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Poprawka 1
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w ostatnich 
latach obrońcy środowiska coraz częściej 
padają ofiarą zabójstw, porwań, tortur, 
przemocy ze względu na płeć, gróźb, 
napastowania, zastraszania, kampanii 
oszczerstw, kryminalizacji, prześladowań 
sądowych, eksmisji i przymusowych 
wysiedleń;

Or. en

Poprawka 2
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że w wielu krajach 
rutynowo dokonuje się kryminalizacji 
obrońców środowiska i że strategiczne 
powództwa zmierzające do stłumienia 
debaty publicznej powodują, iż zasoby, 
energia i działania obrońców środowiska 
przekierowywane są na długie i częstokroć 
nieuzasadnione postępowania sądowe;

Or. en

Poprawka 3
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że w ciągu trzech 
ostatnich lat odnotowano 578 przypadków 
zabójstw obrońców środowiska, ziemi i 
praw ludności tubylczej; mając na 
uwadze, że Filipiny systematycznie 
zajmują czołową pozycję na liście krajów, 
w których działalność obrońców 
środowiska i działaczy na rzecz praw 
obarczona jest największym ryzykiem; 
odnotowuje, że w wielu przypadkach do 
konfliktów i łamania praw dochodzi w 
kontekście nierówności ekonomicznej i 
wykluczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 4
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Projekt opinii
Motyw A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że zapowiadany 
kryzys będący skutkiem pandemii może 
skłonić państwa do odejścia od ochrony 
środowiska na rzecz pobudzania 
krótkoterminowego wzrostu 
gospodarczego, co doprowadzi do wzrostu 
przemocy przy wysiedlaniu społeczności z 
ich ziem w celu przeznaczenia ich do 
eksploatacji;

Or. en

Poprawka 5
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że kraje rozwijające się 
są najbardziej narażone na zmianę klimatu 
oraz że działacze na rzecz praw człowieka i 
obrońcy środowiska z tych krajów w 
sposób szczególny padają ofiarą gróźb, 
represji i prześladowań sądowych, 
ponieważ bronią swoich ziem, dziedzictwa 
i środowiska przed skutkami eksploatacji 
zasobów naturalnych;

1. podkreśla, że kraje rozwijające się 
są najbardziej narażone na zmianę klimatu 
oraz że działacze na rzecz praw człowieka i 
obrońcy środowiska z tych krajów w 
sposób szczególny padają ofiarą gróźb, 
represji i prześladowań sądowych, 
ponieważ bronią swoich ziem, dziedzictwa 
i środowiska przed skutkami eksploatacji 
zasobów naturalnych; uważa, że ochrona 
obrońców praw człowieka powinna być 
istotnym celem w filarze tematycznym 
nowego Instrumentu Sąsiedztwa, Rozwoju 
i Współpracy Międzynarodowej;

Or. es

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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że kraje rozwijające się 
są najbardziej narażone na zmianę klimatu 
oraz że działacze na rzecz praw człowieka i 
obrońcy środowiska z tych krajów w 
sposób szczególny padają ofiarą gróźb, 
represji i prześladowań sądowych, 
ponieważ bronią swoich ziem, dziedzictwa 
i środowiska przed skutkami eksploatacji 
zasobów naturalnych;

1. podkreśla, że kraje rozwijające się 
są najbardziej narażone na zmianę klimatu 
oraz że działacze na rzecz praw człowieka i 
obrońcy środowiska z tych krajów w 
sposób szczególny padają ofiarą gróźb, 
represji i prześladowań sądowych, 
ponieważ bronią swoich ziem, dziedzictwa 
i środowiska przed skutkami eksploatacji 
zasobów naturalnych; zwraca uwagę, że 
chociaż do ataków i gróźb dochodzi na 
całym świecie, specjalny sprawozdawca 
ds. obrońców praw człowieka ONZ 
podkreśla, iż sytuacja jest szczególnie 
dramatyczna w Ameryce Łacińskiej i Azji, 
gdzie szereg międzynarodowych 
inwestorów, przedsiębiorstw i lokalnych 
rządów ignoruje uzasadnione obawy 
obywateli; podkreśla, że wielu konfliktów 
ekologicznych można byłoby uniknąć 
dzięki uprzednim konsultacjom i 
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aktywnemu uczestnictwu społeczności 
lokalnych, ludów tubylczych i działaczy na 
rzecz środowiska;

