulacyjnych dotyczących rozwoju 
handlu internetowego i ochrony danych;

Or. fr

Poprawka 494
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 37
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Projekt rezolucji Poprawka

37. z zadowoleniem przyjmuje dążenie 
UA do budowy jednolitego rynku 
cyfrowego; wzywa UE do wspierania 
tworzenia afrykańskiego przemysłu 
cyfrowego i odpowiednich ram 
regulacyjnych;

37. z zadowoleniem przyjmuje dążenie 
UA do budowy jednolitego rynku 
cyfrowego;

Or. en

Poprawka 495
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. podkreśla znaczenie gromadzenia 
danych i analizy statystycznej dla 
świadomego podejmowania decyzji, w 
szczególności w dziedzinie rolnictwa, 
gospodarowania zasobami naturalnymi i 
sprawowania rządów;

38. podkreśla znaczenie gromadzenia 
danych i analizy statystycznej, z 
poszanowaniem ochrony danych i prawa 
do prywatności, dla świadomego 
podejmowania decyzji, w szczególności w 
dziedzinie rolnictwa, gospodarowania 
zasobami naturalnymi i sprawowania 
rządów; podkreśla jednak, w kontekście, w 
którym rolnictwo staje się w coraz 
większym stopniu oparte na wiedzy i 
zaawansowanych technologiach, że 
rolnictwo cyfrowe może powodować 
destrukcyjne skutki w Afryce, w 
szczególności pod względem 
bezpieczeństwa żywnościowego, gdyż 
dostęp do najnowszych technologii może 
ograniczać się do dużych i 
uprzemysłowionych gospodarstw 
aktywnych na rynku eksportowym i 
prowadzących uprawy komercyjne, 
podczas gdy rolnictwo na małą skalę 
mogłoby być jeszcze bardziej 
marginalizowane;

Or. en
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Poprawka 496
Mónica Silvana González, Carlos Zorrinho

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. podkreśla znaczenie gromadzenia 
danych i analizy statystycznej dla 
świadomego podejmowania decyzji, w 
szczególności w dziedzinie rolnictwa, 
gospodarowania zasobami naturalnymi i 
sprawowania rządów;

38. podkreśla znaczenie gromadzenia 
dokładnych i porównywalnych 
zdezagregowanych danych i analizy 
statystycznej dla świadomego 
podejmowania decyzji, w szczególności w 
dziedzinie rolnictwa, gospodarowania 
zasobami naturalnymi i sprawowania 
rządów na szczeblu krajowym i 
zdecentralizowanym;

Or. en

Poprawka 497
György Hölvényi, Janina Ochojska, Ádám Kósa, Hildegard Bentele, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. podkreśla znaczenie gromadzenia 
danych i analizy statystycznej dla 
świadomego podejmowania decyzji, w 
szczególności w dziedzinie rolnictwa, 
gospodarowania zasobami naturalnymi i 
sprawowania rządów;

38. podkreśla znaczenie gromadzenia 
danych i analizy statystycznej dla 
świadomego podejmowania decyzji, w 
szczególności w dziedzinie rolnictwa, 
gospodarowania zasobami naturalnymi i 
sprawowania rządów z poszanowaniem 
odpowiednich przepisów w sprawie 
ochrony danych;

Or. en

Poprawka 498
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde



AM\1208835PL.docx 251/285 PE654.008v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. podkreśla znaczenie gromadzenia 
danych i analizy statystycznej dla 
świadomego podejmowania decyzji, w 
szczególności w dziedzinie rolnictwa, 
gospodarowania zasobami naturalnymi i 
sprawowania rządów;

38. podkreśla znaczenie gromadzenia 
danych i analizy statystycznej dla 
świadomego podejmowania decyzji, w 
szczególności w dziedzinie nielegalnej 
migracji, zarządzania ludnością, 
rolnictwa, gospodarowania zasobami 
naturalnymi i sprawowania rządów;

Or. en

Poprawka 499
Ádám Kósa, Janina Ochojska, György Hölvényi

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. podkreśla znaczenie gromadzenia 
danych i analizy statystycznej dla 
świadomego podejmowania decyzji, w 
szczególności w dziedzinie rolnictwa, 
gospodarowania zasobami naturalnymi i 
sprawowania rządów;

38. podkreśla znaczenie gromadzenia 
dokładnych i porównywalnych 
zdezagregowanych danych i analizy 
statystycznej dla świadomego 
podejmowania decyzji, w szczególności w 
dziedzinie rolnictwa, gospodarowania 
zasobami naturalnymi i sprawowania 
rządów;

Or. en

Poprawka 500
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. podkreśla znaczenie gromadzenia 
danych i analizy statystycznej dla 
świadomego podejmowania decyzji, w 

38. podkreśla znaczenie gromadzenia 
dokładnych i porównywalnych 
zdezagregowanych danych i analizy 
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szczególności w dziedzinie rolnictwa, 
gospodarowania zasobami naturalnymi i 
sprawowania rządów;

statystycznej dla świadomego 
podejmowania decyzji, w szczególności w 
dziedzinie rolnictwa, gospodarowania 
zasobami naturalnymi i sprawowania 
rządów;

Or. en

Poprawka 501
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. podkreśla znaczenie gromadzenia 
danych i analizy statystycznej dla 
świadomego podejmowania decyzji, w 
szczególności w dziedzinie rolnictwa, 
gospodarowania zasobami naturalnymi i 
sprawowania rządów;

38. podkreśla znaczenie gromadzenia 
danych i analizy statystycznej dla 
świadomego podejmowania decyzji, w 
szczególności w dziedzinie rolnictwa, 
zdrowia, gospodarowania zasobami 
naturalnymi i sprawowania rządów;

Or. en

Poprawka 502
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38a. odnotowuje z niepokojem, że 
cyfryzacja zwiększyła ryzyko erozji bazy 
podatkowej i przenoszenia zysków; uważa, 
że strategia UE–Afryka powinna 
przyczynić się do osiągnięcia celu, jakim 
jest ustanowienie nowoczesnej, 
sprawiedliwej i wydajnej normy 
podatkowej dla gospodarki cyfrowej 
zarówno na forum unijnym, jak i 
międzynarodowym, aby zapewnić 
sprawiedliwe opodatkowanie 
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wielonarodowych spółek 
technologicznych;

