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Poprawka 1
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 11 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE),

Or. en

Poprawka 2
György Hölvényi

Projekt rezolucji
Umocowanie 2

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając Konsensus 
europejski w sprawie rozwoju, 
oenzetowską Agendę na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i cele 
zrównoważonego rozwoju, w 
szczególności cele 1, 10, 11 i 13,

— uwzględniając Konsensus 
europejski w sprawie rozwoju, 
oenzetowską Agendę na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i cele 
zrównoważonego rozwoju, w 
szczególności cele 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 
13,

Or. en

Poprawka 3
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Umocowanie 2

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając Konsensus 
europejski w sprawie rozwoju, 
oenzetowską Agendę na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i cele 

— uwzględniając Konsensus 
europejski w sprawie rozwoju, 
oenzetowską Agendę na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i cele 
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zrównoważonego rozwoju, w 
szczególności cele 1, 10, 11 i 13,

zrównoważonego rozwoju, w 
szczególności cele 1, 5, 10, 11, 13 i 16,

Or. en

Poprawka 4
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Umocowanie 2

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając Konsensus 
europejski w sprawie rozwoju, 
oenzetowską Agendę na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i cele 
zrównoważonego rozwoju, w 
szczególności cele 1, 10, 11 i 13,

— uwzględniając Konsensus 
europejski w sprawie rozwoju, 
oenzetowską Agendę na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i cele 
zrównoważonego rozwoju, w 
szczególności cele 1, 10, 11, 13 i 17,

Or. en

Poprawka 5
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Umocowanie 3

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając Ramową konwencję 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu (UNFCCC), porozumienie 
paryskie z 2015 r., Warszawski 
Międzynarodowy Mechanizm Strat i Szkód 
z 2013 r. oraz ramy z Sendai dotyczące 
ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych z 
2015 r.,

— uwzględniając Ramową konwencję 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu (UNFCCC), porozumienie 
paryskie z 2015 r., Warszawski 
Międzynarodowy Mechanizm Strat i Szkód 
z 2013 r. oraz zalecenia grupy zadaniowej 
ds. przymusowych wysiedleń przyjęte przez 
Konferencję Stron podczas swojej 24. sesji 
(COP24), globalne porozumienie w 
sprawie migracji z 2018 r., a także ramy z 
Sendai dotyczące ograniczania ryzyka 
klęsk żywiołowych z 2015 r.,

Or. en
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Poprawka 6
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 3

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając Ramową konwencję 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu (UNFCCC), porozumienie 
paryskie z 2015 r., Warszawski 
Międzynarodowy Mechanizm Strat i Szkód 
z 2013 r. oraz ramy z Sendai dotyczące 
ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych z 
2015 r.,

— uwzględniając Ramową konwencję 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu (UNFCCC), porozumienie 
paryskie z 2015 r., porozumienie 
kopenhaskie z 2009 r., Warszawski 
Międzynarodowy Mechanizm Strat i Szkód 
z 2013 r. oraz ramy z Sendai dotyczące 
ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych z 
2015 r.,

Or. en

Poprawka 7
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie FAO 
pt. „The State of Food Security and 
Nutrition in the World 2018: Building 
climate resilience for food security and 
nutrition” („Stan bezpieczeństwa 
żywnościowego i żywienia na świecie w 
2018 r.: budowanie odporności na zmianę 
klimatu na potrzeby bezpieczeństwa 
żywnościowego i żywienia”),

Or. en

Poprawka 8
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Barry Andrews, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając oenzetowskie 
globalne porozumienie w sprawie migracji 
z grudnia 2018 r.,

Or. en

Poprawka 9
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Globalne 
porozumienie na rzecz bezpiecznej, 
legalnej i uporządkowanej migracji,

Or. es

Poprawka 10
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję Rady 
Praw Człowieka ONZ nr 41/21 z dnia 12 
lipca 2019 r. w sprawie praw człowieka i 
zmiany klimatu,

Or. es

Poprawka 11
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Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
naukowe z 2020 r. pt. „Small-scale 
fisheries in a warming ocean: exploring 
adaptation to climate change” 
(„Rybołówstwo łodziowe w ocieplających 
się oceanach: analiza przystosowania się 
do zmiany klimatu”),

Or. en

Poprawka 12
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję Rady 
Praw Człowieka ONZ w sprawie skutków 
powolnej zmiany klimatu i ochrony praw 
człowieka przysługujących migrantom 
transgranicznym,

Or. es

Poprawka 13
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. 
skrajnego ubóstwa z dnia 17 lipca 2019 r. 
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w sprawie zmiany klimatu i ubóstwa,

Or. es

Poprawka 14
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając strategię 
przystosowawczą UE z 2013 r., ocenę 
strategii przystosowawczej UE z 2018 r. 
oraz plan działania na rzecz nowej, 
ambitniejszej Strategii UE w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu,

Or. en

Poprawka 15
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
Oxfam pt. „Confronting carbon 
inequality” („Przeciwdziałanie 
nierównościom w zakresie dwutlenku 
węgla”), opublikowane w dniu 21 
września 2020 r.,

Or. en

Poprawka 16
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
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Umocowanie 5 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dogłębną analizę 
Parlamentu Europejskiego dotyczącą 
handlu i różnorodności biologicznej z 
czerwca 2020 r.,

Or. en

Poprawka 17
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konwencję MOP nr 
169 dotyczącą ludności tubylczej i 
plemiennej (1989 r.),

Or. en

Poprawka 18
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Deklarację praw 
ludów tubylczych ONZ (UNDRIP) z 2007 
r.,

Or. en

Poprawka 19
Miguel Urbán Crespo
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Projekt rezolucji
Umocowanie 5 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając unijny plan 
działania w sprawie równości płci z 2016 
r. oraz plan działania UNFCCC w sprawie 
równości płci,

Or. en

Poprawka 20
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
specjalne IPCC w sprawie zmiany klimatu 
i gruntów (2019 r.),

Or. en

Poprawka 21
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
specjalne IPCC w sprawie oceanów i 
kriosfery w zmieniającym się klimacie 
(2019 r.),

Or. en
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Poprawka 22
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 f (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Międzyrządową 
Platformę Naukowo-Polityczną w sprawie 
Różnorodności Biologicznej i 
Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) z 
dnia 6 maja 2019 r.,

Or. en

Poprawka 23
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
specjalne IPCC pt. „Managing the risks 
of extreme events and disasters to advance 
climate change adaptation” 
(„Zarządzanie ryzykiem zdarzeń 
ekstremalnych i klęsk żywiołowych w celu 
przyspieszenia przystosowania się do 
zmiany klimatu”),

Or. en

Poprawka 24
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka
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– uwzględniając oenzetowskie 
globalne porozumienie w sprawie migracji 
z grudnia 2018 r.,

Or. en

Poprawka 25
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
specjalne IPCC w sprawie oceanów i 
kriosfery w zmieniającym się klimacie,

Or. en

Poprawka 26
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję 71/312 
Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych „Our Ocean, our future: 
call for action” („Nasze oceany, nasza 
przyszłość: wezwanie do działania”), w 
szczególności jej art. 3,

Or. en

Poprawka 27
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux
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Projekt rezolucji
Umocowanie 8 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
Sekretarza Generalnego Rady 
Gospodarczej i Społecznej ONZ pt. „From 
global to local: supporting sustainable 
and resilient societies in urban and rural 
communities” („Od poziomu globalnego 
do lokalnego: wspieranie 
zrównoważonych i odpornych 
społeczeństw w społecznościach miejskich 
i wiejskich”),

Or. en

Poprawka 28
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
specjalne IPCC pt. „Global Warming of 
1.5°C” („Globalne ocieplenie o 1,5 °C”),

Or. en

Poprawka 29
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że skutki zmiany 
klimatu obejmują zwiększenie 
częstotliwości i intensywności burz, 
powodzi, osuwisk, ekstremalnych fal 

A. mając na uwadze, że skutki zmiany 
klimatu obejmują zwiększenie 
częstotliwości i intensywności burz, 
powodzi, osuwisk, ekstremalnych fal 
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upałów, susz, pożarów lasów i innych 
klęsk żywiołowych, a także powolne 
zmiany, takie jak podnoszenie się poziomu 
mórz, erozja wybrzeży, zasolenie, 
stopniowe zmiany w strukturze opadów 
deszczu oraz zmniejszanie się i 
przenoszenie populacji zwierząt i roślin;

upałów, susz, pożarów lasów i innych 
klęsk żywiołowych, a także powolne 
zmiany, takie jak podnoszenie się poziomu 
mórz, erozja wybrzeży, topnienie 
lodowców, zasolenie i wzrost toksyczności 
wód w wyniku topnienia lodowców, 
stopniowe zmiany w strukturze opadów 
deszczu oraz zmniejszanie się, wymieranie 
i przenoszenie populacji zwierząt, w tym 
zasobów ryb, i roślin, przy jednoczesnym 
wzroście ilości niektórych pasożytów i 
chorób odzwierzęcych, które mogą być 
tego skutkiem;

Or. fr

Poprawka 30
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że skutki zmiany 
klimatu obejmują zwiększenie 
częstotliwości i intensywności burz, 
powodzi, osuwisk, ekstremalnych fal 
upałów, susz, pożarów lasów i innych 
klęsk żywiołowych, a także powolne 
zmiany, takie jak podnoszenie się poziomu 
mórz, erozja wybrzeży, zasolenie, 
stopniowe zmiany w strukturze opadów 
deszczu oraz zmniejszanie się i 
przenoszenie populacji zwierząt i roślin;

A. mając na uwadze, że skutki zmiany 
klimatu obejmują zwiększenie 
częstotliwości i intensywności burz i 
huraganów, powodzi, osuwisk, 
ekstremalnych fal upałów, susz, pożarów 
lasów i innych klęsk żywiołowych, a także 
powolne zmiany, takie jak podnoszenie się 
poziomu mórz, erozja wybrzeży, zasolenie, 
stopniowe zmiany w strukturze opadów 
deszczu oraz zmniejszanie się i 
przenoszenie populacji zwierząt i roślin;

Or. en

Poprawka 31
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Motyw A
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że skutki zmiany 
klimatu obejmują zwiększenie 
częstotliwości i intensywności burz, 
powodzi, osuwisk, ekstremalnych fal 
upałów, susz, pożarów lasów i innych 
klęsk żywiołowych, a także powolne 
zmiany, takie jak podnoszenie się poziomu 
mórz, erozja wybrzeży, zasolenie, 
stopniowe zmiany w strukturze opadów 
deszczu oraz zmniejszanie się i 
przenoszenie populacji zwierząt i roślin;

A. mając na uwadze, że skutki zmiany 
klimatu obejmują zwiększoną częstotliwość 
i intensywność burz, powodzi, osuwisk, 
ekstremalnych fal upałów, susz, pożarów 
lasów i innych klęsk żywiołowych, a także 
powolne procesy, takie jak podnoszący się 
poziom mórz, erozja wybrzeży, zasolenie, 
stopniowe zmiany w strukturze opadów 
deszczu, topnienie wiecznej zmarzliny oraz 
zmniejszanie się i przenoszenie populacji 
zwierząt i roślin;

Or. en

Poprawka 32
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że kraje 
rozwijające się są bardziej narażone oraz 
że najbiedniejsze i już najbardziej podatne 
na zagrożenia grupy ludności w tych 
krajach są jeszcze bardziej narażone, 
ponieważ ich domostwa znajdują się na 
obszarach bardziej narażonych na 
powodzie, osuwanie się ziemi, susze itp., 
ponieważ nie mają możliwości 
zwiększenia swojej odporności i ponieważ 
zazwyczaj żyją z rolnictwa, rybołówstwa i 
innej działalności opartej na zasobach 
naturalnych, których występowanie może 
się zmniejszyć, a nawet zaniknąć;

B. mając na uwadze, że kraje 
rozwijające się są bardziej narażone oraz 
że najbiedniejsze i już najbardziej podatne 
na zagrożenia grupy ludności w tych 
krajach są jeszcze bardziej narażone, 
ponieważ ich domostwa znajdują się na 
obszarach bardziej narażonych na 
powodzie, osuwanie się ziemi, susze itp., 
ponieważ nie mają możliwości 
zwiększenia swojej odporności i ponieważ 
zazwyczaj żyją z rolnictwa, rybołówstwa i 
innej działalności opartej na zasobach 
naturalnych, których występowanie może 
się zmniejszyć, a nawet zaniknąć; mając 
na uwadze, że wpływ zmiany klimatu 
zwiększy już dużą liczbę ludzi na całym 
świecie potrzebujących pomocy 
humanitarnej;

Or. en



PE657.479v01-00 16/169 AM\1213958PL.docx

PL

Poprawka 33
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że kraje 
rozwijające się są bardziej narażone oraz 
że najbiedniejsze i już najbardziej podatne 
na zagrożenia grupy ludności w tych 
krajach są jeszcze bardziej narażone, 
ponieważ ich domostwa znajdują się na 
obszarach bardziej narażonych na 
powodzie, osuwanie się ziemi, susze itp., 
ponieważ nie mają możliwości 
zwiększenia swojej odporności i ponieważ 
zazwyczaj żyją z rolnictwa, rybołówstwa i 
innej działalności opartej na zasobach 
naturalnych, których występowanie może 
się zmniejszyć, a nawet zaniknąć;

B. mając na uwadze, że kraje 
rozwijające się, ze względu na ich sytuację 
geograficzną, w szczególności w 
przypadku Afryki Subsaharyjskiej, gdzie 
leży większość krajów najsłabiej 
rozwiniętych, są bardziej narażone na 
skutki zmiany klimatu oraz że 
najbiedniejsze i już najbardziej podatne na 
zagrożenia grupy ludności w tych krajach 
są jeszcze bardziej narażone, ponieważ ich 
domostwa znajdują się na obszarach 
bardziej narażonych na powodzie, 
osuwanie się ziemi, susze itp.;

Or. fr

Poprawka 34
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że masowa i 
niekontrolowana urbanizacja w 
niektórych krajach rozwijających się 
stanowi również czynnik ryzyka w 
kontekście zmiany klimatu ze względu na 
budowanie prowizorycznych obiektów 
mieszkalnych, przede wszystkim bez 
dostępu do bieżącej wody i ze złymi 
warunkami sanitarnymi, wyraża w 
związku z zaniepokojenie, że tempo tej 
urbanizacji na kontynencie afrykańskim 
może ulec przyspieszeniu z uwagi na fakt, 
że w kontekście dynamicznego rozwoju 
demograficznego roczne zapotrzebowanie 
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na dodatkowe miejsca zamieszkania 
wynosi 4 miliony; podkreśla, że należy w 
miarę możliwości wspierać utrzymanie 
tradycyjnych struktur, takich jak związane 
z rolnictwem rodzinnym, poprzez 
inwestowanie w agroekologię i 
promowanie wymiany pokoleniowej 
pracowników rolnych;

Or. fr

Poprawka 35
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że zgodnie z 
niedawnym sprawozdaniem opracowanym 
przez OXFAM i Stockholm Environment 
Institute najzamożniejszy 1 % ludności 
świata odpowiadał za ponad dwa razy 
większe emisje dwutlenku węgla niż 
biedniejsza połowa świata w latach 1990–
2015, podczas gdy najbogatsze 10 % 
ludności świata odpowiadało za około 
52 % globalnych emisji;

Or. en

Poprawka 36
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że dynamiczny 
rozwój demograficzny w krajach 
najsłabiej rozwiniętych również stanowi 
czynnik narażenia na skutki zmiany 
klimatu, w szczególności pod względem 
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braku możliwości ekonomicznych dla 
młodych pokoleń, wyraża wobec tego 
zaniepokojenie sytuacją w Sahelu, gdzie 
transformacja demograficzna jeszcze się 
nie rozpoczęła, ponieważ współczynnik 
dzietności ogólny wynosi od 4,1 do 7,6 
dziecka na kobietę w zależności od kraju; 
podkreśla, że zainteresowane państwa 
muszą zwiększyć starania w celu 
kontrolowania tego wysokiego 
współczynnika urodzeń, uwzględniając 
leżące u jego podstaw przyczyny 
kulturowe i religijne, w szczególności 
wciąż występujące wczesne małżeństwa;

Or. fr

Poprawka 37
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ubóstwo i 
nierówność są zarówno przyczyną, jak i 
skutkiem podatności na zagrożenia; mając 
na uwadze, że ograniczanie ubóstwa i 
nierówności jest w związku z tym 
nieodłącznie związane z działaniami w 
dziedzinie klimatu i musi wyraźniej 
ukierunkowywać politykę rozwojową UE 
przy wsparciu ze strony innych strategii 
politycznych UE mających wpływ na kraje 
rozwijające się, zgodnie z art. 208 TFUE;

C. mając na uwadze, że ubóstwo i 
nierówność są zarówno przyczyną, jak i 
skutkiem podatności na zagrożenia i 
powiązanych przymusowych wysiedleń; 
mając na uwadze, że ograniczanie ubóstwa 
i nierówności jest w związku z tym 
nieodłącznie związane z działaniami w 
dziedzinie klimatu i musi wyraźniej 
ukierunkowywać politykę rozwojową UE 
przy wsparciu ze strony innych strategii 
politycznych UE mających wpływ na kraje 
rozwijające się, zgodnie z art. 208 TFUE;

Or. en

Poprawka 38
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw C
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ubóstwo i 
nierówność są zarówno przyczyną, jak i 
skutkiem podatności na zagrożenia; mając 
na uwadze, że ograniczanie ubóstwa i 
nierówności jest w związku z tym 
nieodłącznie związane z działaniami w 
dziedzinie klimatu i musi wyraźniej 
ukierunkowywać politykę rozwojową UE 
przy wsparciu ze strony innych strategii 
politycznych UE mających wpływ na kraje 
rozwijające się, zgodnie z art. 208 TFUE;

C. mając na uwadze, że ubóstwo i 
nierówność są zarówno przyczyną, jak i 
skutkiem podatności na zagrożenia; mając 
na uwadze, że ograniczanie ubóstwa i 
nierówności musi wyraźniej 
ukierunkowywać politykę rozwojową UE 
przy wsparciu ze strony innych strategii 
politycznych UE mających wpływ na kraje 
rozwijające się, zgodnie z art. 208 TFUE;

Or. fr

Poprawka 39
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR
Emmanouil Fragkos

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ubóstwo i 
nierówność są zarówno przyczyną, jak i 
skutkiem podatności na zagrożenia; mając 
na uwadze, że ograniczanie ubóstwa i 
nierówności jest w związku z tym 
nieodłącznie związane z działaniami w 
dziedzinie klimatu i musi wyraźniej 
ukierunkowywać politykę rozwojową UE 
przy wsparciu ze strony innych strategii 
politycznych UE mających wpływ na kraje 
rozwijające się, zgodnie z art. 208 TFUE;

C. mając na uwadze, że ubóstwo i 
nierówność są zarówno przyczyną, jak i 
skutkiem podatności na zagrożenia; mając 
na uwadze, że ograniczanie ubóstwa i 
nierówności musi wyraźniej 
ukierunkowywać politykę rozwojową UE 
przy wsparciu ze strony innych strategii 
politycznych UE mających wpływ na kraje 
rozwijające się, zgodnie z art. 208 TFUE;

Or. en

Poprawka 40
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że zgodnie z 
niedawnym badaniem Międzynarodowej 
Organizacji ds. Migracji kraje najsłabiej 
rozwinięte, kraje rozwijające się bez 
dostępu do morza i małe rozwijające się 
państwa wyspiarskie – łącznie 
zamieszkiwane przez około 1,1 mld ludzi – 
należą do najbardziej podatnych na 
zagrożenia grup krajów na świecie i są 
nieproporcjonalnie dotknięte negatywnym 
wpływem zmiany klimatu z powodu 
ograniczeń strukturalnych i 
niekorzystnego położenia geograficznego;

Or. en

Poprawka 41
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że podatność na 
skutki zmiany klimatu jest również 
zarówno przyczyną, jak i skutkiem 
konfliktów, a także mając na uwadze, że 
rozwiązanie tej kwestii ma ogromne 
znaczenie dla zapobiegania konfliktom;

D. mając na uwadze, że podatność na 
skutki zmiany klimatu jest również 
zarówno przyczyną, jak i skutkiem 
konfliktów, a także mając na uwadze, że 
rozwiązanie tej kwestii ma ogromne 
znaczenie dla zapobiegania konfliktom; 
podkreśla, że należy pomagać krajom 
rozwijającym się i najsłabiej rozwiniętym 
w zdobywaniu zasobów i środków 
potrzebnych do poradzenia sobie ze 
skutkami zmiany klimatu, w szczególności 
w odniesieniu do gospodarowania 
zasobami wodnymi oraz prognozowania 
zjawisk meteorologicznych i 
przygotowania na nie oraz nadzoru 
sanitarnego;

Or. fr
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Poprawka 42
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że można 
wdrożyć pewną liczbę konkretnych 
środków w celu lepszego dostosowania do 
skutków zmiany klimatu, w szczególności 
w Afryce Subsaharyjskiej, przede 
wszystkim dywersyfikację upraw i 
działalności rolników oraz przechodzenie 
na uprawy lepiej dostosowane do suszy, 
oraz że szczególnie istotne jest, by 
pomagać zainteresowanym krajom w 
zdobywaniu środków potrzebnych do 
prognozowania zjawisk 
meteorologicznych i katastrof naturalnych 
oraz przygotowania na nie; ubolewa w 
szczególności nad faktem, że zasięg 
katastrofy sanitarnej i humanitarnej 
wynikającej z inwazji szarańczy w Rogu 
Afryki i Afryce Wschodniej, gdzie według 
danych FAO w kwietniu 2020 r. 
zagrożenie poważnym brakiem 
bezpieczeństwa żywnościowego dotknęło 
42 miliony osób, można było zmniejszyć 
dzięki zastosowaniu odpowiednich 
środków z zakresu nadzoru i 
zapobiegania, ponadto o wiele mniej 
kosztownych;

Or. fr

Poprawka 43
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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Da. mając na uwadze, że istnieją inne 
czynniki środowiskowe, które nie są 
bezpośrednio związane ze zmianą klimatu, 
ale są związane ze zmianami 
środowiskowymi powodowanymi przez 
człowieka, takimi jak degradacja gleby lub 
degradacja ekosystemu morskiego i 
przybrzeżnego, zawłaszczanie ziemi i 
wody, a także katastrofy ekologiczne i 
zanieczyszczenia spowodowane przez 
wojny, które również działają jako 
czynniki zwiększające ryzyko i czynniki 
migracji, zwłaszcza w odniesieniu do 
słabszych grup społecznych, które są w 
dużym stopniu zależne od rolnictwa i 
naturalnych zasobów lokalnych;

Or. en

Poprawka 44
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że wpływ zmiany 
klimatu na najsłabsze grupy ludności 
może zwiększyć przepływy migracyjne do 
państw członkowskich UE; mając na 
uwadze, że osoby zmuszone do ucieczki ze 
swojego kraju ze względu na skutki 
zmiany klimatu nie są obecnie 
uprawnione do ubiegania się o azyl, 
ochronę uzupełniającą lub tymczasową 
ochronę;

Or. es

Poprawka 45
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu stanowi przedmiot więcej niż 
jednego z 17 celów zrównoważonego 
rozwoju Agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, gdyż jest 
to czynnik zwielokrotniający zagrożenie, 
który może wpłynąć negatywnie na 
największe wyzwania dla ludzkości, w tym 
zdrowie, ubóstwo i głód;

Or. en

Poprawka 46
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że podstawowe 
zasady Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 obejmują 
niepozostawianie nikogo w tyle i 
zaspokajanie w pierwszej kolejności 
potrzeb osób znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji; mając 
na uwadze, że potrzebna jest kompleksowa 
strategia w celu wdrożenia tej koncepcji w 
unijnej polityce w dziedzinie klimatu;

E. mając na uwadze, że negatywne 
skutki zmiany klimatu często będą 
hamować postępy w rozwoju, w 
szczególności jeśli prowadzą one do klęsk 
żywiołowych i kryzysów, a powiązane 
przymusowe wysiedlenia przeciągają się w 
czasie; mając na uwadze, że podstawowe 
zasady Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 obejmują 
niepozostawianie nikogo w tyle i 
zaspokajanie w pierwszej kolejności 
potrzeb osób znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji; mając 
na uwadze, że potrzebna jest kompleksowa 
strategia w celu wdrożenia tej koncepcji w 
unijnej polityce w dziedzinie klimatu;

Or. en

Poprawka 47
Dominique Bilde
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Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że podstawowe 
zasady Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 obejmują 
niepozostawianie nikogo w tyle i 
zaspokajanie w pierwszej kolejności 
potrzeb osób znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji; mając 
na uwadze, że potrzebna jest kompleksowa 
strategia w celu wdrożenia tej koncepcji w 
unijnej polityce w dziedzinie klimatu;

E. mając na uwadze, że podstawowe 
zasady Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 obejmują 
niepozostawianie nikogo w tyle i 
zaspokajanie w pierwszej kolejności 
potrzeb osób znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji i że cele 
zrównoważonego rozwoju powinny 
stanowić myśl przewodnią polityki 
rozwojowej Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 48
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że przejście na 
niskoemisyjną przyszłość, która obejmuje 
czyste technologie, takie jak panele 
fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, pojazdy 
elektryczne i baterie, będzie wymagać 
dużych ilości minerałów, których 
wydobycie może finansować konflikty 
zbrojne, prowadzić do pracy przymusowej, 
a także powodować wylesianie oraz 
masowy wykup i dzierżawę ziemi;

Or. en

Poprawka 49
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR
Emmanouil Fragkos
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Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że ubóstwo i 
nierówność należy rozumieć szeroko, co 
obejmuje pozbawianie dostępu do 
wszelkiego rodzaju niezbędnych zasobów, 
a także dyskryminację, która ogranicza 
możliwości w zakresie wyborów 
życiowych i zdolności adaptacyjne; mając 
na uwadze, że kobiety, dzieci, osoby 
starsze, osoby niepełnosprawne i ludy 
tubylcze są często dyskryminowane;

F. mając na uwadze, że ubóstwo i 
nierówność należy rozumieć szeroko, co 
obejmuje pozbawianie dostępu do 
wszelkiego rodzaju niezbędnych zasobów, 
w szczególności bezpiecznej, czystej wody, 
gdyż ponad 40 % ludności świata nie 
posiada dostępu do wystarczającej czystej 
wody, a kraje rozwijające się są 
najbardziej dotknięte brakiem wody i 
niską jakością wody, a także 
dyskryminację, która ogranicza możliwości 
w zakresie wyborów życiowych i zdolności 
adaptacyjne; mając na uwadze, że kobiety, 
dzieci, osoby starsze, osoby 
niepełnosprawne i ludy tubylcze są często 
dyskryminowane;

Or. en

Poprawka 50
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że ubóstwo i 
nierówność należy rozumieć szeroko, co 
obejmuje pozbawianie dostępu do 
wszelkiego rodzaju niezbędnych zasobów, 
a także dyskryminację, która ogranicza 
możliwości w zakresie wyborów 
życiowych i zdolności adaptacyjne; mając 
na uwadze, że kobiety, dzieci, osoby 
starsze, osoby niepełnosprawne i ludy 
tubylcze są często dyskryminowane;

F. mając na uwadze, że ubóstwo i 
nierówność należy rozumieć szeroko, co 
obejmuje pozbawianie dostępu do 
wszelkiego rodzaju niezbędnych zasobów, 
a także dyskryminację, która ogranicza 
możliwości w zakresie wyborów 
życiowych i zdolności adaptacyjne; mając 
na uwadze, że kobiety, dzieci, osoby 
starsze, osoby niepełnosprawne i ludy 
tubylcze są często dyskryminowane, a w 
każdym razie grupy te mają szczególne 
potrzeby, które należy zaspokoić;

Or. fr
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Poprawka 51
György Hölvényi

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że ubóstwo i 
nierówność należy rozumieć szeroko, co 
obejmuje pozbawianie dostępu do 
wszelkiego rodzaju niezbędnych zasobów, 
a także dyskryminację, która ogranicza 
możliwości w zakresie wyborów 
życiowych i zdolności adaptacyjne; mając 
na uwadze, że kobiety, dzieci, osoby 
starsze, osoby niepełnosprawne i ludy 
tubylcze są często dyskryminowane;

F. mając na uwadze, że ubóstwo i 
nierówność należy rozumieć szeroko, co 
obejmuje pozbawianie dostępu do 
wszelkiego rodzaju niezbędnych zasobów i 
dostępu do edukacji, a także 
dyskryminację, która ogranicza możliwości 
w zakresie wyborów życiowych i zdolności 
adaptacyjne; mając na uwadze, że kobiety, 
dzieci, osoby starsze, osoby 
niepełnosprawne, ludy tubylcze i 
wspólnoty religijne są często 
dyskryminowane;

Or. en

Poprawka 52
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że ubóstwo i 
nierówność należy rozumieć szeroko, co 
obejmuje pozbawianie dostępu do 
wszelkiego rodzaju niezbędnych zasobów, 
a także dyskryminację, która ogranicza 
możliwości w zakresie wyborów 
życiowych i zdolności adaptacyjne; mając 
na uwadze, że kobiety, dzieci, osoby 
starsze, osoby niepełnosprawne i ludy 
tubylcze są często dyskryminowane;