Or. en

Poprawka 7
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że kraje rozwijające się 
są najbardziej narażone na zmianę klimatu 
oraz że działacze na rzecz praw człowieka i 
obrońcy środowiska z tych krajów w 
sposób szczególny padają ofiarą gróźb, 
represji i prześladowań sądowych, 
ponieważ bronią swoich ziem, dziedzictwa 
i środowiska przed skutkami eksploatacji 
zasobów naturalnych;

1. podkreśla, że kraje rozwijające się, 
w tym małe rozwijające się państwa 
wyspiarskie, są najbardziej narażone na 
zmianę klimatu oraz że działacze na rzecz 
praw człowieka i obrońcy środowiska z 
tych krajów w sposób szczególny padają 
ofiarą gróźb, represji i prześladowań 
sądowych, ponieważ bronią swoich ziem, 
dziedzictwa i środowiska przed zmianą 
klimatu;

Or. en

Poprawka 8
Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że kraje rozwijające się 
są najbardziej narażone na zmianę klimatu 
oraz że działacze na rzecz praw człowieka i 
obrońcy środowiska z tych krajów w 
sposób szczególny padają ofiarą gróźb, 
represji i prześladowań sądowych, 
ponieważ bronią swoich ziem, dziedzictwa 
i środowiska przed skutkami eksploatacji 
zasobów naturalnych;

1. podkreśla, że kraje rozwijające się 
są najbardziej narażone na zmianę klimatu 
oraz że działacze na rzecz praw człowieka i 
obrońcy środowiska z tych krajów w 
sposób szczególny padają ofiarą gróźb, 
represji i prześladowań sądowych; zwraca 
uwagę na kluczową rolę obrońców 
środowiska, którzy są wysoce świadomi 
pilnych wyzwań egzystencjalnych 
wynikających ze zmiany klimatu i którzy 
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dokładają starań, by ograniczać 
negatywny wpływ tej zmiany na zasoby 
naturalne i dostęp mieszkańców do tych 
zasobów; uznaje, że działania 
podejmowane przez obrońców środowiska 
są niezbędne, gdyż poszukują oni realnych 
rozwiązań i mechanizmów zapobiegania 
zmianie klimatu, budowania odporności 
na nią i przystosowania się do niej, a także 
opracowują i rozpowszechniają takie 
rozwiązania i mechanizmy;

Or. en

Poprawka 9
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że kraje rozwijające się 
są najbardziej narażone na zmianę klimatu 
oraz że działacze na rzecz praw człowieka i 
obrońcy środowiska z tych krajów w 
sposób szczególny padają ofiarą gróźb, 
represji i prześladowań sądowych, 
ponieważ bronią swoich ziem, dziedzictwa 
i środowiska przed skutkami eksploatacji 
zasobów naturalnych;

1. podkreśla, że kraje rozwijające się 
są najbardziej narażone na zmianę klimatu 
oraz że działacze na rzecz praw człowieka i 
obrońcy środowiska z tych krajów często 
wywodzą się z ludów tubylczych lub 
tradycyjnych społeczności, które muszą 
stawiać czoła wielorakim formom 
przemocy, takim jak groźby 
psychologiczne i fizyczne, ograniczenie 
wolności, prześladowania sądowe, a nawet 
zabójstwa;

Or. fr

Poprawka 10
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka
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podkreśla, że kraje rozwijające się 
są najbardziej narażone na zmianę klimatu 
oraz że działacze na rzecz praw człowieka i 
obrońcy środowiska z tych krajów w 
sposób szczególny padają ofiarą gróźb, 
represji i prześladowań sądowych, 
ponieważ bronią swoich ziem, dziedzictwa 
i środowiska przed skutkami eksploatacji 
zasobów naturalnych;

1. podkreśla, że kraje rozwijające się 
są poważnie narażone na zmianę klimatu 
oraz że działacze na rzecz praw człowieka i 
obrońcy środowiska z tych krajów często 
spotykają się z groźbami, gdy bronią 
swoich ziem, dziedzictwa i środowiska 
przed skutkami eksploatacji zasobów 
naturalnych;