Or. en

Poprawka 503
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38a. podkreśla potrzebę promowania 
ram regulacyjnych dotyczących ochrony 
danych na podstawie najwyższych norm 
obowiązującego prawodawstwa;

Or. en

Poprawka 504
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38a. podkreśla, że należy brać pod 
uwagę i odpowiednio uwzględniać 
przepaść cyfrową;

Or. en

Poprawka 505
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 39
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Projekt rezolucji Poprawka

39. podkreśla, że należy wykorzystać 
transformację cyfrową na rzecz 
promowania wymiany między dwoma 
kontynentami;

39. podkreśla, że należy wykorzystać 
transformację cyfrową na rzecz 
promowania wymiany między dwoma 
kontynentami; domaga się 
ukierunkowanej na człowieka 
transformacji cyfrowej opartej na 
promowaniu alfabetyzmu cyfrowego, 
równym, inkluzywnym i przystępnym 
cenowo dostępie i zasięgu oraz potrzebie 
dalszego rozwoju i wzmocnienia 
koniecznej infrastruktury 
elektryfikacyjnej do tego celu;

Or. en

Poprawka 506
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. podkreśla, że należy wykorzystać 
transformację cyfrową na rzecz 
promowania wymiany między dwoma 
kontynentami;

39. wzywa UE i kraje afrykańskie do 
wzmocnienia wspólnych wysiłków 
zmierzających do zapewnienia, by 
gospodarka cyfrowa była zrównoważona 
pod względem społecznym i 
środowiskowym, w szczególności dzięki 
promowaniu i monitorowaniu praw 
pracowniczych i praw człowieka na 
poziomie przemysłu wydobywczego, a 
także do wymiany najlepszych praktyk 
między dwoma kontynentami;

Or. en

Poprawka 507
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde
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Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. podkreśla, że należy wykorzystać 
transformację cyfrową na rzecz 
promowania wymiany między dwoma 
kontynentami;

39. podkreśla, że należy wykorzystać 
transformację cyfrową na rzecz 
promowania wymiany między dwoma 
kontynentami oraz zapewnienia, by prawie 
całe wsparcie techniczne ze strony 
narodów europejskich było udzielane w 
formie cyfrowej, a nie jak przyjęło się 
obecnie w drodze wizyt europejskich 
ekspertów;

Or. en

Poprawka 508
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. podkreśla, że należy wykorzystać 
transformację cyfrową na rzecz 
promowania wymiany między dwoma 
kontynentami;

39. podkreśla, że należy wykorzystać 
transformację cyfrową na rzecz 
promowania wymiany między dwoma 
kontynentami, w szczególności między 
młodzieżą oraz organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego za 
pośrednictwem platform;

Or. fr

Poprawka 509
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 39 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39a. podkreśla znaczenie cyfryzacji we 
wzmacnianiu wolności wypowiedzi i 
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uczestnictwa politycznego;

Or. en

Poprawka 510
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Śródtytuł 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(nowy śródtytuł) Partnerzy na rzecz 
bezpieczeństwa

Or. en

Poprawka 511
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 39 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39a. podkreśla fakt, że celem unijnego 
wsparcia w sektorze bezpieczeństwa jest 
zachęcanie Afryki do przejmowania 
odpowiedzialności za sprawy 
bezpieczeństwa i obrony, oraz uważa, że 
Unia Afrykańska i państwa afrykańskie są 
kluczowymi podmiotami, z którymi UE 
prowadzi konstruktywne działania w celu 
wspólnego osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju i bezpieczeństwa ludzi; z dużym 
zadowoleniem przyjmuje zatem plany Unii 
Afrykańskiej dotyczące wysłania 3 000 
żołnierzy jako wsparcie dla Grupy Pięciu 
na rzecz Sahelu oraz postrzega to jako 
znak, że UA i UE rzeczywiście dążą do 
osiągnięcia podobnych celów w zakresie 
bezpieczeństwa, które są oparte na 
wspólnych celach i wspólnej 
odpowiedzialności; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje uwagi wysokiego 
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przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i 
polityki bezpieczeństwa oraz 
wiceprzewodniczącego Komisji Josepa 
Borrella wygłoszone do Rady 
Bezpieczeństwa ONZ w dniu 28 maja 
2020 r., kiedy mówił o „konieczności 
znalezienia afrykańskich rozwiązań dla 
afrykańskich problemów”;

Or. en

Poprawka 512
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 39 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39b. podkreśla pozytywne znaczenie, 
jakie może mieć dostęp do ICT i internetu 
dla społeczeństwa, ale przypomina o 
negatywnym wpływie mowy nienawiści, 
ksenofobii i stygmatyzacji w internecie na 
włączenie społeczne zarówno w 
afrykańskich, jak i europejskich 
społeczeństwach; podkreśla, że 
kompleksowy plan zwalczania mowy 
nienawiści w internecie i kampanii 
dezinformacyjnych powinien być istotnym 
elementem partnerstwa;

Or. en

Poprawka 513
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler, György 
Hölvényi, Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 39 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39b. zdecydowanie podkreśla ważną 
rolę funkcjonujących instytucji 
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państwowych, organów i infrastruktury 
oraz uważa, że ich brak może stanowić 
istotną przeszkodę dla rozwoju, pokoju i 
postępu; przypomina w tym świetle, że 
reforma sektora bezpieczeństwa, reforma 
wymiaru sprawiedliwości, dobre rządy, 
demokratyczna rozliczalność i ochrona 
obywateli stanowią warunek wstępny dla 
zdobycia zaufania ludności do swoich 
rządów i sił bezpieczeństwa oraz 
potwierdza wsparcie ze strony UE w tym 
względzie;