F. mając na uwadze, że ubóstwo i 
nierówność należy rozumieć szeroko, co 
obejmuje pozbawianie dostępu do 
wszelkiego rodzaju niezbędnych zasobów, 
a także dyskryminację, która ogranicza 
możliwości w zakresie wyborów 
życiowych i zdolności adaptacyjne; mając 
na uwadze, że kobiety, dzieci, osoby 
starsze, osoby niepełnosprawne, 
mniejszości narodowe i ludy tubylcze są 
często dyskryminowane;

Or. es
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Poprawka 53
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że 80 % lasów 
na całym świecie stanowi tradycyjne 
ziemie i terytoria ludów tubylczych; mając 
na uwadze, że ludy tubylcze odgrywają 
zasadniczą rolę w zrównoważonym 
gospodarowaniu zasobami naturalnymi i 
ochronie różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 54
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że rezerwaty 
stanowią ważną przeszkodę dla 
wylesiania; mając na uwadze, że cały 
biom lasów tropikalnych zamieszkałych 
przez społeczności tubylcze i lokalne 
przyczynia się do pochłaniania dwutlenku 
węgla, co sprawia, że lasy te są cennym 
elementem każdej strategii 
ukierunkowanej na rozwiązanie problemu 
zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 55
Caroline Roose, Michèle Rivasi
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fc. mając na uwadze, że ludy tubylcze 
należą do jednych z najbiedniejszych grup 
i są nieproporcjonalnie narażone na 
zmianę klimatu, gdyż są silnie uzależnione 
od gruntów oraz zasobów naturalnych i 
ekosystemów, które zaspokajają ich 
podstawowe potrzeby i stanowią ich źródło 
utrzymania; mając na uwadze, że 
jednocześnie liczne badania sugerują, że 
ludy tubylcze posiadają bogate 
doświadczenie w przystosowywaniu się do 
zmienności klimatu, opierając się na 
swojej tradycyjnej wiedzy, co zwiększa ich 
odporność;

Or. en

Poprawka 56
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fd. mając na uwadze, że specjalna 
sprawozdawczyni ds. praw ludów 
tubylczych zgłosiła w swoim sprawozdaniu 
z 2017 r. otrzymywanie coraz większej 
liczby zarzutów dotyczących sytuacji, w 
których projekty łagodzenia skutków 
zmiany klimatu, w szczególności projekty 
w zakresie energii odnawialnej, takie jak 
produkcja biopaliw i budowa zapór 
hydroelektrycznych, negatywnie wpłynęły 
na prawa ludów tubylczych;

Or. en
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Poprawka 57
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fe. mając na uwadze, że brak 
uznawania zwyczajowych praw ludów 
tubylczych i społeczności do ziemi rodzi 
ryzyko masowego wykupu i dzierżawy 
ziemi, zagrażając źródłom ich utrzymania 
i ich zdolności do reagowania na zmianę 
klimatu lub utratę różnorodności 
biologicznej;

Or. en

Poprawka 58
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ff. mając na uwadze, że w 
sprawozdaniu specjalnym w sprawie 
zmiany klimatu i gruntów (2019 r.) 
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu 
(IPCC) dostrzegł znaczenie 
zabezpieczania gruntów dla społeczności 
lokalnych w kontekście zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 59
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Motyw F g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fg. mając na uwadze, że specjalna 
sprawozdawczyni ONZ ds. praw ludów 
tubylczych uznała przemysł wydobywczy 
za główne źródło konfliktów i przemocy 
na terytoriach ludów tubylczych;

Or. en

Poprawka 60
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fh. mając na uwadze, że niszczenie 
siedlisk dzikiej fauny takich jak lasy 
ułatwia rozprzestrzenianie się wirusów; 
mając na uwadze, że FAO potwierdza, iż 
zwiększone pojawianie się chorób 
zakaźnych zbiega się z przyspieszonym 
ubytkiem powierzchni lasów tropikalnych, 
powiązanym w szczególności z uprawą 
palm olejowych lub nasion soi;

Or. en

Poprawka 61
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fi. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu wywiera poważny wpływ na 
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wszechocean (zakwaszanie; 
intensywniejsze, dłuższe i częstsze morskie 
fale upałów, niszczenie rafy koralowej 
itd.); mając na uwadze, że w ramach 
dotychczasowego scenariusza 
postępowania przewiduje się, że zmiana 
klimatu zmniejszy biomasę ryb o 30 do 
40 % w niektórych regionach 
tropikalnych do 2100 r.; mając na 
uwadze, że kraje w tych strefach są w 
dużej mierze uzależnione od rybołówstwa, 
ale nie posiadają zasobów socjalnych i 
finansowych, aby dostosować się i 
przygotować na przyszłość;

Or. en

Poprawka 62
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fj. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu wywiera coraz większy wpływ na 
liczebność populacji ryb w krajach 
rozwijających się, a tym samym wywiera 
wpływ w perspektywie krótko- i 
średnioterminowej na źródła utrzymania 
społeczności nadbrzeżnych, które nie 
posiadają zasobów socjalnych i 
finansowych, aby dostosować się i 
przygotować na przyszłość;

Or. en

Poprawka 63
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F k (nowy)



PE657.479v01-00 32/169 AM\1213958PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

Fk. mając na uwadze, że rybołówstwo 
łodziowe w krajach rozwijających się jest 
najbardziej narażone na skutki zmiany 
klimatu, chociaż jest zdecydowanie 
największym pracodawcą oceanów;

Or. en

Poprawka 64
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F l (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fl. mając na uwadze, że w 
sprawozdaniu specjalnym IPCC w 
sprawie oceanów i kriosfery w 
zmieniającym się klimacie udowodniono 
także korzyści płynące z łączenia wiedzy 
naukowej z lokalną i tubylczą w celu 
wzmocnienia odporności;

Or. en

Poprawka 65
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że kobiety w 
nieproporcjonalnym stopniu cierpią z 
powodu skutków zmiany klimatu, nie tylko 
ze względu na wykonywane przez nie 
prace na roli, ale także z powodu 
dyskryminacji, jakiej doświadczają w 
zakresie dostępu do gruntów i usług, 

G. mając na uwadze, że kobiety w 
nieproporcjonalnym stopniu cierpią z 
powodu skutków zmiany klimatu, nie tylko 
ze względu na wykonywane przez nie 
prace na roli, ale także z powodu 
dyskryminacji, jakiej doświadczają w 
zakresie dostępu do gruntów i usług, w 



AM\1213958PL.docx 33/169 PE657.479v01-00

PL

udziału w podejmowaniu decyzji i 
szacunku w przypadku podejmowania 
działalności tradycyjnie zdominowanej 
przez mężczyzn; mając na uwadze, że 
kobiety są również zdecydowanie 
nadreprezentowane wśród osób 
przesiedlanych ze względów związanych ze 
zmianą klimatu;

szczególności usług w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego, udziału w 
podejmowaniu decyzji i szacunku w 
przypadku podejmowania działalności 
tradycyjnie zdominowanej przez 
mężczyzn; mając na uwadze, że 80 % osób 
przesiedlanych w wyniku zmiany klimatu 
stanowią kobiety i dzieci, które są bardziej 
narażone na negatywne skutki zmiany 
klimatu oraz doświadczają w związku z 
tym większych trudności, w tym o wiele 
wyższego ryzyka śmierci w wyniku klęsk 
żywiołowych; mając na uwadze, że 
sytuacja osób wewnętrznie przesiedlonych 
ze względów środowiskowych jest 
najgorsza w przypadku osób bardziej 
wymagających szczególnego traktowania, 
takich jak kobiety, które są często 
narażone na łamanie ich praw 
podstawowych, będąc ofiarami handlu 
ludźmi i wykorzystywania seksualnego; 
mając na uwadze, że ze względu na brak 
aktywów i większe zagrożenie ubóstwem 
kobiety są zazwyczaj bardziej narażone na 
ryzyko znalezienia się w 
niegwarantujących bezpieczeństwa i 
przepełnionych schroniskach;

Or. en

Poprawka 66
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że kobiety w 
nieproporcjonalnym stopniu cierpią z 
powodu skutków zmiany klimatu, nie tylko 
ze względu na wykonywane przez nie 
prace na roli, ale także z powodu 
dyskryminacji, jakiej doświadczają w 
zakresie dostępu do gruntów i usług, 
udziału w podejmowaniu decyzji i 
szacunku w przypadku podejmowania 

G. mając na uwadze, że kobiety w 
nieproporcjonalnym stopniu cierpią z 
powodu skutków zmiany klimatu, nie tylko 
ze względu na wykonywane przez nie 
prace na roli, ale także z powodu 
dyskryminacji, jakiej doświadczają w 
zakresie dostępu do gruntów i usług, 
udziału w podejmowaniu decyzji i 
szacunku w przypadku podejmowania 
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działalności tradycyjnie zdominowanej 
przez mężczyzn; mając na uwadze, że 
kobiety są również zdecydowanie 
nadreprezentowane wśród osób 
przesiedlanych ze względów związanych 
ze zmianą klimatu;

działalności tradycyjnie zdominowanej 
przez mężczyzn; mając na uwadze, że 
kobiety są również zdecydowanie 
nadreprezentowane wśród osób 
przesiedlanych ze względów związanych 
ze zmianą klimatu; mając jednakże na 
uwadze, że mężczyźni są w równym 
stopniu dotknięci skutkami zmiany 
klimatu, ponieważ stanowią większość w 
niektórych sektorach działalności, takich 
jak budownictwo, gdzie zmiana klimatu w 
znacznym stopniu wpłynie na warunki 
pracy, a także stanowią przeważającą 
większość wśród strażaków, którzy 
działają na pierwszej linii walki z 
katastrofami naturalnymi, w 
szczególności pożarami;

Or. fr

Poprawka 67
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że kobiety w 
nieproporcjonalnym stopniu cierpią z 
powodu skutków zmiany klimatu, nie tylko 
ze względu na wykonywane przez nie 
prace na roli, ale także z powodu 
dyskryminacji, jakiej doświadczają w 
zakresie dostępu do gruntów i usług, 
udziału w podejmowaniu decyzji i 
szacunku w przypadku podejmowania 
działalności tradycyjnie zdominowanej 
przez mężczyzn; mając na uwadze, że 
kobiety są również zdecydowanie 
nadreprezentowane wśród osób 
przesiedlanych ze względów związanych 
ze zmianą klimatu;

G. mając na uwadze, że kobiety w 
nieproporcjonalnym stopniu cierpią z 
powodu skutków zmiany klimatu, nie tylko 
ze względu na wykonywane przez nie 
prace na roli, ale także z powodu 
dyskryminacji, jakiej doświadczają w 
zakresie dostępu do gruntów i usług, 
dostępu do edukacji i szkolenia 
zawodowego, udziału w podejmowaniu 
decyzji i szacunku w przypadku 
podejmowania działalności tradycyjnie 
zdominowanej przez mężczyzn; mając na 
uwadze, że kobiety i dzieci są również 
zdecydowanie nadreprezentowane wśród 
osób przesiedlanych ze względów 
związanych ze zmianą klimatu;

Or. en
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Poprawka 68
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że kobiety w 
nieproporcjonalnym stopniu cierpią z 
powodu skutków zmiany klimatu, nie tylko 
ze względu na wykonywane przez nie 
prace na roli, ale także z powodu 
dyskryminacji, jakiej doświadczają w 
zakresie dostępu do gruntów i usług, 
udziału w podejmowaniu decyzji i 
szacunku w przypadku podejmowania 
działalności tradycyjnie zdominowanej 
przez mężczyzn; mając na uwadze, że 
kobiety są również zdecydowanie 
nadreprezentowane wśród osób 
przesiedlanych ze względów związanych 
ze zmianą klimatu;

G. mając na uwadze, że kobiety w 
nieproporcjonalnym stopniu cierpią z 
powodu skutków zmiany klimatu, nie tylko 
ze względu na wykonywane przez nie 
prace na roli, ale także z powodu 
dyskryminacji, jakiej doświadczają w 
zakresie dostępu do gruntów i usług, 
udziału w podejmowaniu decyzji i 
szacunku w przypadku podejmowania 
działalności tradycyjnie zdominowanej 
przez mężczyzn; mając na uwadze, że 
kobiety i dzieci są również zdecydowanie 
nadreprezentowane wśród osób 
przesiedlanych ze względów związanych 
ze zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 69
Chrysoula Zacharopoulou, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Catherine 
Chabaud, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że kobiety w 
nieproporcjonalnym stopniu cierpią z 
powodu skutków zmiany klimatu, nie tylko 
ze względu na wykonywane przez nie 
prace na roli, ale także z powodu 
dyskryminacji, jakiej doświadczają w 
zakresie dostępu do gruntów i usług, 
udziału w podejmowaniu decyzji i 
szacunku w przypadku podejmowania 
działalności tradycyjnie zdominowanej 

G. mając na uwadze, że kobiety w 
nieproporcjonalnym stopniu cierpią z 
powodu skutków zmiany klimatu, nie tylko 
ze względu na wykonywane przez nie 
prace na roli, ale także z powodu 
dyskryminacji, jakiej doświadczają w 
zakresie dostępu do gruntów i usług, 
udziału w podejmowaniu decyzji i 
szacunku w przypadku podejmowania 
działalności tradycyjnie zdominowanej 
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przez mężczyzn; mając na uwadze, że 
kobiety są również zdecydowanie 
nadreprezentowane wśród osób 
przesiedlanych ze względów związanych 
ze zmianą klimatu;

przez mężczyzn; mając na uwadze, że 
kobiety są również zdecydowanie 
nadreprezentowane wśród ofiar katastrof 
naturalnych i osób przesiedlanych ze 
względów związanych ze zmianą klimatu;

Or. fr

Poprawka 70
György Hölvényi

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że kobiety w 
nieproporcjonalnym stopniu cierpią z 
powodu skutków zmiany klimatu, nie tylko 
ze względu na wykonywane przez nie 
prace na roli, ale także z powodu 
dyskryminacji, jakiej doświadczają w 
zakresie dostępu do gruntów i usług, 
udziału w podejmowaniu decyzji i 
szacunku w przypadku podejmowania 
działalności tradycyjnie zdominowanej 
przez mężczyzn; mając na uwadze, że 
kobiety są również zdecydowanie 
nadreprezentowane wśród osób 
przesiedlanych ze względów związanych 
ze zmianą klimatu;

G. mając na uwadze, że kobiety w 
nieproporcjonalnym stopniu cierpią z 
powodu skutków zmiany klimatu, nie tylko 
ze względu na wykonywane przez nie 
prace na roli, ale także z powodu 
dyskryminacji, jakiej doświadczają w 
zakresie dostępu do gruntów i usług, 
udziału w podejmowaniu decyzji i 
szacunku w przypadku podejmowania 
działalności tradycyjnie zdominowanej 
przez mężczyzn; mając na uwadze, że 
kobiety doświadczają szczególnych 
trudności jako osoby przesiedlone ze 
względów związanych ze zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 71
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że według 
danych UNICEF w 2015 r. „ponad pół 
miliarda dzieci mieszka na obszarach, na 
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których często występują powodzie, a 
niemal 160 milionów na obszarach w 
znacznym lub wielkim stopniu dotkniętych 
suszą”, a w konsekwencji zmiana klimatu 
może wywrzeć znaczący wpływ na dzieci, 
które są w większym stopniu narażone na 
choroby, w szczególności na choroby 
przenoszone przez wektory, takie jak 
malaria, której częstość występowania 
może wzrosnąć ze względu na zmianę 
klimatu; mając na uwadze, że 
niezamierzoną konsekwencją środków 
wdrożonych przeciwko wirusowi COVID-
19 w Afryce było zakłócenie niektórych 
programów szczepień mających 
zasadnicze znaczenie dla dzieci, gdy 
jednocześnie Afryka została relatywnie 
oszczędzona przez COVID-19;

Or. fr

Poprawka 72
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. podkreśla, że kobiety i dziewczęta 
są potężnymi inicjatorami zmian, w 
szczególności w odniesieniu do działań w 
dziedzinie klimatu, i wzywa do 
promowania w programach rozwoju UE 
znaczącego udziału i wzmocnienia pozycji 
kobiet i ich organizacji na wszystkich 
szczeblach i na wszystkich etapach 
opracowywania, planowania, 
finansowania, wdrażania, monitorowania 
i oceny polityki, ponieważ ich włączenie 
ma kluczowe znaczenie dla interwencji 
politycznych w zakresie łagodzenia 
zmiany klimatu i odporności na nią oraz 
sprawiedliwego podziału zasobów w celu 
eliminowania przeszkód, które dotykają je 
w nieproporcjonalny sposób, i 
zapewnienia długoterminowych 
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zrównoważonych rozwiązań w zakresie 
klimatu; podkreśla w związku z tym 
konieczność wspierania budowania 
zdolności i roli kobiet jako edukatorów i 
promotorów zmiany oraz zapewnienia 
odpowiedniego finansowania tych 
organizacji;

Or. en

Poprawka 73
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że ludność 
tubylcza jest często postrzegana jedynie 
jako ofiara zmiany klimatu, a nie jako 
podmiot chroniący środowisko zdolny do 
odegrania kluczowej roli w walce ze 
zmianą klimatu; mając na uwadze, że 
ludność tubylcza musi opierać się 
okupacji i wylesianiu ziem, na których 
żyła przez wieki, a także wtargnięciom na 
jej terytorium mającym na celu wydobycie 
paliw kopalnych; mając na uwadze, że 
ludność tubylcza jest często wyłączona z 
procedur decyzyjnych dotyczących 
przystosowania się do zmiany klimatu i 
łagodzenia jej skutków;

Or. es

Poprawka 74
Chrysoula Zacharopoulou, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że aktualny 
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kryzys wywołany przez COVID-19 stanowi 
ilustrację ścisłego powiązania między 
zdrowiem ludzi a stanem naszych 
ekosystemów; mając na uwadze, że rolę 
kobiet we wdrażaniu podejścia „Jedno 
zdrowie” w strategiach politycznych w 
dziedzinie środowiska i działań na rzecz 
klimatu należy w większym stopniu 
docenić i promować;

Or. fr

Poprawka 75
Barry Andrews, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że oenzetowskie 
globalne porozumienie w sprawie migracji 
uznaje zmianę klimatu i degradację 
środowiska za czynniki powodujące 
przymusowe wysiedlenia;

Or. en

Poprawka 76
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że według 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) 73 miliony dzieci w wieku od 5 do 
17 lat wykonuje pracę niebezpieczną w 
rozumieniu konwencji MOP nr 182 w 
różnych sektorach, w rolnictwie i 
budownictwie; mając na uwadze, że 
według MOP co roku 22 000 dzieci 
umierają przy pracy, a warunki pracy w 
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sektorach, w których dzieci wykonują 
pracę niebezpieczną, będą ulegały 
pogorszeniu ze względu na lokalizację 
geograficzną i charakter tych działań, 
często wykonywanych na świeżym 
powietrzu; mając wobec tego na uwadze, 
że zainteresowane państwa powinny 
zwiększyć starania w celu wyeliminowania 
pracy dzieci, w szczególności jej 
najgorszych form w rozumieniu 
wspomnianej konwencji;

Or. fr

Poprawka 77
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Chrysoula Zacharopoulou, Barry Andrews, 
Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 drastycznie zwiększa 
podatność na zagrożenia w krajach 
rozwijających się, zarówno ze względu na 
bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne, 
jak i z powodu licznych skutków mających 
głęboki wpływ na gospodarkę; mając na 
uwadze, że zarówno pandemia, jak i 
zmiana klimatu szkodzą finansom 
publicznym, a jednocześnie zwiększają 
potrzeby finansowe, w tym w zakresie 
ochrony socjalnej i usług;

H. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 drastycznie zwiększa 
podatność na zagrożenia w krajach 
rozwijających się, zarówno ze względu na 
bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne, 
jak i z powodu licznych skutków mających 
głęboki wpływ na gospodarkę i kwestie 
społeczne; mając na uwadze, że zarówno 
pandemia, jak i zmiana klimatu szkodzą 
finansom publicznym, a jednocześnie 
zwiększają potrzeby finansowe, w tym w 
zakresie ochrony socjalnej i usług; mając 
na uwadze, że pandemia COVID-19 
odzwierciedla współzależność między 
kryzysami zdrowotnymi a kryzysami 
klimatycznymi i środowiskowymi oraz 
utratą różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 78
Dominique Bilde
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Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 drastycznie zwiększa 
podatność na zagrożenia w krajach 
rozwijających się, zarówno ze względu na 
bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne, 
jak i z powodu licznych skutków mających 
głęboki wpływ na gospodarkę; mając na 
uwadze, że zarówno pandemia, jak i 
zmiana klimatu szkodzą finansom 
publicznym, a jednocześnie zwiększają 
potrzeby finansowe, w tym w zakresie 
ochrony socjalnej i usług;

H. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 drastycznie zwiększa 
podatność na zagrożenia w krajach 
rozwijających się, zarówno ze względu na 
bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne, 
jak i z powodu licznych skutków mających 
głęboki wpływ na gospodarkę; mając na 
uwadze, że zarówno pandemia, jak i 
zmiana klimatu szkodzą finansom 
publicznym, a jednocześnie zwiększają 
potrzeby finansowe, w tym w zakresie 
ochrony socjalnej i usług, i zakłócają 
funkcjonowanie służb i programów w 
dziedzinie zdrowia publicznego, w 
szczególności skierowanych do dzieci;

Or. fr

Poprawka 79
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 drastycznie zwiększa 
podatność na zagrożenia w krajach 
rozwijających się, zarówno ze względu na 
bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne, 
jak i z powodu licznych skutków mających 
głęboki wpływ na gospodarkę; mając na 
uwadze, że zarówno pandemia, jak i 
zmiana klimatu szkodzą finansom 
publicznym, a jednocześnie zwiększają 
potrzeby finansowe, w tym w zakresie 
ochrony socjalnej i usług;

H. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 drastycznie zwiększa 
podatność na zagrożenia w krajach 
rozwijających się, zarówno ze względu na 
bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne, 
jak i z powodu licznych skutków mających 
głęboki wpływ na gospodarkę, takich jak 
rosnące nierówności, ubóstwo, głód i brak 
bezpieczeństwa żywnościowego; mając na 
uwadze, że zarówno pandemia, jak i 
zmiana klimatu szkodzą finansom 
publicznym, a jednocześnie zwiększają 
potrzeby finansowe, w tym w zakresie 
ochrony socjalnej i usług;
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Or. en

Poprawka 80
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 drastycznie zwiększa 
podatność na zagrożenia w krajach 
rozwijających się, zarówno ze względu na 
bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne, 
jak i z powodu licznych skutków mających 
głęboki wpływ na gospodarkę; mając na 
uwadze, że zarówno pandemia, jak i 
zmiana klimatu szkodzą finansom 
publicznym, a jednocześnie zwiększają 
potrzeby finansowe, w tym w zakresie 
ochrony socjalnej i usług;

H. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 drastycznie zwiększa 
podatność na zagrożenia w krajach 
rozwijających się, zarówno ze względu na 
bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne, 
jak i z powodu licznych skutków mających 
głęboki wpływ na gospodarkę i kwestie 
społeczne oraz wpływ na dostęp do 
zasobów i usług; mając na uwadze, że 
zarówno pandemia, jak i zmiana klimatu 
szkodzą finansom publicznym, a 
jednocześnie zwiększają potrzeby 
finansowe, w tym w zakresie ochrony 
socjalnej i usług;

Or. en

Poprawka 81
György Hölvényi

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 drastycznie zwiększa 
podatność na zagrożenia w krajach 
rozwijających się, zarówno ze względu na 
bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne, 
jak i z powodu licznych skutków mających 
głęboki wpływ na gospodarkę; mając na 
uwadze, że zarówno pandemia, jak i 
zmiana klimatu szkodzą finansom 
publicznym, a jednocześnie zwiększają 

H. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 drastycznie zwiększa 
podatność na zagrożenia w krajach 
rozwijających się, zarówno ze względu na 
bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne, 
jak i z powodu zwiększania się już 
istniejącej wrażliwości ekonomicznej; 
mając na uwadze, że zarówno pandemia, 
jak i zmiana klimatu szkodzą finansom 
publicznym, a jednocześnie zwiększają 
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potrzeby finansowe, w tym w zakresie 
ochrony socjalnej i usług;

potrzeby finansowe, w tym w zakresie 
ochrony socjalnej i usług;

Or. en

Poprawka 82
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając jednakże na uwadze, że 
Afryka oparła się w znacznym stopniu 
pandemii COVID-19, ponieważ na koniec 
września 2020 r. stwierdzono 1 420 664 
przypadki w 55 państwach afrykańskich i 
34 323 zgony, a początkowe prognozy 
okazały się błędne;

Or. fr

Poprawka 83
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw H b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 wykazała zdolność kontynentu 
afrykańskiego i krajowych systemów 
opieki zdrowotnej do poradzenia sobie z 
kryzysem sanitarnym, ponieważ nawet 
część sprzętu można było wyprodukować 
na tym kontynencie, i że w przyszłości 
należy w pierwszej kolejności oprzeć się 
na krajowych systemach opieki 
zdrowotnej tych krajów w przypadku 
kryzysu sanitarnego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu przejrzystego 
gospodarowania ewentualnie 
zapewnionymi środkami finansowymi;
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Or. fr

Poprawka 84
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że rządy krajów 
rozwijających się muszą przewodzić 
wysiłkom na rzecz zmniejszenia 
podatności na zagrożenia, zwiększenia 
odporności i wzmocnienia zdolności 
wsparcia, ale to UE, jej państwa 
członkowskie oraz inne kraje rozwinięte i 
wschodzące muszą radykalnie 
zintensyfikować swoje działania, gdyż to 
one wyemitowały do atmosfery niemal 
wszystkie gazy cieplarniane powodujące 
zmianę klimatu, to emisje tych właśnie 
krajów pozostają na wysokim poziomie, to 
te kraje posiadają bardzo potrzebne 
zasoby na skuteczne działania w 
dziedzinie klimatu i to one podjęły istotne 
zobowiązania w tym zakresie; mając na 
uwadze, że ze wszystkich wymienionych tu 
powodów UE, jej państwa członkowskie 
oraz inne kraje rozwinięte i wschodzące 
mają moralny obowiązek podjęcia 
intensywniejszych działań;

I. mając na uwadze, że rządy krajów 
rozwijających się muszą przewodzić 
wysiłkom na rzecz zmniejszenia 
podatności na zagrożenia, zwiększenia 
odporności, zdolności dostosowawczych i 
wzmocnienia zdolności wsparcia, ale to 
UE, jej państwa członkowskie oraz inne 
kraje rozwinięte i wschodzące powinny 
zmodyfikować swoje działania, aby 
uczynić je skuteczniejszymi i lepiej 
dostosowanymi do nowych potrzeb i 
wyzwań, gdyż to one wyemitowały do 
atmosfery niemal wszystkie gazy 
cieplarniane powodujące zmianę klimatu, 
lecz aktualnie za emisje tych gazów w 
coraz większym stopniu odpowiadają 
Chiny i Indie, które Światowa 
Organizacja Handlu wciąż uważa za kraje 
rozwijające się i które korzystają z 
korzystniejszych warunków ograniczania 
emisji na podstawie porozumienia 
paryskiego, a w ostatnim dziesięcioleciu 
zwiększyły swój udział w światowej emisji 
o 36 % i 71 %; mając na uwadze, że 
zwłaszcza Chiny wciąż inwestują w 
energię ze źródeł kopalnych, w 
szczególności w elektrownie węglowe w 
wielu krajach rozwijających się w ramach 
ich strategii „nowego jedwabnego 
szlaku”, a w konsekwencji UE nie może 
jako jedyna dźwigać ciężaru i 
odpowiedzialności za ograniczenie 
światowych emisji;

Or. fr
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Poprawka 85
Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że rządy krajów 
rozwijających się muszą przewodzić 
wysiłkom na rzecz zmniejszenia 
podatności na zagrożenia, zwiększenia 
odporności i wzmocnienia zdolności 
wsparcia, ale to UE, jej państwa 
członkowskie oraz inne kraje rozwinięte i 
wschodzące muszą radykalnie 
zintensyfikować swoje działania, gdyż to 
one wyemitowały do atmosfery niemal 
wszystkie gazy cieplarniane powodujące 
zmianę klimatu, to emisje tych właśnie 
krajów pozostają na wysokim poziomie, to 
te kraje posiadają bardzo potrzebne 
zasoby na skuteczne działania w 
dziedzinie klimatu i to one podjęły istotne 
zobowiązania w tym zakresie; mając na 
uwadze, że ze wszystkich wymienionych tu 
powodów UE, jej państwa członkowskie 
oraz inne kraje rozwinięte i wschodzące 
mają moralny obowiązek podjęcia 
intensywniejszych działań;