Or. hu

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

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że dalsze niszczenie i 
degradacja różnorodności biologicznej 
negatywnie wpłynie na możliwość 
korzystania z wielu praw człowieka; 
wyraża ubolewanie, że państwom zupełnie 
nie udało się osiągnąć celu obniżenia 
wskaźnika utraty różnorodności 
biologicznej; przypomina, że szkodliwe 
skutki degradacji ekosystemów w 
nieproporcjonalnym stopniu dotykają 
osób biednych i są czasami głównym 
czynnikiem powodującym ubóstwo i 
konflikty społeczne; powtarza, że państwa 
mają obowiązek skutecznie walczyć z 
czynnikami wpływającymi na utratę 
różnorodności biologicznej, w tym poprzez 
włączenie obowiązku ochrony środowiska 
i zrównoważonego wykorzystania zasobów 
do głównego nurtu szerszej polityki 
rozwoju; w szerszej perspektywie 
podkreśla, że państwa mają obowiązek 
chronić nie tylko obrońców środowiska, 
ale również ekosystemy, od których 
uzależnione są prawa człowieka tak wielu 
obywateli;
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Or. en

Poprawka 12
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że bezpieczeństwo 
żywnościowe, sanitarne i ekonomiczne 
mieszkańców krajów rozwijających się 
bezpośrednio zależy od różnorodności 
biologicznej; wyraża ubolewanie, że 
degradacja różnorodności biologicznej 
wynikająca ze zmiany klimatu i będąca jej 
konsekwencją utrata zasobów zwiększają 
narażenie tych osób na zagrożenia i 
naruszają ich prawa podstawowe oraz 
godność;

Or. fr

Poprawka 13
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że kraje rozwijające się 
nie mogą same stawić czoła skutkom 
zmiany klimatu i są często uzależnione od 
pomocy międzynarodowej w zakresie 
zdolności do zarządzania kryzysowego, 
przystosowania się do zmiany klimatu i 
przewidywania jej skutków; przypomina w 
związku z tym o zobowiązaniu państw 
będących sygnatariuszami porozumienia 
paryskiego do uruchomienia środków w 
wysokości co najmniej 100 mld USD 
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rocznie na działania mające na celu 
łagodzenie skutków zmiany klimatu i 
przystosowanie się do niej w krajach 
rozwijających się, aby zwiększyć 
odporność ludności dotkniętej tym 
problemem;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Unię i państwa 
członkowskie do poparcia, na następnym 
Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, uznania na 
całym świecie prawa do bezpiecznego, 
czystego, zdrowego i zrównoważonego 
środowiska naturalnego;

Or. en

Poprawka 15
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla kluczowe znaczenie 
obrońców środowiska dla ochrony praw 
podstawowych i godności społeczności 
dotkniętych skutkami zmiany klimatu; 
zwraca uwagę na ich działania na rzecz 
promowania i ochrony naszego wspólnego 
dobra, a mianowicie obszarów dziedzictwa 
społeczności tubylczych i lokalnych;
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Or. fr

Poprawka 16
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. przypomina, że obrońcy 
środowiska działają często w 
niebezpiecznym otoczeniu, 
charakteryzującym się starciami 
zbrojnymi, nadmierną eksploatacją, 
kłusownictwem, i że degradacja 
środowiska i zasobów jeszcze te napięcia 
wzmacnia;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest głęboko zaniepokojony coraz 
większą kryminalizacją i prześladowaniem 
działaczy na rzecz ochrony środowiska w 
krajach rozwijających się przez rządy i 
przedsiębiorstwa wielonarodowe, które 
inwestują w eksploatację nieodnawialnych 
zasobów naturalnych i w ten sposób 
przyczyniają się do wylesiania, utraty 
różnorodności biologicznej i łamania praw 
człowieka, co wywiera negatywny wpływ 
głównie na ludy tubylcze;