Or. en

Poprawka 514
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler, György 
Hölvényi, Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 39 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39c. wskazuje na poważne negatywne 
długoterminowe skutki terroryzmu i 
przestępczości zorganizowanej, zwłaszcza 
w państwach niestabilnych i krajach 
przechodzących transformację ku 
demokracji; podkreśla w związku z tym 
swoje zaangażowanie na rzecz dalszej 
intensyfikacji wysiłków zmierzających do 
zwalczania terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej, w tym poprzez 
zacieśnienie stosunków w dziedzinie 
bezpieczeństwa i stosunków politycznych z 
krajami afrykańskimi, na przykład 
poprzez zwiększoną wymianę personelu, 
np. w obszarze współpracy wywiadowczej 
oraz pomocy technicznej i wojskowej oraz 
m.in. dzięki Europejskiemu 
Instrumentowi na rzecz Pokoju (EPF), 
który ma zostać niebawem utworzony; 
podkreśla w tym kontekście znaczenie 
należycie wyszkolonych krajowych i 
regionalnych sił policyjnych, którym 
jednak często brakuje zarówno 
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odpowiedniego wyszkolenia, jak i 
wyposażenia, a przede wszystkim nie 
zawsze cieszą się one dobrą opinią i 
zaufaniem miejscowej ludności; podkreśla 
zatem znaczenie wzmocnienia i tworzenia 
profesjonalnych struktur policyjnych oraz 
wzywa w związku z tym do zwiększenia 
wsparcia koncepcyjnego, logistycznego i 
administracyjnego, m.in. dla 
afrykańskiego mechanizmu współpracy 
policyjnej (AFRIPOL) w Algierze, który 
został uruchomiony w 2014 r., oraz 
uważa, że współpraca w tej dziedzinie 
przyczyni się również do zwiększenia 
potencjału misji utrzymywania pokoju, a 
także do wzmocnienia policyjnego 
komponentu APSA;

Or. en

Poprawka 515
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 39 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39d. przypomina o ważnej roli, jaką 
Unia Afrykańska i państwa afrykańskie 
odgrywają w organizacjach 
wielostronnych, takich jak przede 
wszystkim Organizacja Narodów 
Zjednoczonych, w której państwa 
afrykańskie stanowią 28 % członków, oraz 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
dalszego pogłębiania naszych stosunków 
politycznych w celu zreformowania 
wielostronnych organów decyzyjnych, tak 
aby stały się one bardziej sprawiedliwe i 
reprezentatywne, co ma kluczowe 
znaczenie dla znalezienia rozwiązań dla 
naszych wspólnych wyzwań o charakterze 
globalnym;

Or. en
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Poprawka 516
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 39 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39e. przypomina o ważnej pracy 
Międzynarodowego Trybunału Karnego 
(MTK) na rzecz walki z bezkarnością za 
ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości 
i zbrodnie wojenne oraz wzywa w związku 
z tym wszystkie państwa afrykańskie, 
które jeszcze tego nie uczyniły, do 
podpisania i ratyfikowania statutu 
rzymskiego;

Or. en

Poprawka 517
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Śródtytuł 7

Projekt rezolucji Poprawka

Partnerzy na rzecz wzajemnie korzystnej 
mobilności i migracji

Współpraca na rzecz kontrolowanych i 
bezpiecznych granic, powrotów na dużą 
skalę oraz egzekwowania legalnej migracji

Or. en

Poprawka 518
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 40
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Projekt rezolucji Poprawka

40. przypomina, że w ostatnich latach 
kwestia migracji zdominowała stosunki 
Afryka–UE i że mogło to mieć negatywny 
wpływ na wzajemne postrzeganie obu 
kontynentów; uważa, że należy położyć 
nacisk na ludzki wymiar migracji;

40. przypomina, że w ostatnich latach 
kwestie migracji i azylu zdominowały 
stosunki Afryka–UE i że mogło to mieć 
negatywny wpływ na wzajemne 
postrzeganie obu kontynentów; uważa, że 
należy położyć nacisk na ludzki wymiar 
migracji; wzywa do przyjęcia partnerstwa 
UE–Afryka w sprawie migracji i 
mobilności, którego głównymi elementami 
będą godność ludzka oraz prawa 
uchodźców, migrantów i osób 
wewnętrznie przesiedlonych, opartego na 
zasadach solidarności, wspólnej 
odpowiedzialności oraz poszanowania 
praw człowieka i prawa 
międzynarodowego i uchodźczego, a także 
odzwierciedlającego równowagę interesów 
po stronie europejskiej i afrykańskiej;

Or. en

Poprawka 519
Mónica Silvana González, Carlos Zorrinho

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. przypomina, że w ostatnich latach 
kwestia migracji zdominowała stosunki 
Afryka–UE i że mogło to mieć negatywny 
wpływ na wzajemne postrzeganie obu 
kontynentów; uważa, że należy położyć 
nacisk na ludzki wymiar migracji;

40. przypomina, że w ostatnich latach 
kwestie migracji i azylu zdominowały 
stosunki Afryka–UE i że mogło to mieć 
negatywny wpływ na wzajemne 
postrzeganie obu kontynentów; uważa, że 
należy położyć nacisk na ludzki wymiar 
migracji i przymusowego wysiedlenia; 
wzywa do przyjęcia partnerstwa UE–
Afryka w sprawie migracji i mobilności, 
którego głównym elementem będzie 
godność ludzka uchodźców i migrantów, 
opartego na zasadach solidarności, 
wspólnej odpowiedzialności, a także 
poszanowania praw człowieka oraz prawa 
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międzynarodowego i uchodźczego;

Or. en

Poprawka 520
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. przypomina, że w ostatnich latach 
kwestia migracji zdominowała stosunki 
Afryka–UE i że mogło to mieć negatywny 
wpływ na wzajemne postrzeganie obu 
kontynentów; uważa, że należy położyć 
nacisk na ludzki wymiar migracji;

40. przypomina, że w ostatnich latach 
kwestia migracji zdominowała stosunki 
Afryka–UE i że mogło to mieć negatywny 
wpływ na wzajemne postrzeganie obu 
kontynentów; uważa, że należy położyć 
nacisk na ludzki wymiar migracji; wzywa 
do przyjęcia partnerstwa UE–Afryka w 
sprawie migracji i mobilności, którego 
głównym elementem będzie godność 
ludzka uchodźców i migrantów, opartego 
na zasadach solidarności, wspólnej 
odpowiedzialności, a także poszanowania 
praw człowieka oraz prawa 
międzynarodowego i uchodźczego;