I. mając na uwadze, że rządy krajów 
rozwijających się muszą przewodzić 
wysiłkom na rzecz zmniejszenia 
podatności na zagrożenia, zwiększenia 
odporności i wzmocnienia zdolności 
wsparcia; mając na uwadze, że UE, jej 
państwa członkowskie oraz inne kraje 
rozwinięte i wschodzące muszą radykalnie 
zintensyfikować swoje działania, zgodnie 
ze swoimi zobowiązaniami w tym zakresie; 
mając na uwadze, że UE, jej państwa 
członkowskie oraz inne kraje rozwinięte i 
wschodzące mają moralny obowiązek 
podjęcia intensywniejszych działań;

Or. en

Poprawka 86
György Hölvényi

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że rządy krajów 
rozwijających się muszą przewodzić 
wysiłkom na rzecz zmniejszenia 
podatności na zagrożenia, zwiększenia 
odporności i wzmocnienia zdolności 
wsparcia, ale to UE, jej państwa 

I. mając na uwadze, że rządy krajów 
rozwijających się muszą przewodzić 
wysiłkom na rzecz zmniejszenia 
podatności na zagrożenia, zwiększenia 
odporności i wzmocnienia zdolności 
wsparcia, ale to kraje w głównej mierze 
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członkowskie oraz inne kraje rozwinięte i 
wschodzące muszą radykalnie 
zintensyfikować swoje działania, gdyż to 
one wyemitowały do atmosfery niemal 
wszystkie gazy cieplarniane powodujące 
zmianę klimatu, to emisje tych właśnie 
krajów pozostają na wysokim poziomie, to 
te kraje posiadają bardzo potrzebne zasoby 
na skuteczne działania w dziedzinie 
klimatu i to one podjęły istotne 
zobowiązania w tym zakresie; mając na 
uwadze, że ze wszystkich wymienionych 
tu powodów UE, jej państwa członkowskie 
oraz inne kraje rozwinięte i wschodzące 
mają moralny obowiązek podjęcia 
intensywniejszych działań;

odpowiedzialne za wzrost globalnych 
emisji gazów cieplarnianych i UE, jej 
państwa członkowskie oraz inne kraje 
rozwinięte i wschodzące muszą radykalnie 
zintensyfikować swoje działania zgodnie 
ze swoimi zobowiązaniami, gdyż to one 
wyemitowały do atmosfery niemal 
wszystkie gazy cieplarniane powodujące 
zmianę klimatu, to emisje tych właśnie 
krajów pozostają na wysokim poziomie, to 
te kraje posiadają bardzo potrzebne zasoby 
na skuteczne działania w dziedzinie 
klimatu i to one podjęły istotne 
zobowiązania w tym zakresie; mając na 
uwadze, że ze wszystkich wymienionych 
tu powodów UE, jej państwa członkowskie 
oraz inne kraje rozwinięte i wschodzące 
mają moralny obowiązek podjęcia 
intensywniejszych działań;

Or. en

Poprawka 87
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że rządy krajów 
rozwijających się muszą przewodzić 
wysiłkom na rzecz zmniejszenia 
podatności na zagrożenia, zwiększenia 
odporności i wzmocnienia zdolności 
wsparcia, ale to UE, jej państwa 
członkowskie oraz inne kraje rozwinięte i 
wschodzące muszą radykalnie 
zintensyfikować swoje działania, gdyż to 
one wyemitowały do atmosfery niemal 
wszystkie gazy cieplarniane powodujące 
zmianę klimatu, to emisje tych właśnie 
krajów pozostają na wysokim poziomie, to 
te kraje posiadają bardzo potrzebne zasoby 
na skuteczne działania w dziedzinie 
klimatu i to one podjęły istotne 

I. mając na uwadze, że rządy krajów 
rozwijających się muszą przewodzić 
wysiłkom na rzecz zmniejszenia 
podatności na zagrożenia, zwiększenia 
odporności i wzmocnienia zdolności 
wsparcia, ale to UE, jej państwa 
członkowskie oraz inne kraje rozwinięte i 
wschodzące muszą radykalnie 
zintensyfikować swoje działania, gdyż to 
one wyemitowały do atmosfery niemal 
wszystkie gazy cieplarniane powodujące 
zmianę klimatu, to emisje tych właśnie 
krajów pozostają na wysokim poziomie, to 
te kraje posiadają bardzo potrzebne zasoby 
na skuteczne działania w dziedzinie 
klimatu i to one podjęły istotne 
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zobowiązania w tym zakresie; mając na 
uwadze, że ze wszystkich wymienionych 
tu powodów UE, jej państwa członkowskie 
oraz inne kraje rozwinięte i wschodzące 
mają moralny obowiązek podjęcia 
intensywniejszych działań;

zobowiązania w tym zakresie; mając na 
uwadze, że ze wszystkich wymienionych 
tu powodów UE, jej państwa członkowskie 
oraz inne kraje rozwinięte i wschodzące 
mają moralny obowiązek podjęcia 
intensywniejszych działań, zgodnie ze 
wspólną, lecz zróżnicowaną 
odpowiedzialnością i odpowiednimi 
zdolnościami;

Or. en

Poprawka 88
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że rządy krajów 
rozwijających się muszą przewodzić 
wysiłkom na rzecz zmniejszenia 
podatności na zagrożenia, zwiększenia 
odporności i wzmocnienia zdolności 
wsparcia, ale to UE, jej państwa 
członkowskie oraz inne kraje rozwinięte i 
wschodzące muszą radykalnie 
zintensyfikować swoje działania, gdyż to 
one wyemitowały do atmosfery niemal 
wszystkie gazy cieplarniane powodujące 
zmianę klimatu, to emisje tych właśnie 
krajów pozostają na wysokim poziomie, to 
te kraje posiadają bardzo potrzebne zasoby 
na skuteczne działania w dziedzinie 
klimatu i to one podjęły istotne 
zobowiązania w tym zakresie; mając na 
uwadze, że ze wszystkich wymienionych 
tu powodów UE, jej państwa członkowskie 
oraz inne kraje rozwinięte i wschodzące 
mają moralny obowiązek podjęcia 
intensywniejszych działań;

I. mając na uwadze, że rządy krajów 
rozwijających się muszą przewodzić 
wysiłkom na rzecz zmniejszenia 
podatności na zagrożenia, zwiększenia 
odporności i wzmocnienia zdolności 
wsparcia, ale to UE, jej państwa 
członkowskie oraz inne kraje rozwinięte i 
wschodzące muszą radykalnie 
zintensyfikować swoje działania, gdyż to te 
kraje posiadają bardzo potrzebne zasoby na 
skuteczne działania w dziedzinie klimatu i 
to one podjęły istotne zobowiązania w tym 
zakresie; mając na uwadze, że ze 
wszystkich wymienionych tu powodów 
UE, jej państwa członkowskie oraz inne 
kraje rozwinięte i wschodzące mają 
moralny obowiązek wspierania krajów 
rozwijających się w wysiłkach w zakresie 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej, 
koncentrując się na słabszych grupach 
społecznych;

Or. en
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Poprawka 89
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR
Emmanouil Fragkos

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że rządy krajów 
rozwijających się muszą przewodzić 
wysiłkom na rzecz zmniejszenia 
podatności na zagrożenia, zwiększenia 
odporności i wzmocnienia zdolności 
wsparcia, ale to UE, jej państwa 
członkowskie oraz inne kraje rozwinięte i 
wschodzące muszą radykalnie 
zintensyfikować swoje działania, gdyż to 
one wyemitowały do atmosfery niemal 
wszystkie gazy cieplarniane powodujące 
zmianę klimatu, to emisje tych właśnie 
krajów pozostają na wysokim poziomie, to 
te kraje posiadają bardzo potrzebne zasoby 
na skuteczne działania w dziedzinie 
klimatu i to one podjęły istotne 
zobowiązania w tym zakresie; mając na 
uwadze, że ze wszystkich wymienionych 
tu powodów UE, jej państwa członkowskie 
oraz inne kraje rozwinięte i wschodzące 
mają moralny obowiązek podjęcia 
intensywniejszych działań;

I. mając na uwadze, że rządy krajów 
rozwijających się muszą przewodzić 
wysiłkom na rzecz zmniejszenia 
podatności na zagrożenia, zwiększenia 
odporności i wzmocnienia zdolności 
wsparcia, ale to UE, jej państwa 
członkowskie oraz inne kraje rozwinięte i 
wschodzące muszą zintensyfikować swoje 
działania, gdyż to one wyemitowały do 
atmosfery niemal wszystkie gazy 
cieplarniane powodujące zmianę klimatu, 
to emisje tych właśnie krajów pozostają na 
wysokim poziomie, to te kraje posiadają 
bardzo potrzebne zasoby na skuteczne 
działania w dziedzinie klimatu i to one 
podjęły istotne zobowiązania w tym 
zakresie; mając na uwadze, że ze 
wszystkich wymienionych tu powodów 
UE, jej państwa członkowskie oraz inne 
kraje rozwinięte i wschodzące mają 
moralny obowiązek podjęcia 
intensywniejszych działań;

Or. en

Poprawka 90
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że należy 
promować podejście terytorialne i 
konkretne działania, aby zapewnić 
podejście dostosowane do potrzeb; mając 
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na uwadze, że należy promować 
partnerstwo między wszystkimi sferami 
rządu (od szczebla lokalnego po krajowy i 
międzynarodowy) poprzez zaangażowanie 
społeczności lokalnych, organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, sektora 
prywatnego i środowiska akademickiego;

Or. en

Poprawka 91
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że Komisja 
planuje przekazać UNFCCC nowe 
ustalone na poziomie krajowym wkłady 
UE na podstawie porozumienia 
paryskiego do końca 2020 r. oraz planuje 
przygotować wnioski ustawodawcze 
wymagane, aby osiągnąć nowy cel do 
czerwca 2021 r., uzgodnione przez 
Parlament Europejski i Radę Europejską;

Or. en

Poprawka 92
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że płatności 
krajów rozwijających się z tytułu ich 
zadłużenia zmniejszają ich zdolność do 
radzenia sobie z kryzysem klimatycznym i 
innymi kryzysami oraz do wspierania 
najsłabszych grup ludności; mając na 
uwadze, że w związku z tym należy 

J. mając na uwadze, że płatności 
krajów rozwijających się z tytułu ich 
zadłużenia zmniejszają ich zdolność do 
radzenia sobie z kryzysem klimatycznym i 
innymi kryzysami oraz do wspierania 
najsłabszych grup ludności; mając na 
uwadze, że w związku z tym należy 
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zintensyfikować międzynarodowe wysiłki 
na rzecz zapobiegania nadmiernemu 
zadłużeniu i umożliwienia uporządkowanej 
likwidacji zadłużenia;

zintensyfikować międzynarodowe wysiłki 
na rzecz zapobiegania nadmiernemu 
zadłużeniu i umożliwienia uporządkowanej 
likwidacji zadłużenia, tym bardziej, że 
wysiłki te mają charakter ogólny i nie 
dotyczą jedynie Unii Europejskiej, 
ponieważ Chiny posiadają około jednej 
trzeciej całkowitego zadłużenia 
kontynentu afrykańskiego;

Or. fr

Poprawka 93
György Hölvényi

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że płatności 
krajów rozwijających się z tytułu ich 
zadłużenia zmniejszają ich zdolność do 
radzenia sobie z kryzysem klimatycznym i 
innymi kryzysami oraz do wspierania 
najsłabszych grup ludności; mając na 
uwadze, że w związku z tym należy 
zintensyfikować międzynarodowe wysiłki 
na rzecz zapobiegania nadmiernemu 
zadłużeniu i umożliwienia uporządkowanej 
likwidacji zadłużenia;

J. mając na uwadze, że słaba 
dyscyplina budżetowa krajów 
rozwijających się i płatności z tytułu ich 
zadłużenia ograniczają ich zdolność do 
zwiększania odporności najsłabszych grup 
ludności na wstrząsy klimatyczne; mając 
na uwadze, że w związku z tym należy 
zintensyfikować rozważenie 
międzynarodowych wysiłków na rzecz 
zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu i 
umożliwienia uporządkowanej likwidacji 
zadłużenia;

Or. en

Poprawka 94
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że 
międzynarodowe finansowanie działań w 

K. mając na uwadze, że według 
sprawozdania OECD „w 2019 r. oficjalna 
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dziedzinie klimatu w krajach rozwijających 
się jest w dalszym ciągu nader 
niewystarczające i koncentruje się na 
redukcji emisji, a to mimo szczególnie 
pilnej potrzeby podjęcia działań 
przystosowawczych; mając jednak na 
uwadze, że główne wysiłki na rzecz 
łagodzenia zmiany klimatu muszą być 
podejmowane w krajach rozwiniętych, 
gdzie emisje w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca są nawet ponad sto razy 
wyższe;

pomoc rozwojowa (ODA) państw 
członkowskich Komitetu Pomocy 
Rozwojowej (DAC) wzrosła do 152,8 mld 
USD, czyli 0,30 % ich wspólnego DNB”, a 
„całkowita ODA w 2019 r. wzrosła realnie 
o 1,4 % w stosunku do 2018 r.”, lecz 
międzynarodowe finansowanie działań w 
dziedzinie klimatu w krajach rozwijających 
się jest bez wątpienia niedostosowane i 
koncentruje się na redukcji emisji, a to 
mimo szczególnie pilnej potrzeby podjęcia 
działań przystosowawczych; mając jednak 
na uwadze, że główne wysiłki na rzecz 
łagodzenia zmiany klimatu muszą być 
podejmowane w krajach rozwiniętych, 
gdzie emisje w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca są nawet ponad sto razy 
wyższe;

Or. fr

Poprawka 95
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR
Emmanouil Fragkos

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że 
międzynarodowe finansowanie działań w 
dziedzinie klimatu w krajach rozwijających 
się jest w dalszym ciągu nader 
niewystarczające i koncentruje się na 
redukcji emisji, a to mimo szczególnie 
pilnej potrzeby podjęcia działań 
przystosowawczych; mając jednak na 
uwadze, że główne wysiłki na rzecz 
łagodzenia zmiany klimatu muszą być 
podejmowane w krajach rozwiniętych, 
gdzie emisje w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca są nawet ponad sto razy 
wyższe;

K. mając na uwadze, że 
międzynarodowe finansowanie działań w 
dziedzinie klimatu w krajach rozwijających 
się jest w dalszym ciągu niewystarczające i 
koncentruje się na redukcji emisji, a to 
mimo szczególnie pilnej potrzeby podjęcia 
działań przystosowawczych; mając jednak 
na uwadze, że główne wysiłki na rzecz 
łagodzenia zmiany klimatu muszą być 
podejmowane w krajach rozwiniętych, 
gdzie emisje w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca są nawet ponad sto razy 
wyższe;

Or. en
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Poprawka 96
György Hölvényi

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że transfer 
wiedzy i technologii powinien ułatwiać 
przejście krajów rozwijających się na 
zieloną gospodarkę dzięki uwzględnianiu 
gospodarczych i społecznych skutków 
zmiany oraz utrzymywaniu 
konkurencyjności gospodarek 
rozwijających się na globalnej arenie;

Or. en

Poprawka 97
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że Afryka 
potrzebuje przede wszystkim inwestycji w 
przystosowanie się do kryzysu 
klimatycznego, podczas gdy komunikat 
Komisji pt. „Towards a comprehensive 
Strategy with Africa” („W kierunku 
kompleksowej strategii dla Afryki”) z dnia 
9 marca 2020 r. skupia się na łagodzeniu 
zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 98
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud
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Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że Komisja dąży 
do osiągnięcia neutralności klimatycznej 
Unii do 2050 r.; mając na uwadze, że w 
tych działaniach UE jest globalnym, 
głównym wzorem do naśladowania w 
osiąganiu neutralności klimatycznej;

Or. en

Poprawka 99
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że działania 
dostosowawcze powinny koncentrować się 
głównie na osobach znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji i powinny 
obejmować zwiększenie odporności ich 
domostw i infrastruktury, od której osoby 
te są uzależnione, na ekstremalne zdarzenia 
pogodowe, poprawę bezpieczeństwa 
żywnościowego i zaopatrzenia w wodę, 
pomoc rolnikom produkującym żywność w 
dostosowaniu metod rolniczych do zmian 
w strukturze opadów deszczu i temperatur, 
a także pomoc osobom ubogim w 
opuszczeniu obszarów coraz bardziej 
niezdatnych do zamieszkania;

L. mając na uwadze, że działania 
dostosowawcze powinny koncentrować się 
głównie na osobach znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji i powinny 
obejmować zwiększenie odporności ich 
domostw i infrastruktury, od której osoby 
te są uzależnione, na ekstremalne zdarzenia 
pogodowe, poprawę bezpieczeństwa 
żywnościowego i zaopatrzenia w wodę, 
pomoc rolnikom i rybakom produkującym 
żywność w dostosowaniu metod rolniczych 
i połowowych do zmian w strukturze 
opadów deszczu i temperatur, wspierając 
ich w stawianiu czoła nieodwracalnej 
degradacji ekosystemów lądowych i 
morskich oraz powiązanym skutkom dla 
ich bezpieczeństwa żywnościowego i 
ekonomicznego, a także pomoc osobom 
ubogim w opuszczeniu obszarów coraz 
bardziej niezdatnych do zamieszkania; 
mając na uwadze, że te działania 
dostosowawcze powinny promować 
rozwiązania przyjazne dla środowiska i 
oparte na zasobach przyrody;
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Or. en

Poprawka 100
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że działania 
dostosowawcze powinny koncentrować się 
głównie na osobach znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji i powinny 
obejmować zwiększenie odporności ich 
domostw i infrastruktury, od której osoby 
te są uzależnione, na ekstremalne zdarzenia 
pogodowe, poprawę bezpieczeństwa 
żywnościowego i zaopatrzenia w wodę, 
pomoc rolnikom produkującym żywność w 
dostosowaniu metod rolniczych do zmian 
w strukturze opadów deszczu i temperatur, 
a także pomoc osobom ubogim w 
opuszczeniu obszarów coraz bardziej 
niezdatnych do zamieszkania;

L. mając na uwadze, że działania 
dostosowawcze powinny koncentrować się 
głównie na osobach znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji i powinny 
obejmować zwiększenie odporności ich 
domostw i infrastruktury, od której osoby 
te są uzależnione, na ekstremalne zdarzenia 
pogodowe, poprawę bezpieczeństwa 
żywnościowego i zaopatrzenia w wodę, 
pomoc rolnikom produkującym żywność w 
dostosowaniu metod rolniczych do zmian 
w strukturze opadów deszczu i temperatur, 
ewentualne pomaganie im w przejściu na 
uprawy bardziej odporne na suszę, a 
nawet, w stosownych przypadkach, w 
rozwinięciu działalności uzupełniającej 
ich główną działalność rolniczą, a także 
pomoc osobom ubogim w opuszczeniu 
obszarów coraz bardziej niezdatnych do 
zamieszkania;

Or. fr

Poprawka 101
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że działania 
dostosowawcze powinny koncentrować się 
głównie na osobach znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji i powinny 

L. mając na uwadze, że skutki zmiany 
klimatu występują w społeczeństwach 
złożonych z grup o bardzo nierównym 
dostępie do zasobów służących 
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obejmować zwiększenie odporności ich 
domostw i infrastruktury, od której osoby 
te są uzależnione, na ekstremalne zdarzenia 
pogodowe, poprawę bezpieczeństwa 
żywnościowego i zaopatrzenia w wodę, 
pomoc rolnikom produkującym żywność w 
dostosowaniu metod rolniczych do zmian 
w strukturze opadów deszczu i temperatur, 
a także pomoc osobom ubogim w 
opuszczeniu obszarów coraz bardziej 
niezdatnych do zamieszkania;

przystosowaniu się do zmiany klimatu i jej 
łagodzeniu; mając na uwadze, że działania 
dostosowawcze powinny koncentrować się 
głównie na osobach znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji i powinny 
obejmować zwiększenie odporności ich 
domostw i infrastruktury, od której osoby 
te są uzależnione, na ekstremalne zdarzenia 
pogodowe, poprawę bezpieczeństwa 
żywnościowego i zaopatrzenia w wodę, 
pomoc rolnikom produkującym żywność w 
dostosowaniu metod rolniczych do zmian 
w strukturze opadów deszczu i temperatur, 
a także pomoc osobom ubogim w 
opuszczeniu obszarów coraz bardziej 
niezdatnych do zamieszkania;

Or. es

Poprawka 102
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że działania 
dostosowawcze powinny koncentrować się 
głównie na osobach znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji i powinny 
obejmować zwiększenie odporności ich 
domostw i infrastruktury, od której osoby 
te są uzależnione, na ekstremalne zdarzenia 
pogodowe, poprawę bezpieczeństwa 
żywnościowego i zaopatrzenia w wodę, 
pomoc rolnikom produkującym żywność w 
dostosowaniu metod rolniczych do zmian 
w strukturze opadów deszczu i temperatur, 
a także pomoc osobom ubogim w 
opuszczeniu obszarów coraz bardziej 
niezdatnych do zamieszkania;

L. mając na uwadze, że działania 
dostosowawcze powinny koncentrować się 
głównie na osobach znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji i powinny 
obejmować zwiększenie odporności ich 
domostw i infrastruktury, od której osoby 
te są uzależnione, na ekstremalne zdarzenia 
pogodowe, poprawę bezpieczeństwa 
żywnościowego i zaopatrzenia w wodę, 
zwiększenie ich dostępu do ochrony 
socjalnej i usług uwzględniających aspekt 
klimatyczny, pomoc rolnikom 
produkującym żywność w dostosowaniu 
metod rolniczych do zmian w strukturze 
opadów deszczu i temperatur, a także 
pomoc osobom ubogim w opuszczeniu 
obszarów coraz bardziej niezdatnych do 
zamieszkania;

Or. en



PE657.479v01-00 56/169 AM\1213958PL.docx

PL

Poprawka 103
György Hölvényi

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że działania 
dostosowawcze powinny koncentrować się 
głównie na osobach znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji i powinny 
obejmować zwiększenie odporności ich 
domostw i infrastruktury, od której osoby 
te są uzależnione, na ekstremalne zdarzenia 
pogodowe, poprawę bezpieczeństwa 
żywnościowego i zaopatrzenia w wodę, 
pomoc rolnikom produkującym żywność 
w dostosowaniu metod rolniczych do 
zmian w strukturze opadów deszczu i 
temperatur, a także pomoc osobom ubogim 
w opuszczeniu obszarów coraz bardziej 
niezdatnych do zamieszkania;

L. mając na uwadze, że działania 
dostosowawcze powinny koncentrować się 
głównie na osobach znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji i powinny 
obejmować zwiększenie odporności ich 
domostw i infrastruktury, od której osoby 
te są uzależnione, na ekstremalne zdarzenia 
pogodowe, poprawę bezpieczeństwa 
żywnościowego i zaopatrzenia w wodę, 
wsparcie rolników w dostosowaniu metod 
rolniczych do zmian w strukturze opadów 
deszczu i temperatur, a także pomoc 
osobom potrzebującym w zapewnianiu im 
godnych warunków życia i godnej pracy, 
aby przyczynić się do ich lokalnego 
przesiedlenia;

Or. en

Poprawka 104
György Hölvényi

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że ze względu na 
wpływ zmiany klimatu na rolnictwo UE 
musi promować zrównoważone i 
produktywne agroekosystemy na 
obszarach suchych dzięki tworzeniu 
modelowych gospodarstw rolnych, 
wdrażaniu podejść krajobrazowych, 
wspieraniu wymian doświadczeń rolników 
i szkół polowych dla rolników oraz 
prowadzeniu szkoleń w ramach 
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współpracy UE na rzecz rozwoju, w 
szczególności w regionie Sahelu i na 
innych obszarach dotkniętych 
pustynnieniem;

Or. en

Poprawka 105
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że negatywne 
skutki zmiany klimatu są ważnymi 
czynnikami powodującymi przymusowe 
wysiedlenia na terytoriach krajów i 
między krajami, wpływając na takie 
czynniki jak ubóstwo, marginalizacja, 
słabe rządzenie, brak skutecznych 
środków ograniczania ryzyka klęsk 
żywiołowych i przystosowania się do 
zmiany klimatu, a w niektórych 
przypadkach konflikty i ich przyczyny, 
oraz pogarszając takie czynniki;

Or. en

Poprawka 106
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Motyw L b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Lb. mając na uwadze, że już obecnie 
średnio ponad 20 mln osób rocznie jest 
przesiedlanych z powodu gwałtownych 
zdarzeń pogodowych i klimatycznych, 
podczas gdy wiele osób jest zmuszonych 
do przesiedlenia się lub decyduje się na 
takie przesiedlenie z powodu 



PE657.479v01-00 58/169 AM\1213958PL.docx

PL

podnoszącego się poziomu mórz, suszy, 
topnienia wiecznej zmarzliny i innych 
powolnych procesów związanych z 
globalnym ociepleniem;

Or. en

Poprawka 107
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że według Banku 
Światowego do 2050 r. bez konkretnych 
działań w zakresie klimatu i rozwoju ponad 
143 mln osób w zaledwie trzech regionach 
(Ameryka Łacińska, Azja Południowa i 
Afryka Subsaharyjska) może zostać 
zmuszonych do przemieszczenia się w 
obrębie swoich krajów, aby uniknąć 
powolnych skutków zmiany klimatu;

M. mając na uwadze, że według Banku 
Światowego do 2050 r. bez konkretnych 
działań w zakresie klimatu i rozwoju ponad 
143 mln osób w zaledwie trzech regionach 
(Ameryka Łacińska, Azja Południowa i 
Afryka Subsaharyjska) może zostać 
zmuszonych do przemieszczenia się w 
obrębie swoich krajów, aby uniknąć 
powolnych skutków zmiany klimatu; 
mając na uwadze, że sytuacja ta będzie 
dotyczyć w szczególności niektórych 
sektorów gospodarki, takich jak 
pasterstwo, a konsekwencje napięć w 
sektorze pasterstwa są już widoczne w 
niektórych regionach Afryki 
Subsaharyjskiej, w szczególności w 
Sahelu i Rogu Afryki;

Or. fr

Poprawka 108
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że według Banku 
Światowego do 2050 r. bez konkretnych 

M. mając na uwadze, że według Banku 
Światowego do 2050 r. ponad 143 mln 
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działań w zakresie klimatu i rozwoju 
ponad 143 mln osób w zaledwie trzech 
regionach (Ameryka Łacińska, Azja 
Południowa i Afryka Subsaharyjska) może 
zostać zmuszonych do przemieszczenia się 
w obrębie swoich krajów, aby uniknąć 
powolnych skutków zmiany klimatu;

osób w zaledwie trzech regionach 
(Ameryka Łacińska, Azja Południowa i 
Afryka Subsaharyjska) prawdopodobnie 
przemieści się w obrębie swoich krajów, 
aby uniknąć powolnych skutków zmiany 
klimatu, chyba że przyjęte zostaną 
skuteczne środki w celu redukcji emisji 
gazów cieplarnianych; ograniczenia 
ryzyka klęsk żywiołowych; przystosowania 
się do zmiany klimatu; wzmocnienia 
odporności oraz ograniczenia narażenia 
ludzi i społeczności na ryzyko 
przymusowego wysiedlenia; a także 
znalezienia trwałych rozwiązań dla 
przesiedlonych osób;

Or. en

Poprawka 109
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że według Banku 
Światowego do 2050 r. bez konkretnych 
działań w zakresie klimatu i rozwoju ponad 
143 mln osób w zaledwie trzech regionach 
(Ameryka Łacińska, Azja Południowa i 
Afryka Subsaharyjska) może zostać 
zmuszonych do przemieszczenia się w 
obrębie swoich krajów, aby uniknąć 
powolnych skutków zmiany klimatu;

M. mając na uwadze, że katastrofy 
związane z klimatem stanowią główny 
powód przesiedleń wewnętrznych w 
krajach o niskim i średnim niższym 
dochodzie oraz według Banku Światowego 
do 2050 r. bez konkretnych działań w 
zakresie klimatu i rozwoju ponad 143 mln 
osób w zaledwie trzech regionach 
(Ameryka Łacińska, Azja Południowa i 
Afryka Subsaharyjska) może zostać 
zmuszonych do przemieszczenia się w 
obrębie swoich krajów, aby uniknąć 
powolnych skutków zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 110
Mónica Silvana González
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Projekt rezolucji
Motyw M a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że coraz częściej 
dostrzega się, że zapobieganie 
przymusowym wysiedleniom i migracji 
związanym ze zmianą klimatu, 
uwzględnianie ich i rozwiązywanie ich 
problemu stanowi przede wszystkim 
wyzwanie w zakresie rozwoju; mając na 
uwadze, że rządy lokalne i regionalne w 
niektórych krajach rozwijających się 
zaczęły uwzględniać zarządzanie ryzykiem 
przymusowych wysiedleń i znajdowanie 
trwałych rozwiązań dla społeczności 
dotkniętych wysiedleniami, a także 
ograniczanie ryzyka klęsk żywiołowych 
oraz plany działań w dziedzinie klimatu i 
strategie przystosowawcze, współpracując 
przy tym ze swoimi partnerami w ramach 
inicjatyw takich jak Porozumienie 
Burmistrzów;