2. jest głęboko zaniepokojony coraz 
większą kryminalizacją i prześladowaniem 
działaczy na rzecz ochrony środowiska w 
krajach rozwijających się przez rządy i 
przedsiębiorstwa wielonarodowe, które 
inwestują w eksploatację nieodnawialnych 
zasobów naturalnych i w ten sposób 
przyczyniają się do wylesiania, utraty 
różnorodności biologicznej i łamania praw 
człowieka, co wywiera negatywny wpływ 
głównie na ludy tubylcze i społeczności 
lokalne; w związku z tym przypomina, że 
odgrywają one kluczową rolę w 
zrównoważonym zarządzaniu zasobami 
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naturalnymi i ochronie różnorodności 
biologicznej, a nieuznanie ich 
zwyczajowych praw do ziemi powoduje 
ryzyko grabieży ziemi, co stanowi 
zagrożenie dla ich źródeł utrzymania i 
możliwości reagowania na zmianę 
klimatu i utratę różnorodności 
biologicznej; wzywa UE do zaprzestania 
projektów ochrony środowiska, które 
zmuszają ludy tubylcze do opuszczania ich 
ziemi ojczystej; zaleca tym państwom 
członkowskim UE, które jeszcze tego nie 
uczyniły, by ratyfikowały Konwencję nr 
169 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą ludności tubylczej i plemiennej; 
w szczególności wzywa UE i jej kraje 
partnerskie do uznania i ochrony praw 
ludów tubylczych do zwyczajowej 
własności i kontroli ich ziem i zasobów 
naturalnych zgodnie z zapisami 
Deklaracji praw ludów tubylczych i 
Konwencji nr 169 MOP oraz do 
przestrzegania zasady dobrowolnej, 
uprzedniej i świadomej zgody, na przykład 
dzięki umożliwieniu zbiorowej rejestracji 
gruntów;

Or. en

Poprawka 18
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest głęboko zaniepokojony coraz 
większą kryminalizacją i prześladowaniem 
działaczy na rzecz ochrony środowiska w 
krajach rozwijających się przez rządy i 
przedsiębiorstwa wielonarodowe, które 
inwestują w eksploatację nieodnawialnych 
zasobów naturalnych i w ten sposób 
przyczyniają się do wylesiania, utraty 
różnorodności biologicznej i łamania praw 
człowieka, co wywiera negatywny wpływ 

2. wyraża głębokie zaniepokojenie 
coraz większą kryminalizacją i 
prześladowaniem działaczy na rzecz 
ochrony środowiska w krajach 
rozwijających się przez rządy i 
przedsiębiorstwa wielonarodowe, które 
inwestują w eksploatację nieodnawialnych 
zasobów naturalnych i w ten sposób 
przyczyniają się do wylesiania, utraty 
różnorodności biologicznej i łamania praw 



AM\1216157PL.docx 13/48 PE659.018v01-00

PL

głównie na ludy tubylcze; człowieka, co wywiera negatywny wpływ 
głównie na ludy tubylcze; potępia wszelkie 
próby deregulacji ochrony środowiska i 
praw człowieka w kontekście pandemii 
COVID-19 i innych kryzysów; wyraża 
również zaniepokojenie sytuacją 
obrońców środowiska i sygnalistów na 
całym świecie; przypomina, że każdy 
powinien móc korzystać z praw człowieka, 
ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju, i że nikt nie powinien być 
karany, prześladowany ani nękany za 
ochronę środowiska; wzywa Komisję do 
wspierania obrońców środowiska na 
całym świecie;

Or. en

Poprawka 19
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Bijoux, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest głęboko zaniepokojony coraz 
większą kryminalizacją i prześladowaniem 
działaczy na rzecz ochrony środowiska w 
krajach rozwijających się przez rządy i 
przedsiębiorstwa wielonarodowe, które 
inwestują w eksploatację nieodnawialnych 
zasobów naturalnych i w ten sposób 
przyczyniają się do wylesiania, utraty 
różnorodności biologicznej i łamania praw 
człowieka, co wywiera negatywny wpływ 
głównie na ludy tubylcze;

2. jest głęboko zaniepokojony coraz 
większą kryminalizacją i prześladowaniem 
działaczy na rzecz ochrony środowiska w 
krajach rozwijających się, w szczególności 
kobiet, które padają ofiarą ataków 
dokonywanych przez różnych sprawców, 
czasami trudnych do zidentyfikowania, 
takich jak ugrupowania zbrojne, bojówki 
czy pojedyncze osoby, które inwestują w 
projekty przyczyniające się do wylesiania, 
utraty różnorodności biologicznej i łamania 
praw człowieka, co wywiera negatywny 
wpływ głównie na ludy tubylcze; wzywa w 
związku z tym do zwiększenia 
międzynarodowego wsparcia dla praw 
zbiorowych ludów tubylczych do ziem, 
terytoriów i zasobów, które ludy te 
chronią, przyczyniając się do ograniczenia 
skutków globalnego ocieplenia;
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Or. fr