Or. en

Poprawka 521
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. przypomina, że w ostatnich latach 
kwestia migracji zdominowała stosunki 
Afryka–UE i że mogło to mieć negatywny 
wpływ na wzajemne postrzeganie obu 
kontynentów; uważa, że należy położyć 
nacisk na ludzki wymiar migracji;

40. przypomina, że w ostatnich latach 
kwestia migracji zdominowała stosunki 
Afryka–UE i że mogło to mieć negatywny 
wpływ na wzajemne postrzeganie obu 
kontynentów; podkreśla, że migracja 
stanowi narzędzie wzajemnego 
zrównoważonego rozwoju dla obydwu 
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regionów; uważa, że należy położyć nacisk 
na ludzki wymiar migracji oraz że 
poszanowanie praw człowieka musi 
stanowić kluczowy element każdej umowy 
lub negocjacji w sprawie migracji;

Or. en

Poprawka 522
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. przypomina, że w ostatnich latach 
kwestia migracji zdominowała stosunki 
Afryka–UE i że mogło to mieć negatywny 
wpływ na wzajemne postrzeganie obu 
kontynentów; uważa, że należy położyć 
nacisk na ludzki wymiar migracji;

40. przypomina, że występuje brak 
równowagi w obszarze migracji i trendów 
demograficznych między UE a Afryką 
oraz wskazuje, że UE, państwa 
członkowskie UE i kraje afrykańskie mają 
prawo decydować, kto może przekraczać 
ich granice i pozostawać na ich 
terytorium; podkreśla w związku z tym 
potrzebę wdrożenia umów o powrotach i 
readmisji; zdecydowanie potępia przemyt 
ludzi i handel ludźmi oraz dąży do 
współpracy z krajami afrykańskimi, aby 
zwalczać te zjawiska;

Or. en

Poprawka 523
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. przypomina, że w ostatnich latach 
kwestia migracji zdominowała stosunki 
Afryka–UE i że mogło to mieć negatywny 
wpływ na wzajemne postrzeganie obu 
kontynentów; uważa, że należy położyć 

40. przypomina, że w ostatnich latach 
kwestia migracji zdominowała stosunki 
Afryka–UE i że mogło to mieć negatywny 
wpływ na wzajemne postrzeganie obu 
kontynentów; uważa, że należy położyć 
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nacisk na ludzki wymiar migracji; nacisk na ludzki wymiar migracji; domaga 
się partnerstwa UE–Afryka w sprawie 
migracji i mobilności, którego głównymi 
elementami będą godność ludzka oraz 
prawa uchodźców i migrantów;

Or. en

Poprawka 524
György Hölvényi, Tomas Tobé, Janina Ochojska, Ádám Kósa, Hildegard Bentele, Anna-
Michelle Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. przypomina, że w ostatnich latach 
kwestia migracji zdominowała stosunki 
Afryka–UE i że mogło to mieć negatywny 
wpływ na wzajemne postrzeganie obu 
kontynentów; uważa, że należy położyć 
nacisk na ludzki wymiar migracji;

40. przypomina, że w ostatnich latach 
kwestia migracji zdominowała stosunki 
Afryka–UE i że potrzebne jest bardziej 
kompleksowe zrozumienie i uwzględnienie 
przyczyn migracji, aby zapobiec 
negatywnemu wpływowi tego zjawiska na 
wzajemne postrzeganie obu kontynentów; 
uważa, że należy położyć nacisk na ludzki 
wymiar migracji, powrotów, readmisji i 
reintegracji;

Or. en

Poprawka 525
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. przypomina, że w ostatnich latach 
kwestia migracji zdominowała stosunki 
Afryka– UE i że mogło to mieć negatywny 
wpływ na wzajemne postrzeganie obu 
kontynentów; uważa, że należy położyć 
nacisk na ludzki wymiar migracji;

40. przypomina, że w ostatnich latach 
kwestia migracji zdominowała stosunki 
Afryka– UE i że mogło to mieć negatywny 
wpływ na wzajemne postrzeganie obu 
kontynentów; uważa, że należy położyć 
nacisk na ludzki wymiar migracji i zwrócić 
szczególną uwagę na słabsze grupy 
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migrantów, takie jak kobiety i osoby 
niepełnosprawne;

Or. es

Poprawka 526
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fabienne Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. przypomina, że w ostatnich latach 
kwestia migracji zdominowała stosunki 
Afryka– UE i że mogło to mieć negatywny 
wpływ na wzajemne postrzeganie obu 
kontynentów; uważa, że należy położyć 
nacisk na ludzki wymiar migracji;

40. przypomina, że w ostatnich latach 
kwestia migracji zdominowała stosunki 
Afryka– UE i że mogło to mieć negatywny 
wpływ na wzajemne postrzeganie obu 
kontynentów i poszanowanie praw 
człowieka; uważa, że należy dążyć do 
lepszej współpracy i położyć nacisk na 
ludzki wymiar migracji;

Or. fr

Poprawka 527
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. przypomina, że w ostatnich latach 
kwestia migracji zdominowała stosunki 
Afryka–UE i że mogło to mieć negatywny 
wpływ na wzajemne postrzeganie obu 
kontynentów; uważa, że należy położyć 
nacisk na ludzki wymiar migracji;

40. przypomina, że w ostatnich latach 
nielegalna migracja z krajów 
afrykańskich do Europy wymknęła się 
spod kontroli i negatywnie wpływa 
obecnie na stosunki między Europą a 
Afryką oraz naszą zdolność do 
współpracy;

Or. en
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Poprawka 528
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. przypomina, że w ostatnich latach 
kwestia migracji zdominowała stosunki 
Afryka–UE i że mogło to mieć negatywny 
wpływ na wzajemne postrzeganie obu 
kontynentów; uważa, że należy położyć 
nacisk na ludzki wymiar migracji;

40. przypomina, że w ostatnich latach 
negatywna narracja na temat kwestii 
migracji zdominowała stosunki Afryka–UE 
i że mogło to mieć negatywny wpływ na 
wzajemne postrzeganie obu kontynentów;

Or. en

Poprawka 529
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 40 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