Or. en

Poprawka 111
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Motyw M a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że zgodnie z 
oczekiwaniami przymusowe wysiedlenia 
powodowane przez klimat będą 
powszechniejsze, gdyż ekstremalne 
zdarzenia pogodowe są coraz częstsze i 
bardziej intensywne, podnosi się poziom 
mórz, a wiele krajów zaczyna doświadczać 
ograniczeń w zakresie działań i środków 
dotyczących przystosowania się do zmiany 
klimatu i ograniczania ryzyka klęsk 
żywiołowych;
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Or. en

Poprawka 112
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw M a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że według 
Ośrodka Monitorowania Przesiedleń 
Wewnętrznych 17,2 mln osób musiało 
opuścić swoje domy w ostatnim roku z 
powodu klęsk żywiołowych wpływających 
negatywnie na ich życie;

Or. en

Poprawka 113
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Motyw M b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Mb. mając na uwadze, że Globalne 
porozumienie na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji 
uznaje zmianę klimatu za czynnik 
zmuszający ludzi do opuszczania przez 
nich swoich krajów pochodzenia oraz 
zobowiązuje kraje do zwiększania 
dostępności i elastyczności dróg legalnej 
migracji, w tym dla przesiedleńców, którzy 
nie mogą wrócić do swoich krajów 
pochodzenia dotkniętych negatywnymi 
skutkami zmiany klimatu i którzy nie 
mogą przystosować się do życia w tych 
krajach;

Or. en
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Poprawka 114
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw M b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Mb. mając na uwadze, że zgodnie z 
oczekiwaniami przymusowe wysiedlenia 
powodowane przez klimat będą 
powszechniejsze, gdyż ekstremalne 
zdarzenia pogodowe są coraz częstsze i 
bardziej intensywne, podnosi się poziom 
mórz, a wiele krajów zaczyna doświadczać 
ograniczeń w zakresie działań i środków 
dotyczących przystosowania się do zmiany 
klimatu i ograniczania ryzyka klęsk 
żywiołowych;

Or. en

Poprawka 115
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Motyw M c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Mc. mając na uwadze, że Globalne 
porozumienie w sprawie uchodźców 
przyznaje, że zewnętrzne przymusowe 
wysiedlenia mogą wynikać z gwałtownych 
klęsk żywiołowych i degradacji 
środowiska oraz uznaje zapotrzebowanie 
na wytyczne i wsparcie na rzecz środków 
pomagających osobom przesiedlonym w 
wyniku klęsk żywiołowych;

Or. en
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Poprawka 116
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że w orzeczeniu 
Komitetu Praw Człowieka ONZ w sprawie 
Teitiota przeciwko Nowej Zelandii uznano 
podstawę prawną ochrony uchodźców w 
odniesieniu do osób, które ze względu na 
zmianę klimatu są narażone na 
bezpośrednie zagrożenie życia;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 117
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że w orzeczeniu 
Komitetu Praw Człowieka ONZ w sprawie 
Teitiota przeciwko Nowej Zelandii uznano 
podstawę prawną ochrony uchodźców w 
odniesieniu do osób, które ze względu na 
zmianę klimatu są narażone na 
bezpośrednie zagrożenie życia;

N. mając na uwadze, że w orzeczeniu 
Komitetu Praw Człowieka ONZ w sprawie 
Teitiota przeciwko Nowej Zelandii 
zawarto w związku z tym zachętę do 
wyjaśnienia wspólnej terminologii na 
szczeblu międzynarodowym i europejskim 
dotyczącej warunków migracji 
powodowanej przez klimat oraz wezwano 
do uwzględnienia rozwiązań w zakresie 
ochrony dla najsłabszych grup ludności z 
terytoriów, które staną się w perspektywie 
krótko- lub długoterminowej niezdatne do 
zamieszania z powodu wpływu zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 118
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Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że w orzeczeniu 
Komitetu Praw Człowieka ONZ w sprawie 
Teitiota przeciwko Nowej Zelandii uznano 
podstawę prawną ochrony uchodźców w 
odniesieniu do osób, które ze względu na 
zmianę klimatu są narażone na 
bezpośrednie zagrożenie życia;

N. mając na uwadze, że w orzeczeniu 
Komitetu Praw Człowieka ONZ w sprawie 
Teitiota przeciwko Nowej Zelandii uznano 
podstawę prawną ochrony uchodźców w 
odniesieniu do osób, które ze względu na 
zmianę klimatu są narażone na 
bezpośrednie zagrożenie życia; podkreśla, 
że unijna polityka, wsparcie i rozwiązania 
powinny mieć charakter regionalny i 
powinny nadawać priorytet lokalnym 
wysiłkom w zakresie przystosowania się w 
krajach, które ludzie muszą opuszczać z 
powodu szkód klimatycznych;

Or. en

Poprawka 119
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że w orzeczeniu 
Komitetu Praw Człowieka ONZ w sprawie 
Teitiota przeciwko Nowej Zelandii uznano 
podstawę prawną ochrony uchodźców w 
odniesieniu do osób, które ze względu na 
zmianę klimatu są narażone na 
bezpośrednie zagrożenie życia;

N. mając na uwadze, że w orzeczeniu 
Komitetu Praw Człowieka ONZ w sprawie 
Teitiota przeciwko Nowej Zelandii uznano, 
że osoby, których życia są bezpośrednio 
zagrożone negatywnymi skutkami zmiany 
klimatu, nie mogą być deportowane z 
powrotem do swoich krajów pochodzenia;

Or. en

Poprawka 120
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux
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Projekt rezolucji
Motyw N a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Na. mając na uwadze strategię UE i jej 
państw członkowskich, zgodnie z którą 
wsparcie dla krajów rozwijających się 
powinno być planowane w sposób 
przewidujący skutki zmiany klimatu; 
mając na uwadze, że wsparcie to powinno 
być ukierunkowane zarówno na 
krótkoterminowe skutki zmiany klimatu 
takie jak klęski żywiołowe, jak i na skutki 
długoterminowe takie jak utrata 
terytoriów z powodu podnoszenia się 
poziomu mórz lub suszy;

Or. en

Poprawka 121
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw N a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Na. mając na uwadze, że od 200 do 500 
mln ludzi na świecie uprawia pasterstwo 
oraz że pasterstwo jest podstawą 
utrzymania w suchych i górskich 
regionach wschodniej Afryki;

Or. en

Poprawka 122
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Motyw N b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Nb. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu stanowi poważne wyzwanie 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i 
lokalnym oraz wymaga podejścia 
terytorialnego, aby nadać organom 
lokalnym oraz lokalnym organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego ważniejszą 
rolę w uwzględnianiu środowiskowych, 
społecznych i gospodarczych skutków 
zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 123
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw N b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Nb. mając na uwadze, że rolnictwo jest 
bardzo narażone na zmianę klimatu, w 
szczególności w przypadku rolnictwa 
rodzinnego na małą skalę, które stanowi 
główną formę rolnictwa na całym świecie;

Or. en

Poprawka 124
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Motyw N c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Nc. mając na uwadze, że sytuacja 
geograficzna krajów rozwijających się 
sprawia, że zwykle doświadczają one 
gorszych skutków zmiany klimatu, w 
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szczególności w przypadku krajów 
rozwijających się wokół pasa 
tropikalnego, które regularnie cierpią z 
powodu ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych takich jak El Nino lub La 
Nina;

Or. en

Poprawka 125
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw N c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Nc. 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

Poprawka 126
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw N d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Nd. mając na uwadze, że systemy 
żywnościowe odpowiadają za 
maksymalnie jedną trzecią 
antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych, przy czym emisje te 
obejmują dwutlenek węgla (CO2), metan 
(CH4) i tlenek diazotu (N2O), w związku z 
czym są głównym czynnikiem 
powodującym zmianę klimatu;
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Or. en

Poprawka 127
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Motyw N d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Nd. mając na uwadze, że najsłabsze 
grupy ludności są bezpośrednio zależne od 
różnorodności biologicznej pod względem 
żywności, zdrowia i bezpieczeństwa 
ekonomicznego; mając na uwadze, że 
czasami nie posiadają one zasobów, by 
mogły same skutecznie uwzględniać 
zmianę klimatu;

Or. en

Poprawka 128
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Motyw N e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ne. mając na uwadze, że terytoria 
wyspiarskie są szczególnie dotknięte 
skutkami zmiany klimatu, w tym 
podnoszącym się poziomem mórz, 
wzrastającymi temperaturami powietrza i 
powierzchni mórz oraz cyklonami 
tropikalnymi; mając na uwadze, że wyspy 
i odizolowane terytoria często polegają na 
pomocy międzynarodowej i unijnej w 
zakresie swoich zdolności do zarządzania 
ryzykiem i zarządzania kryzysowego;

Or. en
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Poprawka 129
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw N e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ne. mając na uwadze, że według FAO 
rolnictwo komercyjne w ostatnich dwóch 
dekadach stało się najważniejszym 
czynnikiem powodującym wylesianie w 
krajach o niskim i średnim niższym 
dochodzie, w szczególności na obszarach 
tropikalnych;

Or. en

Poprawka 130
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Motyw N f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Nf. mając na uwadze, że według 
OECD migracja Południe-Południe, 
zarówno dobrowolna, jak i przymusowa, 
dotyczy 82 mln ludzi i odpowiada za 36 % 
migracji międzynarodowej; mając na 
uwadze, że międzynarodowe i europejskie 
strategie rozwoju powinny w związku z 
tym uwzględniać tę perspektywę 
makroregionalną, aby w skuteczniejszy 
sposób wspierać odporność najsłabszych 
grup ludności i przystosowanie się 
terytoriów dotkniętych skutkami zmiany 
klimatu;

Or. en



PE657.479v01-00 70/169 AM\1213958PL.docx

PL

Poprawka 131
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw N f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Nf. mając na uwadze, że globalizacja 
gospodarki często prowadziła do modelu 
rolniczego opierającego się na 
monokulturze upraw eksportowych, który 
faworyzuje niezrównoważone praktyki 
rolnicze w wielu rozwijających się krajach 
oraz wzmacnia podwójny model rolnictwa, 
w którym rolnictwo na małą skalę jest 
zubożałe i w związku z tym jeszcze bardziej 
podatne na zmianę klimatu;

Or. en

Poprawka 132
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Motyw N g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ng. mając na uwadze, że 
międzynarodowa Konwencja dotycząca 
statusu uchodźców z 1951 r. nie obejmuje 
zakresu ochrony osób przesiedlonych ze 
względów środowiskowych;

Or. en

Poprawka 133
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw N g (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ng. mając na uwadze, że globalizacja 
rynków rolnych zwiększa utratę 
różnorodności biologicznej, co skutkuje 
mniejszymi zdolnościami do 
wprowadzania innowacji i przystosowania 
się do zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 134
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Motyw N h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Nh. mając na uwadze, że wzrastają 
poziomy migracji powodowanej przez 
klimat, co wymaga intensywniejszej 
współpracy na szczeblu 
międzynarodowym, a także opracowania 
zrównoważonych i realistycznych 
rozwiązań, dostosowanych do potrzeb 
ludności dotkniętej danym problemem, 
aby wzmocnić jej odporność na zmianę 
klimatu;

Or. en

Poprawka 135
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw N h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Nh. mając na uwadze, że istnieją 
dowody naukowe potwierdzające, że 
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ekologiczne praktyki rolnicze mogą 
osiągnąć wyższe poziomy sekwestracji 
dwutlenku węgla, w związku z czym są 
ważnym rozwiązaniem w zakresie 
łagodzenia zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 136
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw N i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ni. mając na uwadze, że przestępstwa 
przeciwko środowisku, których koszt jest 
szacowany przez Program Środowiskowy 
ONZ i INTERPOL na dwa razy wyższy niż 
globalny budżet na pomoc, przyspieszają 
zmianę klimatu, w szczególności ze 
względu na przestępstwa w obszarze 
leśnictwa;

Or. en

Poprawka 137
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw N j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Nj. mając na uwadze, że Republika 
Malediwów w swoim oświadczeniu z dnia 
3 grudnia 2019 r. wezwała do zmiany 
Rzymskiego Statutu Międzynarodowego 
Trybunału Karnego w celu uznania 
przestępstw stanowiących ekocyd;

Or. en
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Poprawka 138
Chrysoula Zacharopoulou, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Catherine 
Chabaud, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że świat nie znajduje 
się na dobrej drodze do osiągnięcia 
uzgodnionego celu, jakim jest ograniczenie 
globalnego ocieplenia do poziomu 
znacznie poniżej 2°C w stosunku do 
poziomu sprzed epoki przemysłowej przy 
jednoczesnym kontynuowaniu wysiłków 
na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury 
do 1,5°C; jest zaniepokojony wpływem 
tego zjawiska na kraje rozwijające się; 
potępia niepodjęcie przez światowych 
przywódców odpowiednich działań i 
wzywa UE do uczynienia z Europejskiego 
Zielonego Ładu wzorowego przykładu 
takich działań;

1. przypomina, że świat nie znajduje 
się na dobrej drodze do osiągnięcia 
uzgodnionego celu, jakim jest ograniczenie 
globalnego ocieplenia do poziomu 
znacznie poniżej 2°C w stosunku do 
poziomu sprzed epoki przemysłowej przy 
jednoczesnym kontynuowaniu wysiłków 
na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury 
do 1,5°C; jest zaniepokojony wpływem 
tego zjawiska na kraje rozwijające się; 
potępia niepodjęcie przez światowych 
przywódców odpowiednich działań i 
wzywa UE do uczynienia z Europejskiego 
Zielonego Ładu wzorowego przykładu 
takich działań; wzywa, aby priorytetem 
zewnętrznego wymiaru Zielonego Ładu 
uczynić wspieranie krajów partnerskich w 
ich wysiłkach związanych z 
przystosowaniem się do zmiany klimatu i 
pełne uwzględnianie szczególnych potrzeb 
osób najbardziej narażonych lub 
podlegających dyskryminacji;

Or. fr

Poprawka 139
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że świat nie znajduje 
się na dobrej drodze do osiągnięcia 

1. przypomina, że świat nie znajduje 
się na dobrej drodze do osiągnięcia 
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uzgodnionego celu, jakim jest ograniczenie 
globalnego ocieplenia do poziomu 
znacznie poniżej 2 °C w stosunku do 
poziomu sprzed epoki przemysłowej przy 
jednoczesnym kontynuowaniu wysiłków 
na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury 
do 1,5 °C; jest zaniepokojony wpływem 
tego zjawiska na kraje rozwijające się; 
potępia niepodjęcie przez światowych 
przywódców odpowiednich działań i 
wzywa UE do uczynienia z Europejskiego 
Zielonego Ładu wzorowego przykładu 
takich działań;

uzgodnionego celu, jakim jest ograniczenie 
globalnego ocieplenia do poziomu 
znacznie poniżej 2 °C w stosunku do 
poziomu sprzed epoki przemysłowej przy 
jednoczesnym kontynuowaniu wysiłków 
na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury 
do 1,5 °C; jest zaniepokojony wpływem 
tego zjawiska na kraje rozwijające się; 
potępia niepodjęcie przez światowych 
przywódców odpowiednich działań i 
wzywa UE do odgrywania czołowej roli w 
zakresie klimatu i różnorodności 
biologicznej oraz do uczynienia z 
Europejskiego Zielonego Ładu wzorowego 
przykładu takich działań; przypomina w 
tym względzie o wniosku przewodniczącej 
Komisji dotyczącym zwiększenia celu 
redukcji emisji w UE na 2030 r. do co 
najmniej 55 %;

Or. en

Poprawka 140
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR
Emmanouil Fragkos

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że świat nie znajduje 
się na dobrej drodze do osiągnięcia 
uzgodnionego celu, jakim jest ograniczenie 
globalnego ocieplenia do poziomu 
znacznie poniżej 2 °C w stosunku do 
poziomu sprzed epoki przemysłowej przy 
jednoczesnym kontynuowaniu wysiłków 
na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury 
do 1,5 °C; jest zaniepokojony wpływem 
tego zjawiska na kraje rozwijające się; 
potępia niepodjęcie przez światowych 
przywódców odpowiednich działań i 
wzywa UE do uczynienia z Europejskiego 
Zielonego Ładu wzorowego przykładu 

1. przypomina, że świat nie znajduje 
się na dobrej drodze do osiągnięcia 
uzgodnionego celu, jakim jest ograniczenie 
globalnego ocieplenia do poziomu 
znacznie poniżej 2 °C w stosunku do 
poziomu sprzed epoki przemysłowej przy 
jednoczesnym kontynuowaniu wysiłków 
na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury 
do 1,5 °C; jest zaniepokojony wpływem 
tego zjawiska na kraje rozwijające się;
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takich działań;

Or. en

Poprawka 141
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że świat nie znajduje 
się na dobrej drodze do osiągnięcia 
uzgodnionego celu, jakim jest ograniczenie 
globalnego ocieplenia do poziomu 
znacznie poniżej 2°C w stosunku do 
poziomu sprzed epoki przemysłowej przy 
jednoczesnym kontynuowaniu wysiłków 
na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury 
do 1,5°C; jest zaniepokojony wpływem 
tego zjawiska na kraje rozwijające się; 
potępia niepodjęcie przez światowych 
przywódców odpowiednich działań i 
wzywa UE do uczynienia z Europejskiego 
Zielonego Ładu wzorowego przykładu 
takich działań;

1. przypomina, że świat nie znajduje 
się na dobrej drodze do osiągnięcia 
uzgodnionego celu, jakim jest ograniczenie 
globalnego ocieplenia do poziomu 
znacznie poniżej 2°C w stosunku do 
poziomu sprzed epoki przemysłowej przy 
jednoczesnym kontynuowaniu wysiłków 
na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury 
do 1,5°C; jest zaniepokojony wpływem 
tego zjawiska na kraje rozwijające się, w 
szczególności kraje najsłabiej rozwinięte; 
potępia niepodjęcie przez światowych 
przywódców odpowiednich działań, w 
szczególności przez Chiny, które realizują 
coraz więcej projektów związanych z 
energią ze źródeł kopalnych w ramach tak 
zwanej strategii „nowego jedwabnego 
szlaku”;

Or. fr

Poprawka 142
Barry Andrews, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że świat nie znajduje 
się na dobrej drodze do osiągnięcia 
uzgodnionego celu, jakim jest ograniczenie 
globalnego ocieplenia do poziomu 

1. przypomina, że świat nie znajduje 
się na dobrej drodze do osiągnięcia 
uzgodnionego celu, jakim jest ograniczenie 
globalnego ocieplenia do poziomu 
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znacznie poniżej 2 °C w stosunku do 
poziomu sprzed epoki przemysłowej przy 
jednoczesnym kontynuowaniu wysiłków 
na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury 
do 1,5 °C; jest zaniepokojony wpływem 
tego zjawiska na kraje rozwijające się; 
potępia niepodjęcie przez światowych 
przywódców odpowiednich działań i 
wzywa UE do uczynienia z Europejskiego 
Zielonego Ładu wzorowego przykładu 
takich działań;

znacznie poniżej 2 °C w stosunku do 
poziomu sprzed epoki przemysłowej przy 
jednoczesnym kontynuowaniu wysiłków 
na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury 
do 1,5 °C; jest zaniepokojony wpływem 
tego zjawiska na kraje rozwijające się; 
potępia niepodjęcie przez światowych 
przywódców odpowiednich działań i 
wzywa UE do uczynienia z Europejskiego 
Zielonego Ładu wzorowego przykładu 
takich działań; nalega na włączenie do 
Europejskiego Zielonego Ładu 
silniejszego wymiaru dotyczącego państw 
trzecich;

Or. en

Poprawka 143
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że świat nie znajduje 
się na dobrej drodze do osiągnięcia 
uzgodnionego celu, jakim jest ograniczenie 
globalnego ocieplenia do poziomu 
znacznie poniżej 2 °C w stosunku do 
poziomu sprzed epoki przemysłowej przy 
jednoczesnym kontynuowaniu wysiłków 
na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury 
do 1,5 °C; jest zaniepokojony wpływem 
tego zjawiska na kraje rozwijające się; 
potępia niepodjęcie przez światowych 
przywódców odpowiednich działań i 
wzywa UE do uczynienia z Europejskiego 
Zielonego Ładu wzorowego przykładu 
takich działań;

1. przypomina, że świat nie znajduje 
się na dobrej drodze do osiągnięcia 
uzgodnionego celu, jakim jest ograniczenie 
globalnego ocieplenia do poziomu 
znacznie poniżej 2 °C w stosunku do 
poziomu sprzed epoki przemysłowej przy 
jednoczesnym kontynuowaniu wysiłków 
na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury 
do 1,5 °C; jest zaniepokojony wpływem 
tego zjawiska na kraje rozwijające się; 
potępia brak ambicji przy podejmowaniu 
przez światowych przywódców 
odpowiednich działań i wzywa UE do 
uczynienia z Europejskiego Zielonego 
Ładu wzorowego przykładu takich działań;

Or. en

Poprawka 144
Frances Fitzgerald
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że świat nie znajduje 
się na dobrej drodze do osiągnięcia 
uzgodnionego celu, jakim jest ograniczenie 
globalnego ocieplenia do poziomu 
znacznie poniżej 2 °C w stosunku do 
poziomu sprzed epoki przemysłowej przy 
jednoczesnym kontynuowaniu wysiłków 
na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury 
do 1,5 °C; jest zaniepokojony wpływem 
tego zjawiska na kraje rozwijające się; 
potępia niepodjęcie przez światowych 
przywódców odpowiednich działań i 
wzywa UE do uczynienia z Europejskiego 
Zielonego Ładu wzorowego przykładu 
takich działań;

1. przypomina, że świat nie znajduje 
się na dobrej drodze do osiągnięcia 
uzgodnionego celu, jakim jest ograniczenie 
globalnego ocieplenia do poziomu 
znacznie poniżej 2 °C w stosunku do 
poziomu sprzed epoki przemysłowej przy 
jednoczesnym kontynuowaniu wysiłków 
na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury 
do 1,5 °C; jest zaniepokojony wpływem 
tego zjawiska na kraje rozwijające się; 
wzywa światowych przywódców do 
podjęcia odpowiednich i koniecznych 
działań i wzywa UE do uczynienia z 
Europejskiego Zielonego Ładu wzorowego 
przykładu takich działań;

Or. en

Poprawka 145
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że kraje rozwijające się 
są nieproporcjonalnie dotknięte 
negatywnymi skutkami zmiany klimatu; 
zauważa, że naszym wspólnym 
obowiązkiem jest wprowadzenie środków 
mających na celu przeciwdziałanie 
zmianie klimatu poprzez wspieranie 
inwestycji na nią odpornych, 
przystosowanie się do niej, 
zdecentralizowany dostęp do energii 
odnawialnej oraz łagodzenie skutków 
zmiany klimatu;

Or. en
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Poprawka 146
György Hölvényi, Tomas Tobé, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zauważa, że ludność małych 
rozwijających się państw wyspiarskich jest 
szczególnie narażona na skutki zmiany 
klimatu oraz że wyzwania, przed jakimi 
stoi, wymagają w związku z tym specjalnej 
oceny oraz intensywniejszego 
wzmocnienia odporności na wstrząsy 
związane z klimatem;

Or. en

Poprawka 147
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. odnotowuje trwające negocjacje 
dotyczące ambitnych planów Komisji 
zmierzających do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w UE o co najmniej 55 % 
do 2030 r. w porównaniu z wartościami z 
1990 r., ujętych w Europejskim prawie o 
klimacie;

Or. en

Poprawka 148
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że coraz pilniejszy 
charakter ma radykalna zmiana 
neoliberalnego modelu gospodarczego, 
który doprowadził do zwiększonych 
nierówności i przyczynił się do 
przyspieszenia zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 149
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do przygotowania 
kompleksowej strategii dotyczącej wkładu 
UE w ograniczanie wpływu zmiany 
klimatu na słabsze grupy ludności w 
krajach rozwijających się poprzez:

2. wzywa Komisję do przygotowania 
kompleksowej strategii dotyczącej 
zapewnienia w polityce rozwojowej UE 
konkretnych rozwiązań w odniesieniu do 
skutków zmiany klimatu dla słabszych 
grup ludności w krajach rozwijających się 
i najsłabiej rozwiniętych poprzez:

Or. fr

Poprawka 150
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do przygotowania 
kompleksowej strategii dotyczącej wkładu 
UE w ograniczanie wpływu zmiany 
klimatu na słabsze grupy ludności w 
krajach rozwijających się poprzez:

2. wzywa Komisję do przygotowania, 
równolegle względem wysiłków obecnie 
podejmowanych przez Unię, 
kompleksowej strategii dotyczącej wkładu 
UE w ograniczanie wpływu zmiany 
klimatu na słabsze grupy ludności w 
krajach rozwijających się poprzez:
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Or. en

Poprawka 151
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do przygotowania 
kompleksowej strategii dotyczącej wkładu 
UE w ograniczanie wpływu zmiany 
klimatu na słabsze grupy ludności w 
krajach rozwijających się poprzez:

2. wzywa Komisję do przygotowania 
kompleksowej strategii dotyczącej wkładu 
UE w ograniczanie wpływu zmiany 
klimatu na słabsze grupy ludności w 
krajach rozwijających się i łagodzenie 
zmiany klimatu poprzez:

Or. en

Poprawka 152
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

– dalszą szybką i radykalną redukcję 
globalnych emisji gazów cieplarnianych, w 
tym poprzez ograniczenie własnych 
emisji;

– dalszą szybką i radykalną redukcję 
globalnych emisji gazów cieplarnianych, 
poprzez określenie ambitnego celu we 
wszystkich sektorach gospodarki, pod 
względem zarówno wewnętrznej, jak i 
zewnętrznej polityki UE oraz zgodnie z 
umowami międzynarodowymi, z 
poszanowaniem zasady wspólnej, lecz 
zróżnicowanej odpowiedzialności, ze 
wspólnym celem ochrony i odbudowy 
różnorodności biologicznej lądów i mórz;

Or. en

Poprawka 153
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Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

– dalszą szybką i radykalną redukcję 
globalnych emisji gazów cieplarnianych, w 
tym poprzez ograniczenie własnych emisji;

– dalszą redukcję globalnych emisji 
gazów cieplarnianych, w tym poprzez 
ograniczenie własnych emisji, w oparciu o 
wspólne wysiłki społeczności 
międzynarodowej, a nie tylko państw 
europejskich;

Or. fr

Poprawka 154
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

– dalszą szybką i radykalną redukcję 
globalnych emisji gazów cieplarnianych, w 
tym poprzez ograniczenie własnych emisji;

– dalszą szybką i radykalną redukcję 
globalnych emisji gazów cieplarnianych, w 
tym poprzez ograniczenie własnych emisji 
o co najmniej 65 % do 2030 r. w 
porównaniu z poziomami z 1990 r.;

Or. en

Poprawka 155
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

– dalszą szybką i radykalną redukcję 
globalnych emisji gazów cieplarnianych, w 
tym poprzez ograniczenie własnych emisji;

– dalszą szybką i radykalną redukcję 
globalnych emisji gazów cieplarnianych, w 
tym poprzez ograniczenie własnych emisji 
do 65 % do 2030 r.;
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Or. es

Poprawka 156
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– poza ograniczeniem emisji, 
ograniczenie działalności gospodarczej 
prowadzonej przez przedsiębiorstwa 
mające siedzibę na terytorium UE, która 
może mieć szkodliwy wpływ na zdolność 
najsłabszych grup ludności do 
przeciwdziałania zmianie klimatu, np. 
wylesianiu lub niszczeniu tradycyjnych 
modeli rolnictwa;

Or. es

Poprawka 157
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

– zmniejszenie ogólnej podatności na 
zagrożenia poprzez ograniczenie ubóstwa i 
zjawiska nierówności, a także poprzez 
zajęcie się konkretnymi rodzajami 
podatności na skutki zmian klimatu, 
wynikającymi np. z lokalizacji domostw i 
podstawowych źródeł utrzymania;

– zmniejszenie ogólnej podatności na 
zagrożenia poprzez ograniczenie ubóstwa i 
zjawiska nierówności dzięki wdrożeniu 
odpornych systemów ochrony socjalnej, a 
także poprzez zajęcie się konkretnymi 
rodzajami podatności na skutki zmian 
klimatu, wynikającymi np. z lokalizacji 
domostw i podstawowych źródeł 
utrzymania lub konkretnymi rodzajami 
podatności różnych osób, w tym kobiet, 
dzieci, osób starszych, osób 
niepełnosprawnych, osób przesiedlonych, 
w tym uchodźców i osób wewnętrznie 
przesiedlonych, bezpaństwowców i 
migrantów oraz społeczności zagrożonych 
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przymusowym wysiedleniem;

Or. en

Poprawka 158
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

– zmniejszenie ogólnej podatności na 
zagrożenia poprzez ograniczenie ubóstwa i 
zjawiska nierówności, a także poprzez 
zajęcie się konkretnymi rodzajami 
podatności na skutki zmian klimatu, 
wynikającymi np. z lokalizacji domostw i 
podstawowych źródeł utrzymania;