Poprawka 20
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

jest głęboko zaniepokojony coraz 
większą kryminalizacją i prześladowaniem 
działaczy na rzecz ochrony środowiska w 
krajach rozwijających się przez rządy i 
przedsiębiorstwa wielonarodowe, które 
inwestują w eksploatację nieodnawialnych 
zasobów naturalnych i w ten sposób 
przyczyniają się do wylesiania, utraty 
różnorodności biologicznej i łamania 
praw człowieka, co wywiera negatywny 
wpływ głównie na ludy tubylcze;

2. jest głęboko zaniepokojony częstym 
prześladowaniem działaczy na rzecz 
ochrony środowiska w krajach 
rozwijających się;

Or. hu

Poprawka 21
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest głęboko zaniepokojony coraz 
większą kryminalizacją i prześladowaniem 
działaczy na rzecz ochrony środowiska w 
krajach rozwijających się przez rządy i 
przedsiębiorstwa wielonarodowe, które 
inwestują w eksploatację nieodnawialnych 
zasobów naturalnych i w ten sposób 
przyczyniają się do wylesiania, utraty 
różnorodności biologicznej i łamania 
praw człowieka, co wywiera negatywny 
wpływ głównie na ludy tubylcze;

2. jest głęboko zaniepokojony 
intensyfikacją działań wymierzonych w 
działaczy na rzecz ochrony środowiska w 
krajach rozwijających się;

Or. en
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Poprawka 22
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest głęboko zaniepokojony coraz 
większą kryminalizacją i prześladowaniem 
działaczy na rzecz ochrony środowiska w 
krajach rozwijających się przez rządy i 
przedsiębiorstwa wielonarodowe, które 
inwestują w eksploatację nieodnawialnych 
zasobów naturalnych i w ten sposób 
przyczyniają się do wylesiania, utraty 
różnorodności biologicznej i łamania praw 
człowieka, co wywiera negatywny wpływ 
głównie na ludy tubylcze;

2. jest głęboko zaniepokojony coraz 
większą kryminalizacją i prześladowaniem 
działaczy na rzecz ochrony środowiska w 
krajach rozwijających się przez rządy, a 
także zastraszaniem ich przez niektóre 
przedsiębiorstwa wielonarodowe, które, w 
niektórych miejscach, inwestują w 
eksploatację nieodnawialnych zasobów 
naturalnych i w ten sposób przyczyniają się 
do wylesiania, utraty różnorodności 
biologicznej i łamania praw człowieka, co 
wywiera negatywny wpływ głównie na 
ludy tubylcze;

Or. en

Poprawka 23
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest głęboko zaniepokojony coraz 
większą kryminalizacją i prześladowaniem 
działaczy na rzecz ochrony środowiska w 
krajach rozwijających się przez rządy i 
przedsiębiorstwa wielonarodowe, które 
inwestują w eksploatację nieodnawialnych 
zasobów naturalnych i w ten sposób 
przyczyniają się do wylesiania, utraty 
różnorodności biologicznej i łamania praw 
człowieka, co wywiera negatywny wpływ 
głównie na ludy tubylcze;

2. jest głęboko zaniepokojony coraz 
większą kryminalizacją i prześladowaniem 
działaczy na rzecz ochrony środowiska w 
krajach rozwijających się przez rządy i 
przedsiębiorstwa wielonarodowe, które 
inwestują w eksploatację nieodnawialnych 
zasobów naturalnych i w ten sposób 
przyczyniają się do wylesiania, utraty 
różnorodności biologicznej i łamania praw 
człowieka, co wywiera negatywny wpływ 
głównie na ludy tubylcze; zachęca 
Komisję, by uwzględniła obowiązek 
ochrony tych grup w najnowszym wniosku 
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ustawodawczym dotyczącym należytej 
staranności przedsiębiorstw;