40a. przypomina, że wbrew 
powszechnemu przekonaniu migracja 
wewnątrzregionalna na kontynencie 
afrykańskim nadal przewyższa migrację 
pozaregionalną; zwraca uwagę na fakt, że 
choć możliwości ekonomiczne i szanse na 
zatrudnienie są główną siłą napędową 
migracji wewnątrzafrykańskiej, migracja 
ta wynika również z zagrożeń dla 
bezpieczeństwa, konfliktów regionalnych i 
klęsk żywiołowych; zachęca do dalszej 
współpracy z Międzynarodową 
Organizacją ds. Migracji i innymi 
agencjami ONZ w celu zapewnienia 
dodatkowego wsparcia uchodźcom i 
osobom wewnętrznie przesiedlonym;

Or. en
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Poprawka 530
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 40 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

40a. uważa, że ludzki wymiar migracji 
należy uczynić kluczowym elementem 
przyszłego partnerstwa Afryka–UE w 
sprawie migracji i mobilności; podkreśla, 
że partnerstwo to powinno opierać się na 
zasadach solidarności, wspólnej 
odpowiedzialności oraz poszanowania 
praw człowieka i międzynarodowego 
prawa humanitarnego;

Or. en

Poprawka 531
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 40 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

40b. wzywa UE do nawiązania ścisłej 
współpracy z krajami afrykańskimi w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa życia 
migrantów i uchodźców poprzez dodanie 
legalnych dróg migracji i ich ulepszenie, 
zwalczanie handlu ludźmi i 
transgranicznych siatek przestępczych 
oraz przeciwdziałanie przyczynom 
przymusowych wysiedleń, takich jak 
niestabilność polityczna, ubóstwo i 
przemoc;

Or. en

Poprawka 532
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos
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Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. uważa, że powodzenie partnerstwa 
będzie zależeć od znaczącego zwiększenia 
możliwości mobilności między 
poszczególnymi grupami społeczeństw 
afrykańskich i europejskich;

41. uważa, że powodzenie partnerstwa 
będzie zależeć od znaczącego zwiększenia 
możliwości mobilności między 
poszczególnymi grupami społeczeństw 
afrykańskich i europejskich oraz że 
partnerstwo powinno odpowiadać 
wartościom i interesom obu kontynentów; 
podkreśla, że partnerstwa te powinny być 
opracowywane w zrównoważony sposób, 
aby skutkować pozyskiwaniem mózgów, a 
nie ich drenażem; uważa, że migracja 
cyrkulacyjna i bardziej otwarta polityka 
wizowa, ale także zwiększone 
finansowanie programu Erasmus+ mogą 
być pomocne w osiągnięciu tego celu;

Or. en

Poprawka 533
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. uważa, że powodzenie partnerstwa 
będzie zależeć od znaczącego zwiększenia 
możliwości mobilności między 
poszczególnymi grupami społeczeństw 
afrykańskich i europejskich;

41. uważa, że powodzenie partnerstwa 
będzie zależeć od znaczącego 
wzmocnienia zdolności narodów 
afrykańskich do kontrolowania swoich 
granic i obywateli, a także ich zdolności 
do odpowiedniego przygotowania się na 
powroty na dużą skalę wysiedlonych osób, 
które obecnie przebywają w różnych 
krajach europejskich;

Or. en

Poprawka 534
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fabienne Keller



AM\1208835PL.docx 269/285 PE654.008v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. uważa, że powodzenie partnerstwa 
będzie zależeć od znaczącego zwiększenia 
możliwości mobilności między 
poszczególnymi grupami społeczeństw 
afrykańskich i europejskich;

41. uważa, że powodzenie partnerstwa 
będzie zależeć od znaczącego zwiększenia 
możliwości mobilności między 
poszczególnymi grupami społeczeństw 
afrykańskich i europejskich oraz reakcji na 
głębokie przyczyny nielegalnej migracji i 
przymusowych wysiedleń;

Or. fr

Poprawka 535
Mónica Silvana González, Carlos Zorrinho

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. uważa, że powodzenie partnerstwa 
będzie zależeć od znaczącego zwiększenia 
możliwości mobilności między 
poszczególnymi grupami społeczeństw 
afrykańskich i europejskich;

41. uważa, że powodzenie partnerstwa 
będzie zależeć od znaczącego zwiększenia 
możliwości mobilności między 
poszczególnymi grupami społeczeństw 
afrykańskich i europejskich oraz od 
globalnej solidarności zgodnie z 
Globalnym porozumieniem w sprawie 
uchodźców;

Or. en

Poprawka 536
György Hölvényi, Tomas Tobé, Janina Ochojska, Ádám Kósa, Hildegard Bentele, Anna-
Michelle Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. uważa, że powodzenie partnerstwa 41. uważa, że powodzenie partnerstwa 
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będzie zależeć od znaczącego zwiększenia 
możliwości mobilności między 
poszczególnymi grupami społeczeństw 
afrykańskich i europejskich;

będzie zależeć od znacznie lepszego 
uwzględniania przyczyn migracji, takich 
jak brak bezpieczeństwa ogólnego, 
bezpieczeństwa żywności, godnej pracy, 
inwestycji prywatnych i możliwości 
kształcenia;

Or. en

Poprawka 537
Pierfrancesco Majorino, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 41 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

41a. przypomina o potrzebie 
promowania przez UE zmiany w podejściu 
do migracji oraz powstrzymywania się od 
uzewnętrzniania polityki migracyjnej i 
środków kontroli granicznych; uważa, że 
każda umowa z krajami pochodzenia i 
tranzytu powinna gwarantować pełną 
ochronę życia ludzkiego, godności i praw 
człowieka; wyraża głębokie 
zaniepokojenie i zawstydzenie faktem, że 
te gwarancje minimalne nie są faktycznie 
przestrzegane oraz że migranci i uchodźcy 
doświadczają nieludzkich warunków 
transferu i zatrzymania;

Or. en

Poprawka 538
Janina Ochojska, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Ustęp 41 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

41a. wskazuje, że w UE dostępne są 2 
miliony wolnych miejsc pracy oraz 
przypomina, że mobilność 
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wykwalifikowanych pracowników z 
krajów afrykańskich stanowi jedną z 
odpowiedzi na wyzwania demograficzne, 
niedobory na rynku pracy oraz 
niedopasowanie umiejętności;