– zmniejszenie ogólnej podatności na 
zagrożenia i zapobieganie jej poprzez 
ograniczenie ubóstwa i zjawiska 
nierówności, a także poprzez zajęcie się 
konkretnymi rodzajami podatności na 
skutki zmian klimatu, wynikającymi np. z 
lokalizacji domostw i podstawowych 
źródeł utrzymania, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na budowanie 
zrównoważonego i odpornego rolnictwa i 
systemów żywnościowych;

Or. en

Poprawka 159
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

– zmniejszenie ogólnej podatności na 
zagrożenia poprzez ograniczenie ubóstwa i 
zjawiska nierówności, a także poprzez 
zajęcie się konkretnymi rodzajami 
podatności na skutki zmian klimatu, 
wynikającymi np. z lokalizacji domostw i 
podstawowych źródeł utrzymania;

– zmniejszenie ogólnej podatności na 
zagrożenia poprzez ograniczenie ubóstwa i 
zjawiska nierówności, a także poprzez 
zajęcie się konkretnymi rodzajami 
podatności na skutki zmian klimatu, 
wynikającymi np. z lokalizacji domostw, 
podstawowych źródeł utrzymania czy 
rodzaju dominujących upraw;

Or. fr
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Poprawka 160
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

– zmniejszenie ogólnej podatności na 
zagrożenia poprzez ograniczenie ubóstwa i 
zjawiska nierówności, a także poprzez 
zajęcie się konkretnymi rodzajami 
podatności na skutki zmian klimatu, 
wynikającymi np. z lokalizacji domostw i 
podstawowych źródeł utrzymania;

– zmniejszenie ogólnej podatności na 
zagrożenia poprzez ograniczenie ubóstwa i 
zjawiska nierówności, a także poprzez 
zajęcie się konkretnymi rodzajami 
podatności na skutki zmian klimatu, 
wynikającymi np. z lokalizacji domostw i 
podstawowych źródeł utrzymania, 
niepewności dotyczącej własności gruntów 
oraz przymusowych wysiedleń;

Or. en

Poprawka 161
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

– zmniejszenie ogólnej podatności na 
zagrożenia poprzez ograniczenie ubóstwa i 
zjawiska nierówności, a także poprzez 
zajęcie się konkretnymi rodzajami 
podatności na skutki zmian klimatu, 
wynikającymi np. z lokalizacji domostw i 
podstawowych źródeł utrzymania;

– zmniejszenie ogólnej podatności na 
zagrożenia poprzez eliminację ubóstwa i 
ograniczanie zjawiska nierówności, a także 
poprzez zajęcie się konkretnymi rodzajami 
podatności na skutki zmian klimatu, 
wynikającymi np. z lokalizacji domostw i 
podstawowych źródeł utrzymania;

Or. en

Poprawka 162
Hildegard Bentele, György Hölvényi

Projekt rezolucji
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Ustęp 2 – tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

– zmniejszenie ogólnej podatności na 
zagrożenia poprzez ograniczenie ubóstwa i 
zjawiska nierówności, a także poprzez 
zajęcie się konkretnymi rodzajami 
podatności na skutki zmian klimatu, 
wynikającymi np. z lokalizacji domostw i 
podstawowych źródeł utrzymania;

– zmniejszenie ogólnej podatności na 
zagrożenia poprzez transfer wiedzy 
dotyczącej wzmocnienia odporności, 
wczesnego ostrzegania, zapobiegania 
klęskom żywiołowym i zarządzania nimi 
oraz planowania obszarów wiejskich i 
przestrzeni miejskiej;

Or. en

Poprawka 163
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– dalsze wdrażanie strategii czystej 
energii oraz wymianę najlepszych praktyk 
z partnerami krajowymi w tym względzie; 
zwraca uwagę na potencjał współpracy z 
sektorem prywatnym w zakresie 
dostosowania energetycznego; podkreśla 
ponadto, że wprowadzenie takich strategii 
energetycznych wymaga współpracy ze 
społecznościami i lokalną ludnością w 
celu zapewnienia, by dostarczanie takiej 
energii zaspokajało potrzeby ludności;

Or. en

Poprawka 164
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR
Emmanouil Fragkos

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 2 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– wielostronną współpracę z 
krajami, w których dochodzi do 
intensywnego wylesiania, aby chronić lasy 
oraz usprawnić gospodarkę leśną i 
ochronę lasów;

Or. en

Poprawka 165
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

– większe wsparcie na rzecz 
zdolności krajów rozwijających się do 
podejmowania takich działań przy pomocy 
zmobilizowanych przez siebie zasobów 
oraz dzięki międzynarodowemu 
finansowaniu działań związanych ze 
zmianą klimatu, a także w ramach innej 
pomocy;

– większe wsparcie na rzecz 
zdolności krajów rozwijających się do 
podejmowania takich działań przy pomocy 
zmobilizowanych przez siebie zasobów, w 
szczególności wsparcie finansowe, ale 
również pomoc techniczna, przede 
wszystkim w dziedzinie środków 
monitorowania zjawisk 
meteorologicznych lub sanitarnych w celu 
poprawy planowania i profilaktyki, oraz 
dzięki międzynarodowemu finansowaniu 
działań związanych ze zmianą klimatu, a 
także w ramach innej pomocy;

Or. fr

Poprawka 166
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

– większe wsparcie na rzecz 
zdolności krajów rozwijających się do 
podejmowania takich działań przy pomocy 

– większe wsparcie na rzecz 
zdolności krajów rozwijających się do 
podejmowania takich działań przy pomocy 
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zmobilizowanych przez siebie zasobów 
oraz dzięki międzynarodowemu 
finansowaniu działań związanych ze 
zmianą klimatu, a także w ramach innej 
pomocy;

zmobilizowanych przez siebie zasobów 
oraz dzięki międzynarodowemu 
finansowaniu działań związanych ze 
zmianą klimatu, a także w ramach 
świadczenia publicznej pomocy 
technicznej (wiedzy eksperckiej sektora 
publicznego) na rzecz organów krajowych 
i na szczeblu niższym niż krajowy w 
krajach partnerskich;

Or. en

Poprawka 167
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

– większe wsparcie na rzecz 
zdolności krajów rozwijających się do 
podejmowania takich działań przy pomocy 
zmobilizowanych przez siebie zasobów 
oraz dzięki międzynarodowemu 
finansowaniu działań związanych ze 
zmianą klimatu, a także w ramach innej 
pomocy;

– większe wsparcie na rzecz 
zdolności krajów rozwijających się do 
podejmowania takich działań przy pomocy 
zmobilizowanych przez siebie zasobów 
oraz dzięki międzynarodowemu 
finansowaniu działań związanych ze 
zmianą klimatu, a także w ramach innej 
pomocy, takiej jak pomoc techniczna, a 
także wymiany najlepszych praktyk;

Or. en

Poprawka 168
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– zwiększone wsparcie działań na 
poziomie społeczności w zakresie 
ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych 
oraz skupienie się na wczesnych 
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działaniach, aby łagodzić i ograniczać 
ryzyko oraz wzmacniać odporność w celu 
umożliwienia lokalnym społecznościom 
zapobiegania wstrząsom klimatycznym i 
stawiania im czoła;

Or. en

Poprawka 169
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– zwiększone wsparcie działań na 
poziomie społeczności w zakresie 
ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych 
oraz skupienie się na wczesnych 
działaniach, aby ograniczać ryzyko oraz 
wzmacniać odporność w celu 
umożliwienia lokalnym społecznościom 
zapobiegania wstrząsom klimatycznym i 
stawiania im czoła;

Or. en

Poprawka 170
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 3 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– współpracę z lokalną ludnością i 
społecznościami w celu promowania 
innowacyjnego i przyjaznego klimatowi 
rolnictwa, w szczególności w ramach 
lokalnych inicjatyw o pozytywnym 
wpływie na zrównoważone rolnictwo i 
gospodarowanie gruntami;

Or. en
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Poprawka 171
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

– potwierdzenie oraz dążenie do 
powszechnego i wiążącego uznania, że 
migracja staje się coraz bardziej potrzebna 
w reakcji na skutki zmian klimatu, a także 
zaproponowanie międzynarodowych 
ustaleń w zakresie zarządzania migracją 
klimatyczną;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 172
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

– potwierdzenie oraz dążenie do 
powszechnego i wiążącego uznania, że 
migracja staje się coraz bardziej potrzebna 
w reakcji na skutki zmian klimatu, a także 
zaproponowanie międzynarodowych 
ustaleń w zakresie zarządzania migracją 
klimatyczną;

– potwierdzenie oraz dążenie do 
powszechnego i wiążącego uznania, że 
migracja staje się coraz bardziej potrzebna 
w reakcji na skutki zmian klimatu, a także 
zaproponowanie międzynarodowych 
ustaleń w zakresie zarządzania migracją 
klimatyczną poprzez uznanie migracji 
ekologicznej za podstawę prawną 
udzielania azylu oraz zapewnianie dróg 
migracji lub korytarzy humanitarnych dla 
osób doświadczających zmiany klimatu i 
gwałtownych klęsk żywiołowych;

Or. en

Poprawka 173
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
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Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

– potwierdzenie oraz dążenie do 
powszechnego i wiążącego uznania, że 
migracja staje się coraz bardziej potrzebna 
w reakcji na skutki zmian klimatu, a także 
zaproponowanie międzynarodowych 
ustaleń w zakresie zarządzania migracją 
klimatyczną;

– potwierdzenie oraz dążenie do 
powszechnego i międzynarodowego 
uznania, że przesiedlenia oraz migracja 
wewnętrzna i zewnętrzna stają się coraz 
bardziej nieuniknione w reakcji na skutki 
zmian klimatu; zaproponowanie 
międzynarodowych ustaleń w zakresie 
zarządzania przymusowymi wysiedleniami 
i migracją powodowaną przez klimat oraz 
ich przewidywania dzięki wzmocnionej 
koordynacji regionalnej między krajami i 
terytoriami wysyłającymi i przyjmującymi;

Or. en

Poprawka 174
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

– potwierdzenie oraz dążenie do 
powszechnego i wiążącego uznania, że 
migracja staje się coraz bardziej potrzebna 
w reakcji na skutki zmian klimatu, a także 
zaproponowanie międzynarodowych 
ustaleń w zakresie zarządzania migracją 
klimatyczną;

– potwierdzenie oraz dążenie do 
powszechnego i zobowiązującego uznania, 
że mobilność ludzi staje się coraz bardziej 
potrzebna w reakcji na skutki zmian 
klimatu, a także zaproponowanie 
międzynarodowych ustaleń w zakresie 
zarządzania migracją powodowaną przez 
klimat, przymusowymi wysiedleniami i 
planowaną relokacją, a także zwiększenie 
ochrony osób przesiedlonych w swoich 
krajach w kontekście zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 175
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Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

– potwierdzenie oraz dążenie do 
powszechnego i wiążącego uznania, że 
migracja staje się coraz bardziej potrzebna 
w reakcji na skutki zmian klimatu, a także 
zaproponowanie międzynarodowych 
ustaleń w zakresie zarządzania migracją 
klimatyczną;

– potwierdzenie oraz dążenie do 
powszechnego i wiążącego uznania, że 
migracja staje się coraz bardziej potrzebna 
w reakcji na skutki zmian klimatu, a także 
zaproponowanie międzynarodowych 
ustaleń w zakresie zarządzania migracją 
powodowaną przez klimat, w tym dzięki 
ustanowieniu oraz promowaniu 
bezpiecznych i legalnych kanałów 
migracji;

Or. en

Poprawka 176
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

– potwierdzenie oraz dążenie do 
powszechnego i wiążącego uznania, że 
migracja staje się coraz bardziej potrzebna 
w reakcji na skutki zmian klimatu, a także 
zaproponowanie międzynarodowych 
ustaleń w zakresie zarządzania migracją 
klimatyczną;

– uznanie, że migracja staje się coraz 
bardziej potrzebna w reakcji na skutki 
zmian klimatu, a także zaproponowanie 
międzynarodowych ustaleń w zakresie 
zarządzania migracją powodowaną przez 
klimat, z jednoczesnym nadawaniem 
priorytetu przystosowaniu się w krajach 
pochodzenia;

Or. en

Poprawka 177
György Hölvényi, Tomas Tobé, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 4
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Projekt rezolucji Poprawka

– potwierdzenie oraz dążenie do 
powszechnego i wiążącego uznania, że 
migracja staje się coraz bardziej potrzebna 
w reakcji na skutki zmian klimatu, a także 
zaproponowanie międzynarodowych 
ustaleń w zakresie zarządzania migracją 
klimatyczną;

– uznanie, że zmiana klimatu może 
być jedną z przyczyn migracji oraz że 
coraz bardziej potrzebne jest wzmocnienie 
odporności lokalnej na skutki zmian 
klimatu;

Or. en

Poprawka 178
Christian Sagartz

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

– potwierdzenie oraz dążenie do 
powszechnego i wiążącego uznania, że 
migracja staje się coraz bardziej potrzebna 
w reakcji na skutki zmian klimatu, a także 
zaproponowanie międzynarodowych 
ustaleń w zakresie zarządzania migracją 
klimatyczną;

– potwierdzenie oraz dążenie do 
powszechnego i wiążącego uznania, że 
migracja mogłaby stać się coraz bardziej 
potrzebna w reakcji na skutki zmian 
klimatu, a także zaproponowanie 
międzynarodowych ustaleń w zakresie 
zarządzania migracją klimatyczną;

Or. de

Poprawka 179
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

– potwierdzenie oraz dążenie do 
powszechnego i wiążącego uznania, że 
migracja staje się coraz bardziej potrzebna 
w reakcji na skutki zmian klimatu, a także 
zaproponowanie międzynarodowych 
ustaleń w zakresie zarządzania migracją 

– potwierdzenie oraz dążenie do 
powszechnego i wiążącego uznania, że 
migracja staje się coraz bardziej potrzebna 
w reakcji na skutki zmian klimatu, a także 
zaproponowanie międzynarodowego 
uznawania statusu uchodźcy 
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klimatyczną; klimatycznego;

Or. en

Poprawka 180
Rasa Juknevičienė

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

– potwierdzenie oraz dążenie do 
powszechnego i wiążącego uznania, że 
migracja staje się coraz bardziej potrzebna 
w reakcji na skutki zmian klimatu, a także 
zaproponowanie międzynarodowych 
ustaleń w zakresie zarządzania migracją 
klimatyczną;

– potwierdzenie oraz dążenie do 
powszechnego zrozumienia, że zmiana 
klimatu może stać się jedną z głównych 
przyczyn masowej migracji w bliskiej 
przyszłości, a także zaproponowanie 
międzynarodowych ustaleń w zakresie 
zarządzania migracją powodowaną przez 
klimat;

Or. en

Poprawka 181
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR
Emmanouil Fragkos

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

– potwierdzenie oraz dążenie do 
powszechnego i wiążącego uznania, że 
migracja staje się coraz bardziej potrzebna 
w reakcji na skutki zmian klimatu, a także 
zaproponowanie międzynarodowych 
ustaleń w zakresie zarządzania migracją 
klimatyczną;

– uznanie, że migracja staje się 
częścią reakcji na skutki zmian klimatu, w 
szczególności w krajach rozwijających się 
i krajach najsłabiej rozwiniętych; domaga 
się międzynarodowej współpracy i 
porozumień w zakresie zarządzania 
migracją powodowaną przez klimat;

Or. en



PE657.479v01-00 94/169 AM\1213958PL.docx

PL

Poprawka 182
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– zwiększone wsparcie na rzecz 
zdolności krajów rozwijających się w 
zakresie zrządzania ryzykiem 
przymusowych wysiedleń powodowanych 
przez klimat, w tym określenia 
społeczności szczególnie narażonych na 
ryzyko konieczności opuszczenia swoich 
domów z powodu gwałtownych lub 
powolnych klęsk żywiołowych; systemów 
wczesnego ostrzegania; ograniczania 
ryzyka klęsk żywiołowych, przystosowania 
się do zmiany klimatu i wzmacniania 
odporności; oraz w ostateczności 
planowanej relokacji;

Or. en

Poprawka 183
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– zaplanowanie ustanowienia ram 
regulacyjnych w celu zapewnienia, by 
przyszłe inwestycje i handel obejmowały 
obowiązkową ocenę wpływu na prawa 
człowieka oraz obowiązkowe wymogi 
należytej staranności;

Or. en

Poprawka 184
Caroline Roose, Michèle Rivasi
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 4 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– wdrożenie podejścia opartego na 
powiązaniach, które łączy działania w 
sytuacjach wyjątkowych z celami średnio- 
i długoterminowymi, aby uwzględnić 
wpływ zmiany klimatu w ramach 
uzgodnionego podejścia 
wieloaspektowego do ograniczania 
podatności osób oraz identyfikowania i 
wdrażania zrównoważonych rozwiązań;

Or. en

Poprawka 185
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 5

Projekt rezolucji Poprawka

– zwiększenie zdolności szybkiego 
reagowania na potrzeby w zakresie pomocy 
humanitarnej, ponieważ globalne 
ocieplenie będzie nieuchronnie zwiększało 
takie potrzeby;

– zwiększenie wsparcia finansowego 
na rzecz gotowości krajów rozwijających 
się na wypadek klęsk żywiołowych i ich 
zdolności szybkiego reagowania na 
rosnące i nowe potrzeby humanitarne, 
ponieważ skutki zmiany klimatu oraz 
obecne i przyszłe kryzysy będą 
nieuchronnie zwiększały takie potrzeby 
oraz będą stanowić wyzwania dla pomocy 
humanitarnej pod względem zdolności, 
skali i geograficznego zakresu 
reagowania;

Or. en

Poprawka 186
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 5

Projekt rezolucji Poprawka

– zwiększenie zdolności szybkiego 
reagowania na potrzeby w zakresie 
pomocy humanitarnej, ponieważ globalne 
ocieplenie będzie nieuchronnie zwiększało 
takie potrzeby;

– zwiększenie zdolności szybkiego 
reagowania na potrzeby w zakresie 
pomocy humanitarnej, ponieważ globalne 
ocieplenie będzie nieuchronnie zwiększało 
takie potrzeby, w szczególności w ramach 
komponentu szybkiego reagowania 
ISWMR;

Or. en

Poprawka 187
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 5

Projekt rezolucji Poprawka

– zwiększenie zdolności szybkiego 
reagowania na potrzeby w zakresie 
pomocy humanitarnej, ponieważ globalne 
ocieplenie będzie nieuchronnie zwiększało 
takie potrzeby;

– skonsolidowanie zdolności 
szybkiego reagowania na potrzeby w 
zakresie pomocy humanitarnej;

Or. fr

Poprawka 188
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 5

Projekt rezolucji Poprawka

– zwiększenie zdolności szybkiego 
reagowania na potrzeby w zakresie 
pomocy humanitarnej, ponieważ globalne 
ocieplenie będzie nieuchronnie zwiększało 
takie potrzeby;

– zwiększenie zdolności szybkiego 
reagowania na potrzeby w zakresie 
pomocy rozwojowej i humanitarnej dla 
krajów dotkniętych klęskami żywiołowymi 
i globalnym ociepleniem;
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Or. en

Poprawka 189
Chrysoula Zacharopoulou, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Catherine 
Chabaud, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– promowanie regularnego 
uwzględniania aspektu płci w działaniach 
klimatycznych i obszarach polityki 
środowiskowej w krajach partnerskich, 
aby z jednej strony reagować na liczne 
przypadki dyskryminacji, której 
doświadczają kobiety i dziewczęta w 
związku ze skutkami zmiany klimatu, a z 
drugiej strony by wspierać ich rolę i udział 
w podejmowaniu decyzji w dziedzinie 
przeciwdziałania zmianie klimatu i 
degradacji środowiska;

Or. fr

Poprawka 190
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– przekazywanie środków 
wspomagających krajom rozwijającym się 
w celu stworzenia solidnych systemów 
ostrzegania i zapobiegania klęskom 
żywiołowym, protokołów reagowania w 
sytuacjach kryzysowych, obiektów do 
przechowywania żywności, trwałej 
infrastruktury czy sieci komunikacji 
publicznej oraz innych środków 
łagodzących;
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Or. es

Poprawka 191
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– wsparcie krajów rozwijających się 
w obronie wspólnych dóbr takich jak 
woda i lasy przed eksploatacją i 
prywatyzacją, w rozbudowie lub 
wdrażaniu publicznych i powszechnych 
systemów ochrony socjalnej koniecznych 
do zwalczania nierówności i ubóstwa oraz 
w zapewnianiu powiązania z pomocą 
humanitarną;

Or. en

Poprawka 192
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– zwiększone wsparcie finansowe dla 
krajów rozwijających się, aby pobudzać 
skuteczniejsze osiąganie celów 
zrównoważonego rozwoju w dążeniu do 
przewidywania i ograniczania 
środowiskowych, społecznych i 
gospodarczych skutków zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 193
Janina Ochojska
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– wdrożenie podejścia opartego na 
powiązaniach, które łączy działania w 
sytuacjach wyjątkowych z celami średnio- 
i długoterminowymi, aby uwzględnić 
wpływ zmiany klimatu, klęsk żywiołowych 
i mobilności;

Or. en

Poprawka 194
Barry Andrews, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– potwierdzenie wsparcia dla zasad 
sprawiedliwości klimatycznej oraz 
stosowania podejścia opartego na 
prawach człowieka do unijnej polityki 
klimatycznej i rozwojowej;

Or. en

Poprawka 195
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– wzmocnienie roli kształcenia we 
wzmacnianiu odporności i podejściach 
niskoemisyjnych;

Or. en
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Poprawka 196
Catherine Chabaud, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Stéphane Bijoux

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 5 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– globalną strategię opartą na 
zapobieganiu klęskom żywiołowym i 
przystosowaniu się do nich, przed 
ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi i 
w ich następstwie, aby wzmocnić 
odporność szczególnie narażonych 
terytoriów takich jak wyspy;

Or. en

Poprawka 197
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – tiret 5 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uznanie mocy decyzyjnej 
najsłabszych grup ludności w odniesieniu 
do środków służących przystosowaniu się 
do zmiany klimatu i jej łagodzeniu;

Or. es

Poprawka 198
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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2a. przypomina o swoim wsparciu na 
rzecz ustanowienia specjalnego i 
automatycznego unijnego mechanizmu 
finansów publicznych pomagającego Unii 
we wnoszeniu należnego udziału z 
obiecanych 100 mld USD rocznie, 
począwszy od 2020 r., w ramach nowego i 
dodatkowego finansowania na rzecz 
klimatu od krajów rozwiniętych dla 
krajów rozwijających się; pilnie wzywa 
wszystkie państwa członkowskie UE do 
szybkiego zwiększenia finansowania na 
rzecz klimatu, a przede wszystkim 
finansowania opartego na dotacjach, w 
szczególności dla krajów najsłabiej 
rozwiniętych i małych rozwijających się 
państw wyspiarskich, oraz do dalszego 
zwiększenia wsparcia finansowego w 
latach 2020–2025; uważa, że należy 
uruchomić nowe źródła finansowania, 
takie jak podatek od paliwa lotniczego i 
morskiego, podatek od transakcji 
finansowych czy podatek od wydobycia 
paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 199
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. - wprowadzenie gospodarki o 
obiegu zamkniętym i skutecznego systemu 
gospodarowania odpadami, aby 
zapobiegać wywozowi odpadów z tworzyw 
sztucznych i odpadów niebezpiecznych do 
krajów rozwijających się oraz degradacji 
środowiska poza UE;

Or. en
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Poprawka 200
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa do utworzenia specjalnej 
linii budżetowej w ramach Instrumentu 
Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej z myślą o 
działaniach mających na celu 
ograniczenie wpływu zmian klimatu na 
słabsze grupy ludności w krajach 
rozwijających się i zarządzanie tym 
wpływem;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 201
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa do utworzenia specjalnej 
linii budżetowej w ramach Instrumentu 
Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej z myślą o 
działaniach mających na celu ograniczenie 
wpływu zmian klimatu na słabsze grupy 
ludności w krajach rozwijających się i 
zarządzanie tym wpływem;

3. przypomina swoje stanowisko 
dotyczące przeznaczania 45 % budżetu w 
ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwojowej na cele związane z klimatem i 
ochroną środowiska oraz zwiększania 
przydziału środków na programy 
tematyczne w celu zintensyfikowania 
działań mających na celu ograniczenie 
wpływu zmian klimatu na słabsze grupy 
ludności w krajach rozwijających się i 
zarządzanie tym wpływem; w 
szczególności podkreśla, że ISWMR 
powinien wspierać inicjatywy, które 
wzmacniają odporność i przystosowanie 
się do zmiany klimatu, ograniczanie 
ryzyka klęsk żywiołowych i gotowość na 
nie, nadając jednocześnie priorytet 
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rozwiązaniom opartym na zasobach 
przyrody, a także poprawie spójności 
między programami dotyczącymi klimatu i 
migracji; domaga się włączenia 
finansowania przeznaczonego na 
wsparcie organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i lokalnych podmiotów w 
celu wzmocnienia ich odporności i 
mechanizmów przystosowania się do 
zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 202
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa do utworzenia specjalnej 
linii budżetowej w ramach Instrumentu 
Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej z myślą o 
działaniach mających na celu ograniczenie 
wpływu zmian klimatu na słabsze grupy 
ludności w krajach rozwijających się i 
zarządzanie tym wpływem;

3. wzywa do utworzenia specjalnej 
linii budżetowej w ramach Instrumentu 
Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej z myślą o 
działaniach mających na celu ograniczenie 
wpływu zmian klimatu na słabsze grupy 
ludności w krajach rozwijających się i 
zarządzanie tym wpływem oraz 
zapewnienie wkładu w zapobieganie 
przymusowym wysiedleniom 
powodowanym przez klimat i zarządzanie 
nimi;

Or. en

Poprawka 203
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa do utworzenia specjalnej 3. wzywa do przeznaczenia środków 



PE657.479v01-00 104/169 AM\1213958PL.docx

PL

linii budżetowej w ramach Instrumentu 
Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej z myślą o 
działaniach mających na celu ograniczenie 
wpływu zmian klimatu na słabsze grupy 
ludności w krajach rozwijających się i 
zarządzanie tym wpływem;

w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwojowej z myślą o szczególnych 
działaniach mających na celu ograniczenie 
wpływu zmian klimatu na słabsze grupy 
ludności w krajach rozwijających się i 
zarządzanie tym wpływem;

Or. en

Poprawka 204
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie w ramach ich stosunków i 
dialogów z państwami trzecimi do 
wspierania rządów i innych 
zainteresowanych stron na szczeblu 
krajowym i niższym niż krajowy w 
przyjmowaniu przepisów, polityki i norm 
finansowych oraz budżetów, które 
wspierają działania w zakresie 
przystosowania się w celu wzmocnienia 
odporności systemów (np. systemu opieki 
zdrowotnej, systemu kształcenia, ochrony 
socjalnej itd.), społeczności i ludzi;

Or. en

Poprawka 205
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla rolę EBI we 
wspomaganiu krajów rozwijających się w 
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przeciwdziałaniu globalnemu kryzysowi 
klimatycznemu; przypomina, że EBI musi 
nadawać priorytet zrównoważonym 
inwestycjom, co obejmuje wykluczanie 
finansowania wysokoemisyjnej 
działalności w sektorze transportowym, 
energetycznym i w przemyśle ciężkim, a 
także znaczne zwiększenie dotacji 
finansowych dla krajów rozwijających się;

Or. en

Poprawka 206
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przyznaje, że podejście oparte na 
powiązaniu pomocy humanitarnej z 
rozwojową oferuje wyjątkową możliwość 
opracowania działań zapobiegawczych, 
wzmocnienia zdolności reagowania, 
wsparcia wczesnej odbudowy, budowania 
samodzielności oraz ograniczania ryzyka 
na poziomie społeczności, aby nie 
pozostawiać nikogo w tyle;

Or. en

Poprawka 207
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. domaga się ukierunkowania co 
najmniej 25 % finansowania pomocy 
humanitarnej na organizacje lokalne, ze 
szczególnym uwzględnieniem organizacji 
prowadzonych przez kobiety i broniących 
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praw kobiet;

Or. en

Poprawka 208
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. 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; domaga się 
zwiększenia europejskiego wsparcia na 
rzecz wdrażania przez kraje afrykańskie i 
organy lokalne porozumienia paryskiego 
dzięki odpowiedniemu finansowaniu 
łagodzenia, przystosowania się oraz 
rekompensat za straty i szkody, z 
jednoczesnym promowaniem 
inkluzywnego udziału zainteresowanych 
stron w opracowywaniu i wdrażaniu 
ustalonych na poziomie krajowym 
wkładów, krajowych planów adaptacji 
oraz krajowych rolniczych planów 
inwestycyjnych; w ujęciu bardziej 
ogólnym wzywa UE do opracowania silnej 
nowej strategii przystosowawczej UE, 
która zobowiązuje do priorytetowego 
traktowania przystosowania się do zmiany 
klimatu w stosunkach zewnętrznych UE;

Or. en

Poprawka 209
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
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Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że strategia musi 
obejmować ograniczenie ubóstwa i 
zjawiska nierówności w ogóle jako sposób 
na zmniejszenie zagrożeń i szkód 
powodowanych zmianą klimatu;