Or. en

Poprawka 539
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 41 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

41a. przypomina, że każde partnerstwo 
w sprawie migracji i mobilności musi 
uwzględniać dwa globalne porozumienia 
w sprawie migracji i uchodźców (Globalne 
porozumienie na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji oraz 
Globalne porozumienie w sprawie 
uchodźców);

Or. en

Poprawka 540
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa do wspierania rozwoju 
kanałów legalnej migracji;

42. domaga się: bardziej 
rygorystycznych ram prawnych w sprawie 
migracji do krajów europejskich, bardziej 
rygorystycznego egzekwowania środków w 
odniesieniu do nielegalnej migracji oraz 
ożywionego procesu powrotów 
afrykańskiej diaspory do krajów 
pochodzenia, tak aby zapewniać wsparcie 
transferu wiedzy i pozytywnego napływu 
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wykwalifikowanych pracowników o 
wrażliwości międzykulturowej i 
znajomości lokalnych języków, gotowych 
stawić czoła ogromnym wyzwaniom 
stojącym przed afrykańskim kontynentem; 
powodzenie wszystkich środków 
dotyczących zarządzania nielegalną 
migracją do Europy i powrotem 
afrykańskiej diaspory do Afryki będzie 
bezpośrednio powiązane z zakresem 
pomocy międzynarodowej, o jaką mogą 
ubiegać się afrykańskie narody;

Or. en

Poprawka 541
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa do wspierania rozwoju 
kanałów legalnej migracji;

42. wzywa do wspierania rozwoju 
kanałów legalnej migracji, w tym 
możliwości prowadzących do` godnego 
zatrudnienia na wszystkich poziomach 
umiejętności, oraz położenia kresu 
zatrzymywaniu dzieci w związku z ich 
statusem migracyjnym; podkreśla potrzebę 
konsekwentnego zaangażowania się przez 
UE, z zapewnieniem, by współpraca w 
zakresie zwalczania nielegalnej migracji 
lub zintegrowanego zarządzania 
granicami nie wywierała negatywnego 
wpływu na istniejące ramy mobilności 
regionalnej na kontynencie afrykańskim 
ani na prawa człowieka; przypomina, że 
każde partnerstwo w sprawie migracji i 
mobilności musi uwzględniać dwa 
globalne porozumienia w sprawie 
migracji i uchodźców (Globalne 
porozumienie na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji oraz 
Globalne porozumienie w sprawie 
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uchodźców);

Or. en

Poprawka 542
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa do wspierania rozwoju 
kanałów legalnej migracji;

42. podkreśla, że prawdziwe 
partnerstwo oparte na wspólnych 
interesach między UE a Afryką w sprawie 
migracji wymaga przejścia z zarządzania 
krótkoterminowego na partnerstwo 
długoterminowe; w tym celu wzywa do 
wspierania rozwoju kanałów bezpiecznej i 
legalnej migracji; w ujęciu bardziej 
ogólnym podkreśla, że partnerstwo UE–
Afryka w sprawie migracji i mobilności 
musi być zgodne z dwoma globalnymi 
porozumieniami (Globalnym 
porozumieniem na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji oraz 
Globalnym porozumieniem w sprawie 
uchodźców); podkreśla potrzebę 
dostosowania procesów wizowych 
Południe–Północ oraz ułatwiania 
mobilności w obydwu kierunkach;

Or. en

Poprawka 543
Mónica Silvana González, Carlos Zorrinho

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa do wspierania rozwoju 42. wzywa do wspierania rozwoju 
kanałów legalnej migracji, w tym 
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kanałów legalnej migracji; możliwości prowadzących do godnego 
zatrudnienia na wszystkich poziomach 
umiejętności; podkreśla potrzebę 
konsekwentnego zaangażowania się przez 
UE, z zapewnieniem, by współpraca w 
zakresie zwalczania nielegalnej migracji 
lub zintegrowanego zarządzania 
granicami nie wywierała negatywnego 
wpływu na istniejące ramy mobilności 
regionalnej na kontynencie afrykańskim 
ani na prawa człowieka;

Or. en

Poprawka 544
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa do wspierania rozwoju 
kanałów legalnej migracji;

42. wzywa do wspierania rozwoju 
kanałów i możliwości bezpiecznej i 
legalnej migracji oraz promowania 
bardziej zharmonizowanego, 
kompleksowego i długoterminowego 
podejścia do migracji związanej z pracą 
na szczeblu europejskim;

Or. en

Poprawka 545
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa do wspierania rozwoju 
kanałów legalnej migracji;

42. wzywa do wspierania rozwoju 
kanałów legalnej migracji oraz podejścia 
do migracji opartego na partnerstwie 
korzystnym dla obydwu partnerów w 
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ujęciu długoterminowym;

Or. en

Poprawka 546
Hildegard Bentele, Sabine Verheyen, Janina Ochojska, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa do wspierania rozwoju 
kanałów legalnej migracji;

42. wzywa do lepszego zarządzania 
migracjami i wspierania rozwoju kanałów 
legalnej migracji;

Or. en

Poprawka 547
György Hölvényi, Tomas Tobé, Ádám Kósa, Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa do wspierania rozwoju 
kanałów legalnej migracji;

42. wzywa do przeznaczenia 
wystarczającego finansowania na 
rozwiązanie problemów leżących u 
podstaw migracji;

Or. en

Poprawka 548
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 42 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42a. domaga się wzmocnienia wysiłków 
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w celu śledzenia i zwalczania siatek 
przestępczych przemytników, co 
przyczyniłoby się do ograniczania 
nielegalnej migracji, oraz domaga się 
kompleksowego podejścia i koordynacji 
we współpracy z instytucjami 
samorządowymi na szczeblu lokalnym, w 
tym w obszarze współpracy w 
egzekwowaniu prawa międzynarodowego;

Or. en

Poprawka 549
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 42 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42a. domaga się utworzenia korytarzy 
humanitarnych w celu zapewnienia 
osobom należącym do najsłabszych grup 
społecznych dostępu do systemu ochrony 
międzynarodowej w ramach bezpiecznego 
i legalnego systemu;

Or. en

Poprawka 550
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. potwierdza potrzebę wzmocnienia 
europejskich zobowiązań w zakresie 
przesiedleń i innych legalnych dróg dla 
osób potrzebujących ochrony 
międzynarodowej;

43. potwierdza potrzebę wzmocnienia 
europejskich zobowiązań w zakresie 
przesiedleń i innych legalnych dróg dla 
osób potrzebujących ochrony 
międzynarodowej, w tym za 
pośrednictwem uzupełniających 
możliwości, takich jak programy 
przyjmowania ze względów 
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humanitarnych, wizy humanitarne, 
stypendia dla studentów i sponsorowanie 
społecznościowe; a także wzmocnienia 
zobowiązań politycznych i finansowych w 
celu wsparcia partnerów afrykańskich w 
rozwoju zrównoważonych podejść do 
uchodźców, osób wewnętrznie 
przesiedlonych i bezpaństwowców;

Or. en

Poprawka 551
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. potwierdza potrzebę wzmocnienia 
europejskich zobowiązań w zakresie 
przesiedleń i innych legalnych dróg dla 
osób potrzebujących ochrony 
międzynarodowej;

43. potwierdza potrzebę wzmocnienia 
europejskich zobowiązań w zakresie 
przesiedleń afrykańskiej diaspory 
przebywającej obecnie w Europie, tak aby 
dzięki swoim umiejętnościom i wiedzy 
mogła ona zapewnić wkład w pokojowy, 
demokratyczny i uwzględniający kwestie 
kulturowe rozwój w Afryce, którego tempo 
i kierunek zmian dyktują afrykańscy 
beneficjenci;

Or. en

Poprawka 552
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. potwierdza potrzebę wzmocnienia 
europejskich zobowiązań w zakresie 
przesiedleń i innych legalnych dróg dla 
osób potrzebujących ochrony 

43. potwierdza potrzebę wzmocnienia 
europejskich zobowiązań w zakresie 
przesiedleń i innych legalnych dróg dla 
osób potrzebujących ochrony 
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międzynarodowej; międzynarodowej; a także wzmocnienia 
zobowiązań politycznych i finansowych w 
celu wsparcia partnerów afrykańskich w 
rozwoju zrównoważonych podejść do 
uchodźców, osób wewnętrznie 
przesiedlonych i bezpaństwowców;

Or. en

Poprawka 553
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. potwierdza potrzebę wzmocnienia 
europejskich zobowiązań w zakresie 
przesiedleń i innych legalnych dróg dla 
osób potrzebujących ochrony 
międzynarodowej;

43. wzywa UE do wzmocnienia swoich 
zobowiązań w zakresie przesiedleń i 
innych legalnych dróg dla osób 
potrzebujących ochrony międzynarodowej; 
podkreśla potrzebę równoczesnego 
wzmocnienia współpracy na rzecz rozwoju 
oraz świadczenia bezpośredniej pomocy 
na rzecz uchodźców w pobliżu domów, z 
których uciekli, dzięki wzmocnieniu 
funduszu powierniczego UE–Afryka;

Or. en

Poprawka 554
Carlos Zorrinho, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Marc Tarabella, Hannes 
Heide, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. potwierdza potrzebę wzmocnienia 
europejskich zobowiązań w zakresie 
przesiedleń i innych legalnych dróg dla 
osób potrzebujących ochrony 
międzynarodowej;

43. potwierdza potrzebę wzmocnienia 
europejskich zobowiązań w zakresie 
przesiedleń i innych legalnych dróg dla 
osób potrzebujących ochrony 
międzynarodowej, w tym za 
pośrednictwem uzupełniających 
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możliwości, takich jak programy 
przyjmowania ze względów 
humanitarnych, stypendia dla studentów, 
wizy humanitarne i sponsorowanie 
społecznościowe;

Or. en

Poprawka 555
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. potwierdza potrzebę wzmocnienia 
europejskich zobowiązań w zakresie 
przesiedleń i innych legalnych dróg dla 
osób potrzebujących ochrony 
międzynarodowej;

43. potwierdza potrzebę wzmocnienia 
europejskich i afrykańskich zobowiązań w 
zakresie przesiedleń, powrotów i readmisji, 
a także innych legalnych dróg dla osób 
potrzebujących ochrony międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 556
György Hölvényi, Tomas Tobé, Ádám Kósa, Hildegard Bentele, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. potwierdza potrzebę wzmocnienia 
europejskich zobowiązań w zakresie 
przesiedleń i innych legalnych dróg dla 
osób potrzebujących ochrony 
międzynarodowej;

43. potwierdza potrzebę wzmocnienia 
natychmiastowych działań 
humanitarnych dla osób będących w 
potrzebie i skuteczniejszej współpracy na 
rzecz rozwoju;

Or. en

Poprawka 557
Mónica Silvana González, Carlos Zorrinho
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Projekt rezolucji
Ustęp 43 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43a. zaleca harmonizację 
mechanizmów regionalnych w celu 
ochrony osób przesiedlonych w kontekście 
klęsk żywiołowych i zmiany klimatu, 
realizowaną na podstawie agendy na rzecz 
ochrony osób przesiedlonych za granicę w 
kontekście klęsk żywiołowych i zmiany 
klimatu, platformy na temat przesiedleń ze 
względu na klęski żywiołowe i konwencji z 
Kampali;

Or. es

Poprawka 558
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 43 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43a. podkreśla, że powroty powinny być 
zawsze przeprowadzane w bezpieczny i 
godny sposób oraz że powrót osoby do 
kraju, w którym może ona doświadczać 
prześladowania lub krzywdy, stanowi 
naruszenie prawa międzynarodowego; 
domaga się silnego zaangażowania UE w 
okresach przed powrotem i po powrocie, 
aby ułatwiać trwałą reintegrację osób 
powracających;

Or. en

Poprawka 559
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fabienne Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 43 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

43a. przypomina, że kontynent 
afrykański jest szczególnie wrażliwy na 
negatywne skutki zmiany klimatu; 
podkreśla znaczenie przewidywania 
kryzysów środowiskowych, aby lepiej 
zarządzać przemieszczaniem się ludności 
związanym ze zmianą klimatu;