4. uważa, że strategia musi 
obejmować ograniczenie ubóstwa i 
zjawiska nierówności oraz wzmocnienie 
dobrych rządów w ogóle jako sposób na 
zmniejszenie zagrożeń i szkód 
powodowanych zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 210
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że strategia musi 
obejmować ograniczenie ubóstwa i 
zjawiska nierówności w ogóle jako sposób 
na zmniejszenie zagrożeń i szkód 
powodowanych zmianą klimatu;

4. uważa, że strategia musi 
obejmować ograniczenie ubóstwa i 
zjawiska nierówności oraz wzmocnienie 
praw człowieka w ogóle jako sposób na 
zmniejszenie zagrożeń i szkód 
powodowanych zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 211
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że strategia musi 
obejmować ograniczenie ubóstwa i 
zjawiska nierówności w ogóle jako sposób 
na zmniejszenie zagrożeń i szkód 
powodowanych zmianą klimatu;

4. uważa, że strategia musi 
obejmować rozwój gospodarczy, 
ograniczenie ubóstwa i zjawiska 
nierówności w ogóle jako sposób na 
zmniejszenie zagrożeń i szkód 
powodowanych zmianą klimatu;
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Or. fr

Poprawka 212
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że strategia musi 
obejmować ograniczenie ubóstwa i 
zjawiska nierówności w ogóle jako sposób 
na zmniejszenie zagrożeń i szkód 
powodowanych zmianą klimatu;

4. uważa, że strategia musi 
obejmować wysiłki na rzecz eliminacji 
ubóstwa i ograniczenia zjawiska 
nierówności w ogóle jako sposób na 
zmniejszenie zagrożeń i szkód 
powodowanych zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 213
Chrysoula Zacharopoulou, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Catherine 
Chabaud, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że w krajach 
partnerskich sektor rolnictwa jest jednym 
z najdotkliwiej odczuwających skutki 
zmiany klimatu; przypomina, że kobiety 
mieszkające na obszarach wiejskich są 
szczególnie narażone na skutki zmiany 
klimatu dla produkcji rolnej i 
bezpieczeństwa żywnościowego; wzywa 
UE i jej państwa członkowskie do 
zacieśnienia współpracy z krajami 
partnerskimi w celu uwzględnienia 
silniejszego aspektu płci we wszystkich 
obszarach polityki rolnej i polityki 
rozwoju obszarów wiejskich;

Or. fr
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Poprawka 214
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że skutki jednoczesnego 
wystąpienia pandemii i globalnej recesji w 
poważny sposób podważą zdolności 
krajów rozwijających się do osiągania 
celów zrównoważonego rozwoju, w 
szczególności w krajach najsłabiej 
rozwiniętych; podkreśla, że 
krótkoterminowe działania w ramach 
reagowania kryzysowego ukierunkowane 
na ochronę miejsc pracy i zwiększenie 
ożywienia gospodarczego należy powiązać 
z bardziej długoterminowymi celami 
strategicznymi w zakresie łagodzenia 
zmiany klimatu oraz podtrzymywania 
przystosowania się do zmiany klimatu i 
odporności;

Or. en

Poprawka 215
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie w ramach ich stosunków i 
dialogów z państwami trzecimi do 
wspierania rządów i innych 
zainteresowanych stron na szczeblu 
krajowym i niższym niż krajowy w 
przyjmowaniu przepisów, polityki i norm 
finansowych oraz budżetów, które 
wspierają działania w zakresie 
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przystosowania się w celu wzmocnienia 
odporności systemów (np. systemu opieki 
zdrowotnej, systemu kształcenia, ochrony 
socjalnej itd.), społeczności i ludzi;

Or. en

Poprawka 216
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję do uwzględnienia 
skutków zdrowotnych zmiany klimatu, 
podjęcia działań w celu łagodzenia 
zagrożeń dla zdrowia związanych z 
klęskami żywiołowymi, poprawy dostępu 
do podstawowych usług opieki zdrowotnej 
oraz zacieśnienia współpracy między 
organami ds. ochrony zdrowia a innymi 
właściwymi zainteresowanymi stronami w 
celu wzmocnienia zdolności do 
zarządzania ryzykiem związanym z 
klęskami żywiołowymi i budowania 
odpornych systemów ochrony zdrowia;

Or. en

Poprawka 217
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
obecny kryzys zwiększył bezprecedensową 
presję na finanse publiczne obserwowaną 
już przed pandemią COVID-19 na 
obszarze globalnego Południa, wywieraną 
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przez rekordowe poziomy zadłużenia, 
powodującą jeszcze większy odpływ 
zasobów finansowych, które powinny być 
przeznaczane na stawianie czoła 
wyjątkowej sytuacji w obszarze klimatu; 
wyraża zdanie w tym kontekście, że 
inicjatywa G20 na rzecz zawieszenia 
obsługi długu, zawieszająca zewnętrzny 
dług publiczny dla grupy 77 krajów 
rozwijających się – w tym większości 
państw AKP – do końca 2020 r. nie 
przewiduje wystarczających wysiłków 
potrzebnych w celu zareagowania na 
skalę kryzysu; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do opracowania, oprócz 
wcześniejszych zobowiązań dotyczących 
moratorium na spłatę długu, nowej 
inicjatywy redukcji długu względem 
głęboko zadłużonych krajów ubogich, w 
tym w odniesieniu do strat i szkód;

Or. en

Poprawka 218
Chrysoula Zacharopoulou, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Catherine 
Chabaud, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. przypomina, że podczas katastrof 
klimatycznych kobiety i dziewczęta są 
bardziej narażone na śmierć i wysiedlenie, 
co wynika w szczególności z braku 
dostępu do informacji i pełnienia przez 
nie roli opiekuńczej; podkreśla, że kobiety 
i dziewczęta są również szczególnie 
narażone na porzucanie nauki, przemoc 
seksualną i wykorzystywanie w czasie tych 
kryzysów i w ich następstwie; wzywa UE 
do wzmocnienia tego aspektu płci w jej 
działaniach humanitarnych oraz do 
zapewnienia dostępu do usług w zakresie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego;
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Or. fr

Poprawka 219
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4c. podkreśla, że dodatkowe wysiłki w 
zakresie redukcji długu będą skuteczne 
tylko wówczas, gdy będą przekładać się na 
dodatkową przestrzeń fiskalną w polityce 
finansowej, która koncentruje się na 
prawach człowieka oraz umożliwia 
przejście na gospodarki odporne na 
zmianę klimatu i zrównoważone; 
podkreśla w związku z tym potrzebę 
powiązania środków na rzecz redukcji 
długu z dodatkową mobilizacją oficjalnej 
pomocy rozwojowej; przypomina o 
zobowiązaniu darczyńców do 
wydatkowania 0,7 % swojego DNB na 
oficjalną pomoc rozwojową; odnotowuje, 
że w 2019 r. członkowie DAC łącznie 
wydali jednak tylko 0,3 %, przy czym tylko 
pięciu z nich osiągnęło lub przekroczyło 
docelowy poziom wydatków (Zjednoczone 
Królestwo, Szwecja, Dania, Luksemburg i 
Norwegia); wzywa darczyńców do 
szybkiego zwiększenia oficjalnej pomocy 
rozwojowej do poziomów zgodnych z ich 
zobowiązaniami, których nigdy nie 
zapewnili; w ujęciu bardziej ogólnym 
wzywa do utworzenia wielostronnego 
mechanizmu spłaty zadłużenia, pod 
auspicjami ONZ, 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 220
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. potwierdza swoje zaangażowanie 
na rzecz ograniczania ubóstwa jako 
podstawowego celu polityki rozwojowej 
UE oraz na rzecz wdrażania zasady 
spójności polityki rozwojowej; zamierza 
zwiększyć swój własny wkład w realizację 
tych celów, w szczególności z myślą o 
przyczynieniu się do wypracowania 
odpowiedniej reakcji UE na ewoluujący 
kryzys klimatyczny;

5. potwierdza swoje zaangażowanie 
na rzecz ograniczania ubóstwa oraz na 
rzecz pomocy krajom najsłabiej 
rozwiniętym jako podstawowych celów 
polityki rozwojowej UE oraz na rzecz 
wdrażania zasady spójności polityki 
rozwojowej; zamierza zwiększyć swój 
własny wkład w realizację tych celów, w 
szczególności z myślą o przyczynieniu się 
do wypracowania odpowiedniej reakcji UE 
na ewoluujący kryzys klimatyczny; 
zauważa, że w 2019 r. Unia Europejska 
wciąż była największym darczyńcą na 
świecie, udzielając łącznie z państwami 
członkowskimi oficjalnej pomocy 
rozwojowej o wartości 75,2 mld EUR, co 
stanowi 55,2 % pomocy światowej;

Or. fr

Poprawka 221
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. potwierdza swoje zaangażowanie 
na rzecz ograniczania ubóstwa jako 
podstawowego celu polityki rozwojowej 
UE oraz na rzecz wdrażania zasady 
spójności polityki rozwojowej; zamierza 
zwiększyć swój własny wkład w realizację 
tych celów, w szczególności z myślą o 
przyczynieniu się do wypracowania 
odpowiedniej reakcji UE na ewoluujący 
kryzys klimatyczny;

5. potwierdza swoje zaangażowanie 
na rzecz ograniczania, a w ujęciu bardziej 
długoterminowym eliminacji ubóstwa jako 
podstawowego celu polityki rozwojowej 
UE oraz na rzecz wdrażania zasady 
spójności polityki rozwojowej, w 
szczególności w polityce przemysłowej, 
handlowej, rolnej, inwestycyjnej i 
migracyjnej; zamierza zwiększyć swój 
własny wkład w realizację tych celów, w 
szczególności z myślą o przyczynieniu się 



PE657.479v01-00 114/169 AM\1213958PL.docx

PL

do wypracowania odpowiedniej reakcji UE 
na ewoluujący kryzys klimatyczny;

Or. en

Poprawka 222
Carlos Zorrinho

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. potwierdza swoje zaangażowanie 
na rzecz ograniczania ubóstwa jako 
podstawowego celu polityki rozwojowej 
UE oraz na rzecz wdrażania zasady 
spójności polityki rozwojowej; zamierza 
zwiększyć swój własny wkład w realizację 
tych celów, w szczególności z myślą o 
przyczynieniu się do wypracowania 
odpowiedniej reakcji UE na ewoluujący 
kryzys klimatyczny;

5. potwierdza swoje zaangażowanie 
na rzecz ograniczania i eliminacji ubóstwa 
jako podstawowego celu polityki 
rozwojowej UE oraz na rzecz wdrażania 
zasady spójności polityki rozwojowej, w 
szczególności w polityce przemysłowej, 
handlowej, rolnej, inwestycyjnej i 
migracyjnej; zamierza zwiększyć swój 
własny wkład w realizację tych celów, w 
szczególności z myślą o przyczynieniu się 
do wypracowania odpowiedniej reakcji UE 
na ewoluujący kryzys klimatyczny;

Or. en

Poprawka 223
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. potwierdza swoje zaangażowanie 
na rzecz ograniczania ubóstwa jako 
podstawowego celu polityki rozwojowej 
UE oraz na rzecz wdrażania zasady 
spójności polityki rozwojowej; zamierza 
zwiększyć swój własny wkład w realizację 
tych celów, w szczególności z myślą o 
przyczynieniu się do wypracowania 
odpowiedniej reakcji UE na ewoluujący 

5. potwierdza swoje zaangażowanie 
na rzecz ograniczania ubóstwa jako 
podstawowego celu polityki rozwojowej 
UE oraz na rzecz wdrażania zasady 
spójności polityki rozwojowej, w 
szczególności w przypadku polityki 
przemysłowej, handlowej, rolnej i 
migracyjnej; zamierza zwiększyć swój 
własny wkład w realizację tych celów, w 
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kryzys klimatyczny; szczególności z myślą o przyczynieniu się 
do wypracowania odpowiedniej reakcji UE 
na ewoluujący kryzys klimatyczny;

Or. es

Poprawka 224
Barry Andrews, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa UE do prowadzenia 
międzynarodowej debaty na temat 
zapewniania wsparcia w związku ze 
stratami i szkodami spowodowanymi 
zmianą klimatu w krajach rozwijających 
się; w tym także z wykorzystaniem 
innowacyjnych metod finansowania na 
rzecz klimatu;

Or. en

Poprawka 225
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponawia swój apel o zobowiązanie 
się UE i jej państw członkowskich do 
znacznego zwiększenia finansowania 
przeznaczonego na przystosowywanie się 
do zmiany klimatu i ponownie podkreśla 
potrzebę poczynienia postępów w kwestii 
strat i szkód, na co należy przeznaczyć 
dodatkowe zasoby;

6. przypomina, że przystosowanie się 
do zmiany klimatu stanowi szczególnie 
pilną kwestię dla krajów rozwijających 
się, które stoją przed istotnymi 
wyzwaniami w zakresie finansowania 
swoich działań 
przystosowawczych; ponawia na tej 
podstawie swój apel o zobowiązanie się 
UE i jej państw członkowskich do 
znacznego zwiększenia finansowania 
przeznaczonego na przystosowywanie się 
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do zmiany klimatu, aby wnosiły one swój 
należny udział; uważa, że finansowanie 
na rzecz klimatu powinno ściśle 
odpowiadać zasadzie zaangażowania 
krajów w celu zapewnienia, by 
finansowane działania odpowiadały 
potrzebom i priorytetom krajów 
rozwijających się oraz miały charakter 
dodatkowy względem istniejących 
zobowiązań w zakresie pomocy i 
zobowiązań finansowych; podkreśla w 
szczególności potrzebę zapewnienia 
dostępu do środków finansowych dla 
organów regionalnych i lokalnych, aby 
docierały one do osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, w tym kobiet, a w 
szczególności kobiet tubylczych; ponownie 
podkreśla potrzebę poczynienia postępów 
w kwestii strat i szkód, na co należy 
przeznaczyć dodatkowe zasoby;

Or. en

Poprawka 226
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponawia swój apel o zobowiązanie 
się UE i jej państw członkowskich do 
znacznego zwiększenia finansowania 
przeznaczonego na przystosowywanie się 
do zmiany klimatu i ponownie podkreśla 
potrzebę poczynienia postępów w kwestii 
strat i szkód, na co należy przeznaczyć 
dodatkowe zasoby;

6. ponawia swój apel o zobowiązanie 
się UE i jej państw członkowskich do 
znacznego zwiększenia finansowania 
przeznaczonego na przystosowywanie się 
do zmiany klimatu i ponownie podkreśla 
potrzebę poczynienia postępów w kwestii 
strat i szkód, na co należy przeznaczyć 
dodatkowe zasoby;

uważa, że konieczne jest zwiększenie 
zdolności krajów rozwijających się do 
inwestowania w rozwój społeczny i 
przystosowanie się do zmiany klimatu 
poprzez odzyskiwanie zasobów krajowych 
w drodze umorzenia długu oraz w drodze 
zwalczania uchylania się od 
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opodatkowania i oszustw podatkowych ze 
strony przedsiębiorstw wielonarodowych; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
UE do promowania umarzania długu oraz 
zwalczania uchylania się od 
opodatkowania przez przedsiębiorstwa 
międzynarodowe i europejskie w krajach 
rozwijających się;

Or. en

Poprawka 227
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponawia swój apel o zobowiązanie 
się UE i jej państw członkowskich do 
znacznego zwiększenia finansowania 
przeznaczonego na przystosowywanie się 
do zmiany klimatu i ponownie podkreśla 
potrzebę poczynienia postępów w kwestii 
strat i szkód, na co należy przeznaczyć 
dodatkowe zasoby;

6. ponawia swój apel o zobowiązanie 
się UE i jej państw członkowskich do 
znacznego zwiększenia finansowania 
przeznaczonego na przystosowywanie się 
do zmiany klimatu i ponownie podkreśla 
potrzebę poczynienia postępów w kwestii 
strat i szkód, na co należy przeznaczyć 
dodatkowe zasoby; domaga się 
zaangażowania partnerów w obszarze 
rozwoju w celu zapewnienia, by środki 
finansowe, a także inwestycje publiczne i 
prywatne opierały się na podejściu 
uwzględniającym potrzeby zdefiniowane w 
partnerstwie ze społecznościami 
podatnymi na zagrożenia; wzywa do 
zaangażowania podatnych na zagrożenia 
grup w projektowanie i wdrażanie 
programów;

Or. en

Poprawka 228
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. ponawia swój apel o zobowiązanie 
się UE i jej państw członkowskich do 
znacznego zwiększenia finansowania 
przeznaczonego na przystosowywanie się 
do zmiany klimatu i ponownie podkreśla 
potrzebę poczynienia postępów w kwestii 
strat i szkód, na co należy przeznaczyć 
dodatkowe zasoby;

6. wzywa Komisję do zwiększenia 
możliwości wykorzystania alternatywnego 
finansowania, zarówno z sektora 
publicznego, jak i prywatnego, oraz 
promowania mieszania środków 
finansowych od różnych darczyńców, aby 
sprostać ogromnemu wyzwaniu, jakie 
stanowi zmiana klimatu; ponawia swój 
apel o zobowiązanie się UE i jej państw 
członkowskich do zwiększenia 
finansowania przeznaczonego na 
przystosowywanie się do zmiany klimatu i 
ponownie podkreśla potrzebę poczynienia 
postępów w kwestii strat i szkód;

Or. en

Poprawka 229
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponawia swój apel o zobowiązanie 
się UE i jej państw członkowskich do 
znacznego zwiększenia finansowania 
przeznaczonego na przystosowywanie się 
do zmiany klimatu i ponownie podkreśla 
potrzebę poczynienia postępów w kwestii 
strat i szkód, na co należy przeznaczyć 
dodatkowe zasoby;

6. ponawia swój apel o zobowiązanie 
się UE i jej państw członkowskich do 
znacznego zwiększenia wsparcia na rzecz 
finansowania przeznaczonego na 
przystosowywanie się do zmiany klimatu i 
zarządzanie ryzykiem związanym z 
klęskami żywiołowymi oraz ponownie 
podkreśla potrzebę poczynienia postępów 
we wzmacnianiu gotowości i odporności 
oraz uwzględnianiu strat i szkód 
związanych z negatywnymi skutkami 
zmiany klimatu, w szczególności w 
krajach, które są szczególnie podatne na 
zagrożenia;

Or. en
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Poprawka 230
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponawia swój apel o zobowiązanie 
się UE i jej państw członkowskich do 
znacznego zwiększenia finansowania 
przeznaczonego na przystosowywanie się 
do zmiany klimatu i ponownie podkreśla 
potrzebę poczynienia postępów w kwestii 
strat i szkód, na co należy przeznaczyć 
dodatkowe zasoby;

6. ponawia swój apel o zobowiązanie 
się UE i jej państw członkowskich do 
uwzględniania w większym stopniu 
zapotrzebowania na środki z zakresu 
przystosowania się do zmiany klimatu w 
ramach pomocy rozwojowej;

Or. fr

Poprawka 231
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponawia swój apel o zobowiązanie 
się UE i jej państw członkowskich do 
znacznego zwiększenia finansowania 
przeznaczonego na przystosowywanie się 
do zmiany klimatu i ponownie podkreśla 
potrzebę poczynienia postępów w kwestii 
strat i szkód, na co należy przeznaczyć 
dodatkowe zasoby;

6. ponawia swój apel o zobowiązanie 
się UE i jej państw członkowskich do 
ustalenia oficjalnej pomocy rozwojowej 
na poziomie 0,7 % DNB do 2030 r. w celu 
znacznego zwiększenia finansowania 
przeznaczonego na przystosowywanie się 
do zmiany klimatu i ponownie podkreśla 
potrzebę poczynienia postępów w kwestii 
strat i szkód, na co należy przeznaczyć 
dodatkowe zasoby;

Or. es

Poprawka 232
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
możliwym negatywnym wpływem unijnych 
umów o wolnym handlu i liberalizacji 
handlu na różnorodność biologiczną, 
wylesianie oraz masowy wykup i 
dzierżawę ziemi w krajach rozwijających 
się, co często niesie za sobą skutki dla 
ludów tubylczych;
wzywa Komisję do przeprowadzenia 
dokładnego przeglądu swojej polityki 
handlowej, w szczególności względem 
umów o partnerstwie gospodarczym 
(UPG), w celu zapewnienia, by polityka ta 
nie stała w sprzeczności ze spójnością 
polityki na rzecz rozwoju, porozumieniem 
paryskim i Zielonym Ładem;
zwraca się do Komisji i Rady, by nie 
zawierały nowych umów o wolnym 
handlu, które mogą przyczynić się do 
zwiększonego wylesiania i utraty 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 233
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do rozważenia w 
szczególności podatności małych 
rozwijających się państw wyspiarskich na 
zmianę klimatu oraz do uwzględnienia w 
swoich reakcjach potrzeby promowania 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej, zwłaszcza w 
odniesieniu do źródeł energii i w ramach 
strategii czystej energii;
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Or. en

Poprawka 234
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. potwierdza swoje zobowiązania na 
podstawie ram z Sendai oraz podkreśla 
potrzebę dostosowania nowego planu 
działania UE po 2021 r. do Agendy 2030, 
aby wzmocnić inwestycje dotyczące 
ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych i 
przystosowania się do zmiany klimatu na 
szczeblu lokalnym, gdzie jest to 
najbardziej potrzebne;

Or. en

Poprawka 235
György Hölvényi

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. domaga się uwzględnienia 
strukturalnej wrażliwości ekonomicznej 
krajów rozwijających się zwiększającej 
podatność na zmianę klimatu, z 
włączeniem lokalnych małych i średnich 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 236
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
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Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. powtarza swoje wezwanie do 
zwiększenia inwestycji w ograniczanie 
ryzyka klęsk żywiołowych na poziomie 
społeczności przed ich wystąpieniem 
zamiast wyłącznie w ramach „lepszego 
odbudowywania”, aby umożliwić 
lokalnym członkom społeczności 
zapobieganie wstrząsom klimatycznym i 
stawianie im czoła oraz ograniczyć 
konieczność opuszczania przez nich 
swoich domów;

Or. en

Poprawka 237
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR
Emmanouil Fragkos

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do zwiększenia unijnego 
finansowania związanego z klimatem i 
płcią oraz do podjęcia pilnych działań w 
dziedzinie klimatu, ukierunkowanych na 
kobiety, przy opracowywaniu i wdrażaniu 
programów gotowości, łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowywania się do niej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 238
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do zwiększenia unijnego 
finansowania związanego z klimatem i 
płcią oraz do podjęcia pilnych działań w 
dziedzinie klimatu, ukierunkowanych na 
kobiety, przy opracowywaniu i wdrażaniu 
programów gotowości, łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowywania się do niej;

7. wzywa do zwiększenia unijnego 
finansowania związanego z klimatem i 
płcią oraz do podjęcia pilnych działań w 
dziedzinie klimatu, ukierunkowanych na 
kobiety, przy opracowywaniu i wdrażaniu 
polityki i programów gotowości, 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej, aby 
wspierać przywództwo kobiet i 
podejmowanie przez nie decyzji we 
wszystkich aspektach zmiany klimatu; 
uznaje że, równouprawnienie płci oraz 
wzmacnianie pozycji kobiet i dziewcząt są 
katalizatorem zrównoważonego rozwoju i 
warunkiem wstępnym zarządzania 
wyzwaniami związanymi ze zmianą 
klimatu; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie, aby w ramach polityki 
współpracy na rzecz rozwoju uwzględniły 
analizę dotyczącą płci i sporządzanie 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci, a 
także wszystkie instrumenty służące 
promowaniu działań w dziedzinie klimatu 
uwzględniających aspekt płci oraz 
wspierające przystosowanie się do zmiany 
klimatu i budowanie odporności na 
zmianę klimatu w krajach rozwijających 
się;

Or. en

Poprawka 239
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do zwiększenia unijnego 
finansowania związanego z klimatem i 
płcią oraz do podjęcia pilnych działań w 
dziedzinie klimatu, ukierunkowanych na 
kobiety, przy opracowywaniu i wdrażaniu 
programów gotowości, łagodzenia zmiany 

7. wzywa, by w pełni uwzględniać 
kwestię narażenia na skutki zmiany 
klimatu w polityce rozwojowej Unii 
Europejskiej, oraz apeluje o wdrażanie 
programów gotowości, łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowywania się do niej;
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klimatu i przystosowywania się do niej;

Or. fr

Poprawka 240
Carlos Zorrinho

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do zwiększenia unijnego 
finansowania związanego z klimatem i 
płcią oraz do podjęcia pilnych działań w 
dziedzinie klimatu, ukierunkowanych na 
kobiety, przy opracowywaniu i wdrażaniu 
programów gotowości, łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowywania się do niej;

7. wzywa do zwiększenia unijnego 
finansowania związanego z klimatem i 
płcią oraz do podjęcia pilnych działań w 
dziedzinie klimatu, ukierunkowanych na 
kobiety, przy opracowywaniu, wdrażaniu i 
monitorowaniu/ocenie programów 
gotowości, łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej;

Or. en

Poprawka 241
György Hölvényi

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do zwiększenia unijnego 
finansowania związanego z klimatem i 
płcią oraz do podjęcia pilnych działań w 
dziedzinie klimatu, ukierunkowanych na 
kobiety, przy opracowywaniu i wdrażaniu 
programów gotowości, łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowywania się do niej;

7. wzywa do zwiększenia unijnego 
finansowania związanego z klimatem oraz 
do podjęcia działań ukierunkowanych na 
podatne na zagrożenia grupy takie jak 
dzieci, kobiety, osoby starsze i 
niepełnosprawne, przy opracowywaniu i 
wdrażaniu programów gotowości, 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej;

Or. en
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Poprawka 242
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do zwiększenia unijnego 
finansowania związanego z klimatem i 
płcią oraz do podjęcia pilnych działań w 
dziedzinie klimatu, ukierunkowanych na 
kobiety, przy opracowywaniu i wdrażaniu 
programów gotowości, łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowywania się do niej;

7. wzywa do zwiększenia unijnego 
finansowania związanego z klimatem i 
płcią oraz do podjęcia pilnych działań w 
dziedzinie klimatu, ukierunkowanych na 
kobiety i dziewczęta, przy opracowywaniu 
i wdrażaniu programów gotowości, 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej;

Or. en

Poprawka 243
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do wsparcia ambitnego 
poziomu finansowania na potrzeby 
nowego celu UNFCCC na 2025 r. 
dotyczącego finansowania na rzecz 
klimatu poprzez domaganie się 
ustanowienia jasnych kryteriów dla 
międzynarodowego finansowania na rzecz 
klimatu, aby usprawnić metodykę 
wskaźników z Rio, w szczególności w celu 
unikania podwójnego liczenia lub 
przeszacowania unijnego finansowania 
na rzecz klimatu, wraz z celami 
cząstkowymi dotyczącymi przystosowania 
się, strat i szkód oraz finansowaniem 
opartym na dotacjach z Komisji i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju;

Or. en
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Poprawka 244
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla kluczową rolę 
dyplomacji wodnej, gdyż w wyniku zmiany 
klimatu woda może stać się coraz bardziej 
ograniczonym zasobem;

Or. en

Poprawka 245
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża poparcie dla młodych ludzi 
i uznaje ich cenny wkład w zwiększanie 
globalnej świadomości na temat zmiany 
klimatu oraz potrzebę wzmocnienia 
pozycji młodszych pokoleń; podkreśla 
znaczenie dialogu międzykulturowego z 
migrantami i uchodźcami w celu 
zwiększenia świadomości na temat zmiany 
klimatu, a także w celu zwalczania 
wszelkich rasistowskich i 
dyskryminacyjnych praktyk wobec 
migrantów;

8. wyraża poparcie dla młodych ludzi 
i uznaje ich cenny wkład w zwiększanie 
globalnej świadomości na temat zmiany 
klimatu oraz potrzebę wzmocnienia 
pozycji młodszych pokoleń;

Or. fr

Poprawka 246
György Hölvényi, Tomas Tobé

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża poparcie dla młodych ludzi 
i uznaje ich cenny wkład w zwiększanie 
globalnej świadomości na temat zmiany 
klimatu oraz potrzebę wzmocnienia 
pozycji młodszych pokoleń; podkreśla 
znaczenie dialogu międzykulturowego z 
migrantami i uchodźcami w celu 
zwiększenia świadomości na temat zmiany 
klimatu, a także w celu zwalczania 
wszelkich rasistowskich i 
dyskryminacyjnych praktyk wobec 
migrantów;

8. wyraża poparcie dla młodych ludzi 
i uznaje ich cenny wkład w zwiększanie 
globalnej świadomości na temat zmiany 
klimatu oraz potrzebę wzmocnienia 
pozycji młodszych pokoleń; podkreśla 
znaczenie dialogu międzykulturowego z 
ludźmi z krajów rozwijających się w celu 
zwiększenia świadomości na temat zmiany 
klimatu, a także w celu zwalczania 
wszelkich rasistowskich i 
dyskryminacyjnych praktyk wobec 
mniejszości etnicznych i religijnych oraz 
wobec podatnych na zagrożenia grup, w 
tym kobiet i dziewcząt w strefach objętych 
konfliktami, osób starszych i 
niepełnosprawnych, a także innych grup 
zmarginalizowanych;

Or. en

Poprawka 247
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR
Emmanouil Fragkos

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża poparcie dla młodych ludzi 
i uznaje ich cenny wkład w zwiększanie 
globalnej świadomości na temat zmiany 
klimatu oraz potrzebę wzmocnienia 
pozycji młodszych pokoleń; podkreśla 
znaczenie dialogu międzykulturowego z 
migrantami i uchodźcami w celu 
zwiększenia świadomości na temat zmiany 
klimatu, a także w celu zwalczania 
wszelkich rasistowskich i 
dyskryminacyjnych praktyk wobec 
migrantów;

8. wyraża poparcie dla młodych ludzi 
i uznaje ich cenny wkład w zwiększanie 
globalnej świadomości na temat zmiany 
klimatu oraz potrzebę wzmocnienia 
pozycji młodszych pokoleń; podkreśla 
znaczenie dialogu międzykulturowego z 
migrantami i uchodźcami w celu 
zwiększenia świadomości na temat zmiany 
klimatu, a także w celu zwalczania 
wszelkich rasistowskich i 
dyskryminacyjnych praktyk wobec 
migrantów, z uwzględnieniem, że główne 
przyczyny migracji mają jednak charakter 
ekonomiczny, społeczny i polityczny;
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Or. en

Poprawka 248
Caroline Roose, Michèle Rivasi, Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina, że zmiana klimatu jest 
czynnikiem, który zwielokrotnia ryzyko 
konfliktu, suszy, głodu i migracji; 
podkreśla znaczenie uwzględniania 
środowiskowych czynników powodujących 
migrację oraz wdrażania Globalnego 
porozumienia w sprawie uchodźców w 
celu ochrony osób przesiedlonych na 
skutek zmiany klimatu; z zadowoleniem 
przyjmuje przełomowe postanowienie 
Komitetu Praw Człowieka ONZ w sprawie 
Teitiota przeciwko Nowej Zelandii, w 
którym uznano, że ludzie uciekający przed 
klęskami żywiołowymi i katastrofami 
związanymi z klimatem mają uzasadnione 
prawo do ochrony międzynarodowej na 
mocy Międzynarodowego paktu praw 
obywatelskich i politycznych; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, by 
uwzględniły to orzeczenie i podjęły 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia pełnej ochrony 
przesiedleńcom ekologicznym na mocy 
prawa UE oraz zapewnienia 
odpowiedniego azylu uchodźcom 
klimatycznym, tworząc jednocześnie 
kanały bezpiecznej i legalnej migracji; 
proponuje w szczególności, by wydawać 
paszport klimatyczny osobom 
przybywającym z kraju, terytorium lub 
wyspy, które staną się niezdatne do 
zamieszkania w związku ze zmianą 
klimatu, by zapewnić im w ten sposób 
ochronę przed narażeniem na zagrożenia i 
bezpaństwowością, a także by zmiana w 
środowisku z powodu zmiany klimatu 
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została dodana jako kryterium 
kwalifikowalności do uzyskania ochrony 
humanitarnej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawiania takich 
rozwiązań na forach międzynarodowych 
równolegle z innymi inicjatywami UE; 
przypomina, że oficjalna pomoc 
rozwojowa musi spełniać założenia, jakimi 
są eliminacja ubóstwa, zmniejszanie 
nierówności, zaspokajanie potrzeb 
humanitarnych oraz poszanowanie praw 
człowieka, i nigdy nie może być 
uzależniona od kontroli migracji;

Or. en

Poprawka 249
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina, że sektor prywatny ma 
do odegrania kluczową rolę w 
ograniczaniu wpływu zmiany klimatu na 
najsłabsze grupy ludności w krajach 
rozwijających się; wzywa wszystkie 
przedsiębiorstwa europejskie działające w 
krajach szczególnie dotkniętych zmianą 
klimatu do ustanowienia protokołów 
mających na celu złagodzenie wpływu ich 
działalności na najsłabsze grupy ludności 
oraz do przestrzegania najwyższych 
standardów ochrony środowiska 
określonych w przepisach unijnych; 
zwraca się do państw członkowskich o 
podjęcie działań przeciwko 
przedsiębiorstwom, które nie 
powstrzymują się od angażowania się w 
działania zwiększające narażenie na 
skutki zmiany klimatu ludności w krajach 
rozwijających się; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że Komisja przygotowuje 
wniosek dotyczący ustanowienia 
zharmonizowanych ram prawnych w 
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zakresie należytej staranności 
przedsiębiorstw, i wzywa Komisję do 
zagwarantowania, aby jej wniosek 
wyraźnie uwzględniał utrzymanie 
najwyższych standardów ochrony 
środowiska jako jednego z kluczowych 
elementów służących zapewnieniu, aby 
działalność gospodarcza nie miała 
negatywnego wpływu na prawa człowieka 
w krajach rozwijających się;

Or. es

Poprawka 250
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. domaga się zwiększonej spójności 
polityki na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, w ramach której polityka 
ochrony środowiska i aspekty 
środowiskowe mają takie same znaczenie 
jak aspekty zrównoważonego rozwoju o 
charakterze gospodarczym, społecznym i 
w zakresie rządzenia na wszystkich 
etapach kształtowania polityki; domaga 
się spójnego podejścia do wdrażania 
porozumienia paryskiego i Agendy ONZ 
na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, 
zarówno w ramach polityki wewnętrznej, 
jak i zewnętrznej;

Or. en

Poprawka 251
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że należy zwiększyć 
świadomość młodych ludzi w krajach 
rozwijających się, w szczególności 
najsłabiej rozwiniętych, na temat 
znaczenia ich wkładu w rozwój ich 
krajów, w szczególności poprzez 
pozostanie w nich i zastępowanie 
starzejących się pokoleń pracowników, w 
szczególności w sektorze rolnym;

Or. fr

Poprawka 252
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do wspólnej i 
skoordynowanej międzynarodowej reakcji 
pod przewodnictwem UE, mającej na celu 
poczynienie postępów we wdrażaniu 
środków w zakresie uznawania, ochrony i 
wsparcia dla osób zmuszonych do 
przemieszczania się w obrębie państw i 
pomiędzy nimi w kontekście klęsk 
żywiołowych i negatywnych skutków 
zmiany klimatu; zachęca Unię do 
przeanalizowania i przyjęcia nowych 
strategii z uwzględnieniem przykładów 
regulacji na szczeblu regionalnym, takich 
jak konwencja z Kampali, oraz do 
promowania włączenia m.in. wytycznych 
dotyczących wewnętrznych przesiedleń do 
prawa krajowego państw członkowskich 
UE i państw trzecich w drodze umów 
dwustronnych i regionalnych;

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uznania szczególnych 
potrzeb i podatności osób zmuszonych do 
przemieszczania się w obrębie państw i 
pomiędzy nimi w kontekście klęsk 
żywiołowych i negatywnych skutków 
zmiany klimatu, do zwiększenia ich 
ochrony, a także wzmocnienia wysiłków w 
zakresie poszukiwania rozwiązań 
kładących kres przymusowym 
wysiedleniom, a w tym względzie:

– zachęca państwa członkowskie do 
włączenia m.in. wytycznych dotyczących 
wewnętrznych przesiedleń do prawa 
krajowego oraz do opracowania 
regionalnych instrumentów w celu 
ochrony osób wewnętrznie 
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przesiedlonych, czerpiąc inspirację z 
konwencji Unii Afrykańskiej z Kampali w 
sprawie ochrony osób wewnętrznie 
przesiedlonych w Afryce; oraz
– wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zwiększenia wsparcia na rzecz krajów 
rozwijających się, aby osiągnąć trwałe 
rozwiązania dla osób wewnętrznie 
przesiedlonych, w tym ludów pasterskich i 
innej ludności wiejskiej, których 
tradycyjne źródła utrzymania zostały 
zniszczone przez negatywne skutki zmiany 
klimatu, oraz od znalezienia nowych 
źródeł utrzymania lepiej dostosowanych 
do zmieniającego się klimatu;
– proponuje Komisji i państwom 
członkowskim, by wydawać paszport 
klimatyczny osobom przybywającym z 
kraju lub jego części, które staną się 
niezdatne do zamieszkania w związku ze 
zmianą klimatu, by zapewnić im w ten 
sposób ochronę przed narażeniem na 
zagrożenia i bezpaństwowością;

– proponuje Komisji i państwom 
członkowskim, by utrata źródeł 
utrzymania spowodowana zmianą klimatu 
była wyraźnie uznawana za kryterium 
kwalifikowalności do uzyskania ochrony 
humanitarnej;
– wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do przedstawiania takich propozycji na 
forach międzynarodowych równolegle z 
innymi inicjatywami UE;

Or. en

Poprawka 253
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do wspólnej i 9. wzywa do wspólnej i 
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skoordynowanej międzynarodowej reakcji 
pod przewodnictwem UE, mającej na celu 
poczynienie postępów we wdrażaniu 
środków w zakresie uznawania, ochrony i 
wsparcia dla osób zmuszonych do 
przemieszczania się w obrębie państw i 
pomiędzy nimi w kontekście klęsk 
żywiołowych i negatywnych skutków 
zmiany klimatu; zachęca Unię do 
przeanalizowania i przyjęcia nowych 
strategii z uwzględnieniem przykładów 
regulacji na szczeblu regionalnym, takich 
jak konwencja z Kampali, oraz do 
promowania włączenia m.in. wytycznych 
dotyczących wewnętrznych przesiedleń do 
prawa krajowego państw członkowskich 
UE i państw trzecich w drodze umów 
dwustronnych i regionalnych;

skoordynowanej międzynarodowej reakcji 
pod przewodnictwem UE, mającej na celu 
poczynienie postępów we wdrażaniu 
strategii łagodzenia zmiany klimatu oraz 
środków w zakresie uznawania, ochrony i 
wsparcia dla osób zmuszonych do 
przemieszczania się w obrębie państw i 
pomiędzy nimi w kontekście klęsk 
żywiołowych i negatywnych skutków 
zmiany klimatu; wzywa do zapewnienia, 
by osoby przesiedlone mogły dochodzić 
swoich praw człowieka przed 
przymusowym wysiedleniem, w jego 
trakcie lub po jego dokonaniu; zachęca 
Unię do przeanalizowania i dostosowania 
swoich strategii dla krajów i społeczności 
najbardziej dotkniętych zmianą klimatu, z 
uwzględnieniem komunikatu Komisji pt. 
„Godne życie: przejście od uzależnienia 
od pomocy do samodzielności COM(2016) 
234 final oraz przykładów regulacji na 
szczeblu regionalnym, takich jak 
konwencja z Kampali, oraz do promowania 
włączenia m.in. wytycznych dotyczących 
wewnętrznych przesiedleń do prawa 
krajowego państw członkowskich UE i 
państw trzecich w drodze umów 
dwustronnych i regionalnych;

Or. en

Poprawka 254
György Hölvényi, Tomas Tobé, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do wspólnej i 
skoordynowanej międzynarodowej reakcji 
pod przewodnictwem UE, mającej na celu 
poczynienie postępów we wdrażaniu 
środków w zakresie uznawania, ochrony i 
wsparcia dla osób zmuszonych do 
przemieszczania się w obrębie państw i 
pomiędzy nimi w kontekście klęsk 

9. wzywa do wspólnej i 
skoordynowanej międzynarodowej reakcji 
pod przewodnictwem UE, mającej na celu 
poczynienie postępów w uwzględnianiu 
przyczyn przymusowych wysiedleń, w tym 
zmiany klimatu, oraz w gwarantowaniu 
prawa osób do pozostawania w swoich 
ojczyznach poprzez pomaganie im w 
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żywiołowych i negatywnych skutków 
zmiany klimatu; zachęca Unię do 
przeanalizowania i przyjęcia nowych 
strategii z uwzględnieniem przykładów 
regulacji na szczeblu regionalnym, takich 
jak konwencja z Kampali, oraz do 
promowania włączenia m.in. wytycznych 
dotyczących wewnętrznych przesiedleń do 
prawa krajowego państw członkowskich 
UE i państw trzecich w drodze umów 
dwustronnych i regionalnych;

tworzeniu godnych warunków życia i 
pracy, a także zapewnianie im 
podstawowych usług socjalnych takich jak 
kształcenie i ochrona zdrowia;

Or. en

Poprawka 255
Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do wspólnej i 
skoordynowanej międzynarodowej reakcji 
pod przewodnictwem UE, mającej na celu 
poczynienie postępów we wdrażaniu 
środków w zakresie uznawania, ochrony i 
wsparcia dla osób zmuszonych do 
przemieszczania się w obrębie państw i 
pomiędzy nimi w kontekście klęsk 
żywiołowych i negatywnych skutków 
zmiany klimatu; zachęca Unię do 
przeanalizowania i przyjęcia nowych 
strategii z uwzględnieniem przykładów 
regulacji na szczeblu regionalnym, takich 
jak konwencja z Kampali, oraz do 
promowania włączenia m.in. wytycznych 
dotyczących wewnętrznych przesiedleń do 
prawa krajowego państw członkowskich 
UE i państw trzecich w drodze umów 
dwustronnych i regionalnych;

9. wzywa do wspólnej i 
skoordynowanej międzynarodowej reakcji 
pod przewodnictwem UE, mającej na celu 
poczynienie postępów we wdrażaniu 
środków w zakresie uznawania, ochrony i 
wsparcia dla osób zmuszonych do 
przemieszczania się w obrębie państw i 
pomiędzy nimi w kontekście klęsk 
żywiołowych i negatywnych skutków 
zmiany klimatu; zachęca Unię do 
przeanalizowania i przyjęcia nowych 
strategii z uwzględnieniem przykładów 
regulacji na szczeblu regionalnym, takich 
jak konwencja z Kampali, oraz do 
promowania włączenia m.in. wytycznych 
dotyczących wewnętrznych przesiedleń do 
prawa krajowego państw członkowskich 
UE i państw trzecich w drodze umów 
dwustronnych i regionalnych; podkreśla, 
że przede wszystkim zasadnicze znaczenie 
ma przyczynienie się do spełnienia 
warunków koniecznych do powrotu osób 
dotkniętych przesiedleniem wewnętrznym 
do ich krajów i regionów pochodzenia 
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zamiast zachęcania do emigracji;

Or. fr

Poprawka 256
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do wspólnej i 
skoordynowanej międzynarodowej reakcji 
pod przewodnictwem UE, mającej na celu 
poczynienie postępów we wdrażaniu 
środków w zakresie uznawania, ochrony i 
wsparcia dla osób zmuszonych do 
przemieszczania się w obrębie państw i 
pomiędzy nimi w kontekście klęsk 
żywiołowych i negatywnych skutków 
zmiany klimatu; zachęca Unię do 
przeanalizowania i przyjęcia nowych 
strategii z uwzględnieniem przykładów 
regulacji na szczeblu regionalnym, takich 
jak konwencja z Kampali, oraz do 
promowania włączenia m.in. wytycznych 
dotyczących wewnętrznych przesiedleń do 
prawa krajowego państw członkowskich 
UE i państw trzecich w drodze umów 
dwustronnych i regionalnych;

9. wzywa do wspólnej i 
skoordynowanej międzynarodowej reakcji 
pod przewodnictwem UE, mającej na celu 
poczynienie postępów we wdrażaniu 
środków w zakresie uznawania, ochrony i 
wsparcia dla osób zmuszonych do 
przemieszczania się w obrębie państw i 
pomiędzy nimi w kontekście klęsk 
żywiołowych i negatywnych skutków 
zmiany klimatu; zachęca Unię do 
przeanalizowania i przyjęcia nowych 
strategii z uwzględnieniem przykładów 
regulacji na szczeblu regionalnym, takich 
jak konwencja z Kampali, oraz do 
promowania wytycznych dotyczących 
wewnętrznych przesiedleń w państwach 
członkowskich UE i państwach trzecich w 
drodze umów dwustronnych i 
regionalnych; podkreśla, że unijna 
polityka i wsparcie powinny bezpośrednio 
nadawać priorytet regionalnym i 
lokalnym wysiłkom w zakresie 
przystosowania się w krajach 
pochodzenia, które ludzie muszą 
opuszczać z powodu szkód klimatycznych;

Or. en

Poprawka 257
Carlos Zorrinho

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do wspólnej i 
skoordynowanej międzynarodowej reakcji 
pod przewodnictwem UE, mającej na celu 
poczynienie postępów we wdrażaniu 
środków w zakresie uznawania, ochrony i 
wsparcia dla osób zmuszonych do 
przemieszczania się w obrębie państw i 
pomiędzy nimi w kontekście klęsk 
żywiołowych i negatywnych skutków 
zmiany klimatu; zachęca Unię do 
przeanalizowania i przyjęcia nowych 
strategii z uwzględnieniem przykładów 
regulacji na szczeblu regionalnym, takich 
jak konwencja z Kampali, oraz do 
promowania włączenia m.in. wytycznych 
dotyczących wewnętrznych przesiedleń do 
prawa krajowego państw członkowskich 
UE i państw trzecich w drodze umów 
dwustronnych i regionalnych;

9. wzywa do wspólnej i 
skoordynowanej międzynarodowej reakcji 
pod przewodnictwem UE, mającej na celu 
poczynienie postępów we wdrażaniu 
środków w zakresie uznawania, ochrony i 
wsparcia dla osób zmuszonych do 
przemieszczania się w obrębie państw i 
pomiędzy nimi w kontekście klęsk 
żywiołowych i negatywnych skutków 
zmiany klimatu, w tym powolnych 
skutków zmiany klimatu; zachęca Unię do 
przeanalizowania i przyjęcia nowych 
strategii z uwzględnieniem przykładów 
regulacji na szczeblu regionalnym, takich 
jak konwencja z Kampali, oraz do 
promowania włączenia m.in. wytycznych 
dotyczących wewnętrznych przesiedleń do 
prawa krajowego państw członkowskich 
UE i państw trzecich w drodze umów 
dwustronnych i regionalnych;

Or. en

Poprawka 258
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do wspólnej i 
skoordynowanej międzynarodowej reakcji 
pod przewodnictwem UE, mającej na celu 
poczynienie postępów we wdrażaniu 
środków w zakresie uznawania, ochrony i 
wsparcia dla osób zmuszonych do 
przemieszczania się w obrębie państw i 
pomiędzy nimi w kontekście klęsk 
żywiołowych i negatywnych skutków 
zmiany klimatu; zachęca Unię do 
przeanalizowania i przyjęcia nowych 
strategii z uwzględnieniem przykładów 
regulacji na szczeblu regionalnym, takich 

9. wzywa do wspólnej i 
skoordynowanej międzynarodowej reakcji 
pod przewodnictwem UE, mającej na celu 
poczynienie postępów we wdrażaniu 
środków w zakresie uznawania, ochrony i 
wsparcia dla osób zmuszonych do 
przemieszczania się w obrębie państw i 
pomiędzy nimi w kontekście klęsk 
żywiołowych i negatywnych skutków 
zmiany klimatu, w tym skutków, które 
następują powoli; zachęca Unię do 
przeanalizowania i przyjęcia nowych 
strategii z uwzględnieniem przykładów 
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jak konwencja z Kampali, oraz do 
promowania włączenia m.in. wytycznych 
dotyczących wewnętrznych przesiedleń do 
prawa krajowego państw członkowskich 
UE i państw trzecich w drodze umów 
dwustronnych i regionalnych;

regulacji na szczeblu regionalnym, takich 
jak konwencja z Kampali, oraz do 
promowania włączenia m.in. wytycznych 
dotyczących wewnętrznych przesiedleń do 
prawa krajowego państw członkowskich 
UE i państw trzecich w drodze umów 
dwustronnych i regionalnych;

Or. es

Poprawka 259
Antoni Comín i Oliveres

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do rozważenia 
możliwości przedstawienia wniosku 
dotyczącego zmiany art. 15 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 
sprawie norm dotyczących kwalifikowania 
obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców jako beneficjentów 
ochrony międzynarodowej w celu uznania 
możliwości przyznania ochrony 
uzupełniającej osobom, które nie 
kwalifikują się do uzyskania statusu 
uchodźcy i doznałyby poważnych szkód, 
gdyby powróciły do krajów, w których 
skutki zmiany poważnie pogorszyły 
warunki życia, szczególnie w przypadku 
ekstremalnych susz lub masowych 
powodzi; wzywa Komisję do rozważenia 
możliwości złożenia wniosku dotyczącego 
zmiany art. 2 dyrektywy Rady 2001/55/WE 
z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie 
minimalnych standardów przyznawania 
tymczasowej ochrony na wypadek 
masowego napływu wysiedleńców oraz 
środków wspierających równowagę 
wysiłków między państwami 
członkowskimi związanych z przyjęciem 
takich osób wraz z jego następstwami, aby 
uwzględnić ewentualną przyszłą sytuację 
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masowego napływu wysiedleńców z 
przyczyn związanych z klimatem jako 
wyraźny powód, dla którego Rada 
mogłaby wydać decyzję o przyznaniu 
takim osobom tymczasowej ochrony;

Or. es

Poprawka 260
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca uwagę na orzeczenie 
Komitetu Praw Człowieka ONZ z dnia 20 
stycznia 2020 r. w sprawie Teitiota 
przeciwko Nowej Zelandii, w którym 
stwierdza się, że państwa nie mogą 
deportować osób do miejsc, w których 
warunki bytowe spowodowane klimatem 
naruszają ich prawo do życia; wzywa 
państwa członkowskie, by przeanalizowały 
ryzyko związane z naruszeniem prawa do 
życia z powodu zmiany klimatu w ramach 
podejmowanych przez siebie decyzji 
nakazujących powrót, w szczególności w 
związku ze stosowaniem zobowiązań 
wynikających z zasady non-refoulement;

Or. en

Poprawka 261
Mónica Silvana González

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do opracowania i przyjęcia, 
w ramach reformy unijnej polityki 
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migracyjnej i azylowej, odpowiednich 
środków takich jak programy wspierania 
mobilności, rozwój i zmiana kwalifikacji 
oraz preferencyjny dostęp dla 
pracowników z państw trzecich, 
pochodzących z krajów szczególnie 
dotkniętych negatywnymi skutkami 
zmiany klimatu, w tym pracujących w 
przemyśle opartym na paliwach 
kopalnych, sektorach wydobywczych i 
rolnictwie, w ramach Europejskiego 
Zielonego Ładu, aby mogli oni przyczynić 
się do transformacji niskoemisyjnej w 
całym globalnym łańcuchu dostaw; 
zastosowania wiz humanitarnych i 
tymczasowej ochrony osób przesiedlonych 
z powodu gwałtownych klęsk 
żywiołowych; oraz długoterminowego 
przyjmowania osób pochodzących z 
krajów, które stają się lub stały się 
niezdatne do zamieszkania ze względu na 
zmianę klimatu;

Or. en

Poprawka 262
Chrysoula Zacharopoulou, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Jan-
Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia oficjalnego składu Rady ds. 
równości płci, aby zapewnić ministrom i 
sekretarzom stanu odpowiedzialnym za 
równość płci specjalne forum do 
prowadzenia dyskusji oraz aby ułatwić 
włączanie aspektu płci do wszystkich 
obszarów polityki UE, w tym do polityki w 
dziedzinie środowiska i rozwoju;

Or. fr
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Poprawka 263
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ścisłego 
współpracowania z organizacjami 
oddolnymi i lokalnymi społecznościami w 
celu promowania polityki, która wzmacnia 
strategie łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej, tym samym 
wzmacniając odporność dotkniętych osób 
i społeczności zgodnie z ramami 
międzynarodowymi;

Or. en

Poprawka 264
György Hölvényi, Tomas Tobé

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do ustanowienia 
skutecznej i zrównoważonej polityki 
powrotowej i readmisyjnej w ramach 
wielostronnych umów UE, w 
szczególności nowej umowy o 
partnerstwie AKP–UE;

Or. en

Poprawka 265
Caroline Roose, Michèle Rivasi, Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)



AM\1213958PL.docx 141/169 PE657.479v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

9a. apeluje do UE, by zachęcała IPCC 
do opracowania sprawozdania 
specjalnego na temat przymusowych 
wysiedleń powodowanych przez klimat;

Or. en

Poprawka 266
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. przypomina, że według piątego 
sprawozdania oceniającego IPCC wiedza 
ludów tubylczych, wiedza lokalna i wiedza 
tradycyjna stanowią główny zasób na 
potrzeby dostosowania się do zmiany 
klimatu, co z kolei sprawia, że ludy 
tubylcze są kluczowymi inicjatorami 
zmian w zakresie skutecznego 
przeciwdziałania zmianie klimatu, co ma 
szczególne znaczenie w przypadku 
wysiłków w zakresie łagodzenia 
ukierunkowanych na redukcję emisji 
powodowanych przez wylesianie i 
degradację lasów, ochronę lasów, 
zrównoważoną gospodarkę leśną oraz 
zwiększanie zasobów węgla w 
ekosystemach leśnych (na przykład 
REDD+), a także dostosowanie praktyk 
rolniczych do zmiany klimatu; ubolewa, 
że mimo swojego ogromnego potencjału 
wiedza ludów tubylczych nie była 
skutecznie wykorzystywana, podczas gdy 
wyraźne uznanie ludności tubylczej i 
plemiennej oraz ich praw nadal nie jest 
ujęte w ramach prawnych, politycznych i 
instytucjonalnych wielu krajów, a jego 
wdrażanie pozostaje poważnym 
problemem;
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Or. en

Poprawka 267
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. przypomina o zobowiązaniu UE do 
stosowania podejścia do współpracy na 
rzecz rozwoju opartego na prawach 
człowieka; wzywa kraje partnerskie, 
zgodnie z tym zobowiązaniem, do 
przyjęcia środków w celu skutecznego 
zaangażowania ludów tubylczych w 
działania dotyczące łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowywania się do niej 
oraz do zapewniania w tym celu pomocy 
technicznej i finansowej, która 
bezpośrednio trafia do ludów tubylczych 
na potrzeby wsparcia samorządów, 
kontroli terytorialnej i zarządzania; 
przypomina w ujęciu bardziej ogólnym, że 
podejście oparte na prawach człowieka 
należy uruchomić i rygorystycznie 
stosować oraz przestrzegać je we 
wszystkich projektach finansowanych w 
ramach oficjalnej pomocy rozwojowej, w 
szczególności w odniesieniu do praw 
ludów pasterskich i ludów tubylczych, co 
wiąże się z zapewnianiem skutecznych 
mechanizmów składania skarg i 
dochodzenia roszczeń, w przypadku gdy 
działania w dziedzinie klimatu naruszają 
ich prawa;

Or. en

Poprawka 268
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 9 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9d. podkreśla, że w sprawozdaniu 
specjalnym IPCC w sprawie zmiany 
klimatu i gruntów wezwano do ochrony 
praw ludów tubylczych i społeczności do 
ziemi w celu przeciwdziałania zmianie 
klimatu; podkreśla, że ramy takie jak 
dobrowolne wytyczne FAO w zakresie 
odpowiedzialnego zarządzania tytułami 
prawnymi do gruntów, łowisk i lasów 
(VGGT) mogą pomóc zapewniać pewność 
prawa; wzywa w związku z tym UE do 
skutecznego wdrożenia tych wytycznych 
jako warunku wstępnego dla inwestycji w 
ramach Europejskiego planu inwestycji 
zewnętrznych; podkreśla, że zgodność z 
VGGT wymaga istnienia skutecznych, 
niezależnych mechanizmów 
monitorowania i wdrażania, w tym 
przystępnych cenowo i pod względem 
kulturowym mechanizmów dotyczących 
rozpatrywania skarg, za pomocą których 
ludy tubylcze mogą zgłaszać zarzuty 
naruszania ich praw przez europejskie 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 269
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9e. przypomina, że w Ramowej 
konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu 
wzywa się strony do respektowania wiedzy 
i praw ludów tubylczych jako gwarancji 
wdrożenia programu REDD+; wzywa 
wszystkie państwa, a w szczególności UE i 
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jej państwa członkowskie, aby 
uwzględniały ludy tubylcze i społeczności 
wiejskie w procesie decyzyjnym z myślą o 
strategiach ukierunkowanych na 
przeciwdziałanie zmianie klimatu, które 
powinny obejmować również 
nieodwracalne szkody wskutek zmiany 
klimatu zmuszające je do migracji, co 
prowadzi do ich podwójnej dyskryminacji 
– jako przesiedleńców ekologicznych i 
ludności tubylczej;

Or. en

Poprawka 270
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9f. zaleca, by państwa członkowskie 
UE, które jeszcze tego nie dokonały, 
ratyfikowały konwencję Międzynarodowej 
Organizacji Pracy nr 169 dotyczącą 
ludności tubylczej i plemiennej; wzywa w 
szczególności UE i jej kraje partnerskie, 
by uznawały i chroniły prawa ludów 
tubylczych do zwyczajowego posiadania i 
kontrolowania swoich gruntów i zasobów 
naturalnych zgodnie z Deklaracją praw 
ludów tubylczych ONZ i konwencją MOP 
nr 169 oraz do przestrzegania zasady 
uprzedniej, dobrowolnej i świadomej 
zgody, tj. dzięki umożliwieniu zbiorczej 
rejestracji użytkowania gruntów oraz 
wdrożeniu polityki mającej na celu 
zapewnienie równiejszego dostępu do 
gruntów;