Or. fr

Poprawka 560
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 43 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43a. wzywa UE do położenia kresu 
wszelkiej polityce powrotowej do państwa 
trzeciego, która narusza lub zagraża 
naruszeniem praw podstawowych i 
praworządności, w tym zasady non-
refoulement, oraz zagwarantowania, by 
powroty systematycznie miały charakter 
dobrowolny, bezpieczny i godny;

Or. en

Poprawka 561
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 43 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43b. podkreśla potrzebę 
zagwarantowania sprawiedliwych i 
dostępnych procedur azylowych dla osób 
wymagających ochrony międzynarodowej 
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zarówno w krajach europejskich, jak i 
afrykańskich; przypomina, że masowe 
wydalenia i zawracanie na granicy są 
zakazane zgodnie z zasadami prawa 
unijnego i międzynarodowego;

Or. en

Poprawka 562
Hildegard Bentele, Marlene Mortler, Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. przypomina stanowisko 
Parlamentu przeciwko warunkowaniu 
przyznawania oficjalnej pomocy 
rozwojowej dla celów zarządzania 
migracją;

skreśla się

Or. en

Poprawka 563
György Hölvényi, Tomas Tobé, Ádám Kósa, Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. przypomina stanowisko 
Parlamentu przeciwko warunkowaniu 
przyznawania oficjalnej pomocy 
rozwojowej dla celów zarządzania 
migracją;

skreśla się

Or. en

Poprawka 564
Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Benoît Biteau, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. przypomina stanowisko Parlamentu 
przeciwko warunkowaniu przyznawania 
oficjalnej pomocy rozwojowej dla celów 
zarządzania migracją;

44. odnotowuje, że w mandacie 
negocjacyjnym UE w odniesieniu do 
umowy po wygaśnięciu umowy z Kotonu 
występują liczne odniesienia do migracji, 
w szczególności do tamowania nielegalnej 
migracji, natomiast mandat negocjacyjny 
AKP kładzie nacisk na eliminację 
ubóstwa, promowanie legalnej migracji, 
znaczenie transferów pieniężnych 
emigrantów, potrzebę zapewnienia 
dobrowolnego charakteru powrotów i 
readmisji oraz wykluczenie wykorzystania 
pomocy rozwojowej do negocjowania 
restrykcyjnych kontroli granicznych; 
wzywa Komisję do wzięcia pod uwagę 
priorytetów krajów afrykańskich w 
sprawie migracji w celu ukształtowania 
prawdziwego partnerstwa na zasadach 
równości; przypomina stanowisko 
Parlamentu przeciwko warunkowaniu 
przyznawania oficjalnej pomocy 
rozwojowej dla celów zarządzania 
migracją, które nie jest zgodne z 
uzgodnionymi zasadami skuteczności 
pomocy rozwojowej;

Or. en

Poprawka 565
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. przypomina stanowisko Parlamentu 
przeciwko warunkowaniu przyznawania 
oficjalnej pomocy rozwojowej dla celów 
zarządzania migracją;

44. przypomina stanowisko Parlamentu 
przeciwko warunkowaniu przyznawania 
oficjalnej pomocy rozwojowej dla celów 
zarządzania migracją; odrzuca wszelkiego 
rodzaju warunkowość w odniesieniu do 
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instrumentów finansowania zewnętrznego 
w powiązaniu z polityką migracyjną i 
graniczną UE; sprzeciwia się 
wykorzystywaniu instrumentów 
finansowania zewnętrznego do 
kontrolowania przepływów migracyjnych 
w Afryce i zarządzania nimi oraz wzywa 
do wprowadzenia skutecznych 
mechanizmów umożliwiających 
gruntowną kontrolę ostatecznego 
przeznaczenia tych funduszy oraz ocenę 
projektów, które otrzymały finansowanie;

Or. en

Poprawka 566
Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. przypomina stanowisko 
Parlamentu przeciwko warunkowaniu 
przyznawania oficjalnej pomocy 
rozwojowej dla celów zarządzania 
migracją;

44. przypomina zasadę 
niewarunkowania przyznawania oficjalnej 
pomocy rozwojowej przestrzeganiem 
wdrażania polityki w dziedzinie 
zarządzania migracją, lecz podkreśla 
konieczność przyjęcia bardziej 
skoordynowanego, całościowego i 
ustrykturyzowanego podejścia do kwestii 
migracyjnych, poprzez maksymalizację 
synergii i wdrożenie koniecznych środków 
zachęcających oraz wykorzystanie 
wszystkich strategii politycznych, 
instrumentów i narzędzi, jakimi dysponuje 
Unia Europejska w tej dziedzinie, łącznie 
z rozwojem;

Or. fr

Poprawka 567
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde
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Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. przypomina stanowisko Parlamentu 
przeciwko warunkowaniu przyznawania 
oficjalnej pomocy rozwojowej dla celów 
zarządzania migracją;

44. przypomina wcześniejsze 
stanowisko Parlamentu przeciwko 
warunkowaniu przyznawania oficjalnej 
pomocy rozwojowej dla celów zarządzania 
migracją, ale obecnie wyrażą gotowość do 
przemyślenia tego stanowiska w świetle 
większości opinii wyrażanych przez 
obywateli Unii w sprawie ograniczenia 
migracji, a tym samym natychmiastowego 
zastosowania znacznie bardziej 
rygorystycznej polityki migracyjnej i 
zwiększenia odsetka powrotów;

Or. en

Poprawka 568
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. przypomina stanowisko Parlamentu 
przeciwko warunkowaniu przyznawania 
oficjalnej pomocy rozwojowej dla celów 
zarządzania migracją;

44. przypomina stanowisko Parlamentu 
przeciwko warunkowaniu przyznawania 
oficjalnej pomocy rozwojowej dla celów 
związanych z migracją; podkreśla potrzebę 
ustanowienia całościowej, 
ukierunkowanej na ludzi polityki 
rozwojowej w odniesieniu do migracji 
przez zapewnienie, by pomoc rozwojowa 
nie była powiązana z celami w zakresie 
bezpieczeństwa;

Or. en