Or. en

Poprawka 271
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Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9g. wyraża ubolewanie z powodu 
szeregu niedociągnięć w dokumencie 
ramowym ONZ dotyczącym biznesu i 
praw człowieka „Chronić, szanować, 
naprawiać”, a także w Wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka w 
odniesieniu do praw rdzennej ludności i 
praw do ziemi; apeluje ponownie do UE o 
konstruktywne zaangażowanie się w prace 
Rady Praw Człowieka ONZ nad prawnie 
wiążącym międzynarodowym 
instrumentem w celu uregulowania, w 
ramach międzynarodowego prawa 
dotyczącego praw człowieka, działalności 
spółek międzynarodowych i innych 
przedsiębiorstw, który to instrument 
powinien obejmować szczególne normy 
dotyczące ochrony ludów tubylczych;

Or. en

Poprawka 272
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9h. podkreśla potrzebę wspierania 
zrównoważonego pasterstwa, aby 
zrealizować cele zrównoważonego 
rozwoju; zachęca UE i jej państwa 
członkowskie do wspierania afrykańskiej 
struktury rządów, zwłaszcza 
Afrykańskiego Trybunału Praw 
Człowieka i Ludów, aby wdrożyć ramy 
polityczne Unii Afrykańskiej dotyczące 



PE657.479v01-00 146/169 AM\1213958PL.docx

PL

pasterstwa w Afryce oraz – w szerszym 
ujęciu – uznać prawa ludów pasterskich i 
tubylczych w zakresie wspólnotowej 
własności ziemi przodków, prawo do 
swobodnego rozporządzania zasobami 
naturalnymi oraz prawa w dziedzinie 
kultury i religii;

Or. en

Poprawka 273
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9i. przypomina, że zgodnie z raportem 
IPCC w sprawie zmiany klimatu i 
degradacji gleb największy potencjał w 
zakresie zmniejszenia emisji z sektora 
lądowego tkwi w wyhamowaniu 
wylesiania i degradacji lasów; podkreśla, 
że środki dobrowolne i systemy 
certyfikacji zasadniczo nie przyniosły 
istotnych efektów na poziomie globalnym; 
wzywa sektor prywatny do proaktywnego 
przeciwdziałania wylesianiu i naruszaniu 
praw człowieka w ramach jego łańcuchów 
dostaw i inwestycji, a także do 
niezwłocznego wywiązania się z podjętych 
zobowiązań na rzecz zerowego wylesiania 
i zapewnienia pełnej przejrzystości 
realizacji podjętych zobowiązań;

Or. en

Poprawka 274
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 j (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9j. przypomina, że UE, jako główny 
importer i eksporter towarów rolnych oraz 
produktów spożywczych, przyczynia się w 
istotnym stopniu do zmiany użytkowania 
gruntów za granicą; przypomina, że 
powiększanie powierzchni gruntów 
wykorzystywanych do celów rolniczych 
odpowiada za ok. 80 % światowego 
wylesiania; zauważa z głębokim 
zaniepokojeniem, że konsumpcja w UE 
odpowiada za ok. 10 % globalnego 
udziału w wylesianiu z uwagi na dużą 
zależność UE od przywozu takich towarów 
rolnych jak olej palmowy, mięso, soja, 
kakao, kukurydza, drewno i kauczuk;

Or. en

Poprawka 275
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 k (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9k. powtarza swój apel o bezzwłoczne 
przyjęcie aktu ustawodawczego 
zobowiązującego przedsiębiorstwa do 
zachowania należytej staranności w 
całych łańcuchach dostaw w celu 
dopilnowania, aby wprowadzane do 
obrotu w Unii towary stanowiące 
zagrożenie dla lasów były zrównoważone, 
zgodne z zobowiązaniami w zakresie praw 
człowieka, w tym praw społeczności 
tubylczych i lokalnych, i nie powodowały 
wylesiania; podkreśla, że takie przepisy 
powinny bazować na podejściu 
przekrojowym, mieć zastosowanie do 
wszystkich podmiotów gospodarczych, w 
tym podmiotów finansowych, zarówno w 
górnej, jak i dolnej części łańcucha 
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dostaw, oraz powinien im towarzyszyć 
solidny mechanizm egzekwowania, 
obejmujący skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające kary za nieprzestrzeganie 
przepisów;

Or. en

Poprawka 276
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 l (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9l. wzywa Unię, by w ramach rewizji 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/95/UE wzmocniła normy w 
zakresie obowiązkowego ujawniania przez 
przedsiębiorstwa informacji związanych z 
produkcją lub przetwarzaniem towarów 
stanowiących zagrożenie dla lasów, oraz 
apeluje o ustanowienie mechanizmu 
służącego ostrzeganiu w przypadkach, gdy 
przedsiębiorstwa dokonują przywozu z 
obszarów, w których istnieje ryzyko 
wylesiania;

Or. en

Poprawka 277
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 m (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9m. przypomina, że rosnący popyt w 
UE na drewno do celów wytwarzania 
materiałów i energii oraz biogospodarki 
przekracza zdolności pod względem 
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podaży w UE, co zwiększa ryzyko 
związanego z importem wylesiania, 
masowego wykupu i dzierżawy ziemi, 
przymusowego wysiedlania oraz 
naruszania praw ludności tubylczej; 
powtarza, że unijna polityka dotycząca 
bioenergii powinna odpowiadać 
rygorystycznym kryteriom środowiskowym 
i społecznym, zgodnie z konwencją MOP 
nr 169 oraz dobrowolnymi wytycznymi 
FAO w zakresie odpowiedzialnego 
zarządzania tytułami prawnymi do 
gruntów, łowisk i lasów, a także zasadami 
odpowiedzialnego inwestowania w 
rolnictwo i systemy żywnościowe Komitetu 
ds. Światowego Bezpieczeństwa 
Żywnościowego;

Or. en

Poprawka 278
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 n (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9n. wzywa UE do włączenia 
dyplomacji leśnej do polityki klimatycznej 
w celu zachęcania krajów, które 
przetwarzają lub importują znaczne ilości 
drewna tropikalnego, do przyjęcia 
skutecznych przepisów zakazujących 
importowania nielegalnie pozyskiwanego 
drewna i wymagających od podmiotów 
gospodarczych przeprowadzenia badania 
należytej staranności (podobnie jak unijne 
rozporządzenie w sprawie drewna);

Or. en

Poprawka 279
Caroline Roose, Michèle Rivasi



PE657.479v01-00 150/169 AM\1213958PL.docx

PL

w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 o (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9o. powtarza, że polityka handlowa 
UE powinna być zgodna z jej 
międzynarodowymi zobowiązaniami w 
zakresie ochrony środowiska oraz 
przyczyniać się do ich realizacji; z 
zadowoleniem przyjmuje w szczególności 
zobowiązanie Komisji do uczynienia 
porozumienia paryskiego „kluczową 
klauzulą” w umowach handlowych 
UE; wzywa w związku z tym Komisję do:
(i) zapewnienia, by wpływ handlu na stan 
lasów, ekosystemy naturalne i prawa 
człowieka był systematycznie oceniany w 
ramach oceny wpływu na zrównoważony 
rozwój;
(ii) włączenia ambitnych przepisów w 
sprawie lasów i poziomów referencyjnych 
dotyczących zrównoważonego rozwoju dla 
towarów rolnych do wszystkich unijnych 
umów handlowych i inwestycyjnych, w 
tym przepisów w celu zagwarantowania 
uprzedniej, dobrowolnej i świadomej 
zgody społeczności tubylczych i lokalnych 
oraz uznania praw własności gruntu 
społeczności, których egzystencja zależy 
od lasów, i ludów tubylczych;
(iii) zapewnienia wiążącego charakteru i 
możliwości egzekwowania tych przepisów 
dzięki skutecznemu mechanizmowi 
monitorowania i nakładania kar;

Or. en

Poprawka 280
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 p (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9p. podkreśla, że w kilku badaniach 
naukowych wykazano wzajemne 
powiązania między utratą różnorodności 
biologicznej i powszechniejszym 
występowaniem pandemii, w szczególności 
chorób odzwierzęcych powiązanych ze 
zmianą klimatu, wylesianiem i szkodami 
dla źródeł utrzymania mieszkańców 
lasów;

Or. en

Poprawka 281
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 q (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9q. przypomina, że przejście na zieloną 
i cyfrową gospodarkę wiąże się z 
poważnymi skutkami dla sektora 
górnictwa, który nadal rozwija się w 
związku z rosnącym zapotrzebowaniem na 
minerały i metale oraz 
rozpowszechnianiem ich wykorzystania; 
przypomina, że istnieją coraz większe 
obawy, że górnictwo przeniesie się na 
wrażliwe tereny leśne, przyczyniając się do 
wylesiania i degradacji lasów, a tym 
samym zagrażając celowi ochrony i 
odbudowy lasów jako kluczowej dźwigni 
na potrzeby łagodzenia globalnej zmiany 
klimatu; wzywa w tym kontekście UE i jej 
państwa członkowskie do przyspieszenia 
przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym; wzywa ponadto UE i jej 
państwa członkowskie do 
zintensyfikowania wysiłków w zakresie 
promowania odpowiedzialnych i 
zrównoważonych praktyk górniczych, w 
szczególności przez zapewnianie wsparcia 
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finansowego, technicznego i w zakresie 
budowania zdolności na rzecz krajów 
rozwijających się oraz dzięki 
umożliwianiu zainteresowanym stronom, 
w tym społecznościom tubylczym i 
lokalnym oraz kobietom, odgrywania 
aktywnej roli w całym cyklu życia 
minerałów i metali oraz rozwoju 
górnictwa;

Or. en

Poprawka 282
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 r (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9r. wzywa UE do opracowania 
regionalnych ram dla przemysłu 
wydobywczego, które nakładają kary na 
przedsiębiorstwa naruszające prawa 
człowieka oraz zapewniają dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości ludom 
tubylczym, których prawa zostały 
naruszone; podkreśla potrzebę zakazania 
poszukiwania i wydobywania minerałów 
na wszystkich obszarach chronionych, w 
tym w parkach narodowych i obiektach 
światowego dziedzictwa;

Or. en

Poprawka 283
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 s (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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9s. podkreśla, że gospodarka cyfrowa 
odpowiada za coraz większy udział w 
globalnym zużyciu energii i emisjach 
gazów cieplarnianych (emisje CO2 z 
sektora cyfrowego odpowiadają zgodnie z 
szacunkami za 2–5 % łącznych emisji) 
oraz wykorzystuje metale ziem rzadkich o 
niskiej zdolności do recyklingu i 
ograniczonych dostępnych złożach, 
podczas gdy coraz większe ilości zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego na 
całym świecie zagrażają wdrażaniu 
Agendy 2030, w szczególności w 
odniesieniu do zdrowia i środowiska; 
ponownie wskazuje na potrzebę zmiany 
modeli produkcji i konsumpcji, aby 
przeciwdziałać zmianie klimatu;

Or. en

Poprawka 284
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 t (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9t. podkreśla zapotrzebowanie na 
globalne zasady ekologicznego handlu, 
aby stawić czoła kryzysowi związanemu ze 
zmianą klimatu; przypomina, że cel 
zrównoważonego rozwoju powinien stać 
się nadrzędną zasadą determinującą 
działalność WTO, a zasady i działania tej 
organizacji powinny być opracowywane 
zgodnie z tą logiką, przy czym 
zobowiązania wynikające z Agendy 2030 
oraz z porozumienia paryskiego powinny 
stanowić minimalny poziom 
referencyjny; domaga się w tym celu 
między innymi przeglądu dopłat do paliw 
kopalnych, dopłat do energii odnawialnej 
oraz zasad dotacji przemysłowych WTO, 
które powinny obejmować zwolnienia lub 
klauzule pokoju względem produktów 
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istotnych dla klimatu;

Or. en

Poprawka 285
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 u (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9u. zwraca się do UE o dążenie do 
podjęcia w ramach WTO rozmów na 
temat metod produkcji i przetwarzania, 
aby zapewnić możliwość różnicowania 
produktów w zależności od ich śladu 
węglowego, śladu energetycznego lub 
norm technologicznych; jest zdania, że 
takiej inicjatywie powinny towarzyszyć 
środki ułatwiające transfer technologii 
zarówno na potrzeby przystosowania się 
do zmiany klimatu, jak i jej łagodzenia, 
aby zaspokajać potrzeby krajów 
rozwijających się;

Or. en

Poprawka 286
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 v (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9v. przypomina, że elastyczność w 
ramach WTO-TRIPS mogłaby zapewnić 
istotny wkład w transfer technologii 
przyjaznych dla klimatu; wzywa UE do 
przejęcia inicjatywy w identyfikowaniu 
barier dla rozpowszechniania technologii 
w krajach rozwijających się, aby 
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przeciwdziałać zmianie klimatu, oraz do 
dążenia do promowania przyjęcia 
deklaracji w sprawie praw własności 
intelektualnej i klimatu porównywalnej do 
dauhańskiej Deklaracji z 2001 r. w 
sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia 
publicznego, aby promować legalny 
transfer technologii przyjaznych dla 
klimatu w krajach rozwijających się;

Or. en

Poprawka 287
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 w (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9w. podkreśla, że stały wzrost emisji 
CO2 związanych z transportem i handlem 
międzynarodowym podważa skuteczność 
strategii UE dotyczącej zmiany klimatu; 
uważa, że koszty klimatyczne umów o 
wolnym handlu są poważnym 
argumentem za tym, by odejść od strategii 
rozwoju opartej na eksporcie na rzecz 
strategii rozwoju wewnętrznego, którego 
podstawą jest lokalna konsumpcja i 
produkcja w krajach rozwijających się;

Or. en

Poprawka 288
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 x (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9x. wzywa UE i jej państwa 
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członkowskie, by nie sprzeciwiały się 
systematycznie klauzulom dotyczącym 
stosowania materiałów miejscowego 
pochodzenia zawartych w polityce 
klimatycznej swoich partnerów, gdyż 
mogą one być użyteczne w promowaniu 
produkcji i konsumpcji lokalnie 
produkowanych towarów; przypomina, że 
zasady handlowe powinny zachęcać do 
zrównoważonego wykorzystania zasobów 
oraz że należności celne wywozowe od 
zasobów naturalnych nie powinny być w 
związku z tym zakazywane w umowach o 
partnerstwie gospodarczym na zasadzie 
ogólnej, biorąc pod uwagę, że są zgodne z 
zasadami WTO i mogą służyć ochronie 
środowiska (np. wywóz drewna), a w 
ujęciu bardziej ogólnym 
zrównoważonemu wykorzystaniu 
zasobów;

Or. en

Poprawka 289
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 y (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9y. wyraża poparcie dla mechanizmu 
transgranicznego podatku od emisji 
dwutlenku węgla jako ważnego narzędzia 
gwarantującego uczciwą konkurencję 
przedsiębiorstwom podejmującym 
działania na rzecz ograniczenia ich 
wpływu na klimat;

Or. en

Poprawka 290
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 9 z (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9z. podkreśla, że koszty środowiskowe 
transportu międzynarodowego 
powiązanego z handlem powinny być w 
pełni odzwierciedlone w jego cenie; 
domaga się w tym względzie przeglądu 
dyrektywy w sprawie opodatkowania 
energii, aby położyć kres 
niesprawiedliwemu i szkodliwemu dla 
środowiska zwolnieniu od podatku 
stosowanemu obecnie w odniesieniu do 
paliwa lotniczego i żeglugowego oraz 
zapewnić skuteczne i sprawiedliwe 
ustalanie opłat za emisję gazów 
cieplarnianych we wszystkich sektorach 
nieobjętych EU ETS;

Or. en

Poprawka 291
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9aa. przypomina o zobowiązaniu UE 
względem spójności polityki na rzecz 
rozwoju i zasady „nie szkodzić”; uważa, że 
rozdziały dotyczące handlu i 
zrównoważonego rozwoju w umowach 
handlowych powinny stanowić jedną z sił 
napędowych zewnętrznego wymiaru 
Europejskiego Zielonego Ładu; ostrzega 
w tym kontekście, że Traktat karty 
energetycznej stanowi główną przeszkodę 
w osiągnięciu tych celów klimatycznych; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zagwarantowania, że trwająca obecnie 
reforma Traktatu karty energetycznej 
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wyeliminuje potencjalnie negatywne 
skutki dla Europejskiego Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 292
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9ab. zauważa, że podczas gdy wstępny 
rozdział dotyczący handlu i 
zrównoważonego rozwoju umowy o 
wolnym handlu w ramach umowy UE–
Mercosur zawiera odniesienie do 
skutecznego wdrażania porozumienia 
paryskiego, rozdział nie obejmuje 
mechanizmów egzekwowania na drodze 
prawnej lub możliwości stosowania kar; 
podkreśla, że umowa UE–Mercosur 
powinna obejmować wiążące i możliwe do 
egzekwowania przepisy w sprawie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, 
wylesiania, utraty różnorodności 
biologicznej oraz ochrony praw 
społeczności tubylczych i lokalnych;

Or. en

Poprawka 293
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9ac. podkreśla potrzebę opracowania 
praktyk rolniczych w zakresie łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
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niej, dostosowanych do potrzeb krajów 
rozwijających się; przypomina, że 
większość wysiłków w krajach o niskim i 
średnim niższym dochodzie musi być 
ukierunkowana na strategie 
przystosowawcze;

Or. en

Poprawka 294
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9ad. przypomina, że wyjątkowa 
zdolność agroekologii do pogodzenia 
aspektów gospodarczych, środowiskowych 
i społecznych zrównoważonego rozwoju 
została dostrzeżona w przełomowych 
sprawozdaniach IPCC i IPBES, przez 
specjalnego sprawozdawcę ONZ ds. prawa 
do pożywienia, Bank Światowy i w 
prowadzonej przez FAO globalnej ocenie 
systemów rolniczych (IAASTD); wyraża 
zdanie, że agroekologia i rolnictwo 
rodzinne muszą stanowić centralny punkt 
strategii łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej zarówno w 
państwach UE, jak i AKP;

Or. en

Poprawka 295
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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9ae. przypomina, że rolnictwo przyjazne 
dla klimatu wiąże się ze zmniejszeniem 
uzależnienia od energii pochodzącej z 
paliw kopalnych, w tym stosowania 
pestycydów chemicznych i nawozów; 
podkreśla, że w ramach niedawnego 
dochodzenia Greenpeace stwierdzono, że 
ponad 81 600 ton stosowanych w 
rolnictwie substancji chemicznych, które 
są zakazane w Europie, zostało wysłanych 
do krajów rozwijających się w 2018 r.; 
wzywa UE w tym kontekście do:
(i) wywiązywania się z własnych 
zobowiązań w ramach Europejskiego 
Zielonego Ładu, a w szczególności 
strategii „od pola do stołu”, której celem 
jest stopniowe wycofywanie 
niebezpiecznych pestycydów z rolnictwa i 
promowanie alternatywnych praktyk;
(ii) poszanowania zasady „nie szkodzić” 
oraz podejmowania działań w celu 
zakazania przywozu i wywozu zakazanych 
pestycydów;

Or. en

Poprawka 296
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9af. wzywa UE, by stała się pionierem 
we wdrażaniu porozumienia 
paryskiego; podkreśla w tym względzie 
potrzebę zapewnienia równych warunków 
działania dla zrównoważonego rolnictwa 
na szczeblu globalnym, co obejmuje 
wycofanie zaburzających równowagę 
dotacji (np. dla nawozów 
nieorganicznych), a także potrzebę 
internalizacji kosztów zewnętrznych 
produkcji rolnej; odnotowuje, że obecna 
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wspólna polityka rolna (WPR) wywiera 
negatywny wpływ społeczny, 
środowiskowy i klimatyczny na systemy 
rolnicze krajów rozwijających się, 
zagrażając tym samym bezpieczeństwu 
żywnościowemu i odporności na zmianę 
klimatu; domaga się ambitnej reformy 
WPR, uwzględniającej wpływ płatności 
bezpośrednich na konkurencyjność 
rolników w krajach rozwijających się;

Or. en

Poprawka 297
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9ag. podkreśla, że zakłócenia 
spowodowane COVID-19 rzuciły światło 
na słabości globalnego systemu 
żywnościowego, zwracając uwagę na duży 
potencjał krótkich łańcuchów dostaw i 
lokalnych inicjatyw, które zwiększają 
lokalną samowystarczalność 
żywnościową, aby ograniczyć podatność 
na zakłócenia na rynkach 
międzynarodowych oraz łagodzić zmianę 
klimatu; podkreśla, że krótkie łańcuchy 
dostaw są kluczowym komponentem 
systemów agroekologicznych; podkreśla w 
związku z tym znaczenie transformacji 
obszarów wiejskich oraz wzmocnienia 
lokalnych i regionalnych łańcuchów 
wartości dla tworzenia trwałych miejsc 
pracy, z jednoczesnym łagodzeniem 
zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 298
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Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9ah. podkreśla, że strategie 
przystosowania rolnictwa powinny 
obejmować reformę globalnych zasad 
handlu produktami rolnymi, z większą 
przestrzenią polityczną przeznaczoną na 
zapewnianie krajowej suwerenności 
żywnościowej oraz odpowiednim 
odzwierciedlaniem potrzeb drobnych 
producentów rolnych i społeczności 
wiejskich; wzywa w tym względzie Komisję 
do opracowania strategii na rzecz 
stopniowego przejścia od polityki rolnej 
ukierunkowanej na handel ku rynkom 
lokalnym i regionalnym;

Or. en

Poprawka 299
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9ai. przypomina, że Komisja 
Gospodarcza ONZ ds. Afryki zgłosiła, że 
prawie 40 % dzieci poniżej 5. roku życia w 
Afryce jest niedożywionych; zauważa z 
niepokojem, że akumulacja zadłużenia, w 
szczególności w Afryce, wzmocniła trend 
zastępowania różnorodnych upraw roślin 
spożywczych ograniczoną liczbą 
eksportowych upraw komercyjnych (aby 
uzyskać waluty zagraniczne wymagane do 
spłaty długów publicznych), co wspiera 
model produkcji, który nie przekłada się 
na agroekologię i zdrową, zróżnicowaną 
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dietę;

Or. en

Poprawka 300
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9aj. zauważa z niepokojem, że większa 
część funduszy rozwoju rolnictwa w 
Afryce Subsaharyjskiej nadal wspiera 
podejścia oparte na zielonej rewolucji, w 
ramach których wykorzystanie finansów 
publicznych na odblokowanie prywatnych 
możliwości inwestycyjnych (np. 
partnerstwa publiczno-prywatne, modele 
finansowania mieszanego) jest 
ukierunkowane przede wszystkim na 
produkcję towarów eksportowych i 
rolnicze ośrodki wzrostu, co prowadzi w 
coraz większym stopniu do 
uprzemysłowienia systemu 
żywnościowego, podczas gdy drobni 
producenci rolni, a w szczególności 
kobiety, mają problem z uzyskaniem 
dostępu do kredytów, a wsparcie 
finansowe dla alternatywnych rozwiązań 
agroekologicznych pozostaje znikome; 
nalega, by unijne finansowanie na rzecz 
rolnictwa było zgodne z transformacyjnym 
charakterem Agendy 2030, porozumienia 
paryskiego i Konwencji o różnorodności 
biologicznej oraz nadawało w związku z 
tym priorytet inwestycjom w agroekologię, 
agroleśnictwo i dywersyfikację upraw;

Or. en

Poprawka 301
Caroline Roose, Michèle Rivasi
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a k (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9ak. przypomina, że zrównoważone 
zarządzanie ekosystemami morskimi ma 
kluczowe znaczenie dla strategii 
łagodzenia zmiany klimatu, co obejmuje 
przeciwdziałanie między innymi 
przełowieniu, zanieczyszczeniu ze źródeł 
lądowych trafiającemu do mórz i 
oceanów, zanieczyszczeniu morza i 
eutrofizacji; podkreśla, że model 
biznesowy akwakultury, który obecnie 
odpowiada za około połowę całej żywności 
pochodzenia morskiego spożywanej w 
skali światowej, wiąże się z podobnym 
ryzykiem jak w przypadku rolnictwa 
przemysłowego pod względem degradacji 
ekosystemów i rozprzestrzeniania się 
chorób; podkreśla, że połowy ryb na 
potrzeby produkcji paszy przyczyniają się 
do przełowienia w krajach rozwijających 
się, a w szczególności w Afryce 
Zachodniej;

Or. en

Poprawka 302
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a l (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9al. nadmierne zdolności połowowe w 
międzynarodowym handlu rybami 
wywierają poważny wpływ na odporność 
na zmianę klimatu społeczności 
nadbrzeżnych i ekosystemów morskich w 
krajach rozwijających się; wzywa 
Komisję, by nawoływała do włączenia 
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celów w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu i jej łagodzenia do umów 
o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów oraz do 
systemów zarządzania regionalnych 
organizacji ds. zarządzania rybołówstwem, 
których UE jest umawiającą się stroną; 
apeluje do UE, by nawoływała do 
zapewnienia ambitnych środków i 
zasobów finansowych, aby przeciwdziałać 
globalnemu problemowi nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów oraz handlu nielegalną 
żywnością pochodzenia morskiego;

Or. en

Poprawka 303
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a m (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9am. przypomina o zasadniczej roli 
rybołówstwa łodziowego w 
bezpieczeństwie żywnościowym i żywieniu, 
w szczególności dla osób żyjących w 
ubóstwie; przypomina, że zrównoważone 
stada ryb stanowią kwestię globalną; 
wzywa UE i kraje partnerskie do przyjęcia 
celów opartych na danych naukowych i 
maksymalnych podtrzymywalnych 
połowach na potrzeby zarządzania 
wszystkimi stadami; do egzekwowania 
skutecznego monitorowania, kontroli i 
nadzoru; do zapewnienia, by ich łańcuchy 
dostaw były w pełni identyfikowalne i 
wolne od nielegalnych połowów; oraz do 
nadania priorytetu podejściu 
ekosystemowemu do zarządzania 
oceanami;

Or. en
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Poprawka 304
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a n (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9an. podkreśla, że w sprawozdaniu 
specjalnym IPCC w sprawie oceanów i 
kriosfery w zmieniającym się klimacie 
udowodniono korzyści płynące z łączenia 
wiedzy naukowej z lokalną i tubylczą w 
celu zapewniania odporności; wzywa UE i 
kraje partnerskie do korzystania z wiedzy 
tubylczej w swoich strategiach łagodzenia 
zmiany klimatu oraz do aktywnego 
promowania zarządzania 
partycypacyjnego, które okazało się być 
skuteczne w zwiększaniu odporności 
społeczności nadbrzeżnych;

Or. en

Poprawka 305
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a o (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9ao. podkreśla, że odporność 
społeczności nadbrzeżnych zależnych od 
rybołówstwa opiera się na 
zrównoważonym zarządzaniu stadami ryb 
i wzmocnieniu źródeł utrzymania;

Or. en

Poprawka 306
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Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a p (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9ap. wzywa UE do opracowania 
podejścia opartego na prawach człowieka 
do zarządzania oceanami w celu 
wspierania lokalnego rozwoju 
gospodarczego oraz gwarantowania 
suwerenności żywnościowej i godności 
względem drobnych rybaków i 
społeczności zajmujących się 
rybołówstwem; wzywa w tym celu UE do 
zapewnienia wsparcia finansowego i 
technicznego, w szczególności dla małych 
rozwijających się państw wyspiarskich i 
krajów najsłabiej rozwiniętych, na 
potrzeby rozwoju całego łańcucha 
wartości w ramach rybołówstwa 
łodziowego, w tym systemów finansowania 
szkoleń, budowania zdolności 
organizacyjnych i infrastruktury;

Or. en

Poprawka 307
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a q (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9aq. podkreśla znaczenie kobiet w 
sektorze żywności pochodzenia morskiego, 
w tym w działalności przed połowami i po 
połowach; wzywa UE do promowania 
udziału i ochrony kobiet w rybołówstwie i 
przemyśle rybnym, w szczególności dzięki 
zapewnieniu większego uczestnictwa 
kobiet w podejmowaniu decyzji;
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Poprawka 308
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a r (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9ar. wzywa UE i jej państwa 
członkowskie, by nadały walce z 
przestępstwami przeciwko środowisku 
nadrzędny strategiczny priorytet 
polityczny w ramach międzynarodowej 
współpracy sądowej i instytucjonalnej 
oraz Konferencji Stron, w szczególności 
dzięki promowaniu zgodności z 
wielostronnymi umowami 
środowiskowymi poprzez przyjęcie sankcji 
karnych i wymianę najlepszych praktyk 
oraz promowanie poszerzenia zakresu 
kompetencji Międzynarodowego 
Trybunału Karnego o przestępstwa 
stanowiące ekocyd;

Or. en

Poprawka 309
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a s (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9as. wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
możliwości przyznania przyrodzie 
osobowości prawnej, a tym samym 
wzmocnienia prawnej ochrony 
środowiska;
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