Or. es

Poprawka 24
Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca się do Komisji o 
zabezpieczenie niezależności badań 
dotyczących oceny oddziaływania przed 
zawarciem umów o handlu i współpracy 
oraz przed wdrożeniem projektów 
rozwojowych, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na pomiar ich skutków w 
odniesieniu do praw społeczności 
lokalnych oraz na zapobieganie tym 
skutkom; nalega, aby oceny 
oddziaływania przeprowadzać w oparciu o 
znaczący współudział społeczeństwa 
obywatelskiego i społeczności lokalnych 
oraz by wyniki były należycie 
uwzględniane w umowach gospodarczych 
i projektach na rzecz rozwoju; wzywa 
Komisję do ponownej oceny realizacji 
projektów w przypadku łamania praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 25
Miguel Urbán Crespo

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że obrońcy środowiska 
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w krajach rozwijających się odgrywają 
kluczową rolę w ochronie lasów i 
ekosystemów oraz że na ziemiach 
zarządzanych przez ludność tubylczą 
wskaźniki wylesiania są niższe, a efekty 
ochrony lepsze niż w strefach 
chronionych, z których wykluczono ludy 
tubylcze;

Or. en

Poprawka 26
Miguel Urbán Crespo

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. potępia prześladowania sądowe i 
kryminalizację działaczy na rzecz 
środowiska w regionie Amazonii, a 
zwłaszcza w Brazylii i Kolumbii, gdzie 
wrasta liczba ataków, zabójstw oraz 
przypadków prześladowania działaczy na 
rzecz środowiska nawet po 
przeprowadzeniu procesu pokojowego;

Or. en

Poprawka 27
Miguel Urbán Crespo

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. potępia zwiększenie liczby ataków i 
przypadków prześladowania działaczy na 
rzecz środowiska w Hondurasie oraz 
niedawne zabójstwo działacza grupy na 
rzecz środowiska Guapinol Arnolda 
Joaquima Morazána Erazo; wyraża 
zaniepokojenie, że fundusze pochodzące z 
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programów współpracy z UE mogły 
przyczynić się do represji i kryminalizacji 
działań obrońców środowiska i ludów 
tubylczych w tym kraju, na co wskazuje 
kilka organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 28
Miguel Urbán Crespo

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. wzywa Komisję, by w przypadku 
łamania praw człowieka i represji 
działaczy na rzecz środowiska w pełni 
wykorzystywała zapisy klauzul 
zawieszających w umowach o 
stowarzyszeniu i umowach handlowych z 
krajami rozwijającymi się i państwami 
trzecimi;

Or. en

Poprawka 29
Miguel Urbán Crespo

Projekt opinii
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2e. jest zdania, że ze względu na 
rosnącą liczbę ataków na działaczy na 
rzecz środowiska i praw człowieka w 
Kolumbii oraz niewdrożenie przez 
tamtejszy rząd postanowień pokojowych z 
2016 r. Komisja powinna rozważyć 
zawieszenie umowy o wolnym handlu;

Or. en
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Poprawka 30
Miguel Urbán Crespo

Projekt opinii
Ustęp 2 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2f. wyraża zaniepokojenie wpływem 
nowych umów handlowych, takich jak 
Mercosur, na działaczy na rzecz praw 
człowieka i obrońców środowiska w 
regionie Amazonii;

Or. en

Poprawka 31
Miguel Urbán Crespo

Projekt opinii
Ustęp 2 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2g. ponownie wzywa Komisję, by 
niezwłocznie wszczęła procedurę 
wycofania preferencji GSP+ dla Filipin ze 
względu na stale pogarszającą się sytuację 
praw człowieka i ataki na działaczy na 
rzecz środowiska;

Or. en

Poprawka 32
Miguel Urbán Crespo

Projekt opinii
Ustęp 2 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2h. przypomina, jak często kobiety 
będące przywódczyniami społeczności i 
działaczkami na rzecz środowiska padają 
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ofiarami represji, a nawet zabójstw, jak 
miało to miejsce w przypadku walecznych 
działaczek nominowanych do 
przyznawanej przez Parlament Europejski 
Nagrody im. Sacharowa Marielle Franco 
i Berty Caceres; wzywa Komisję, by 
wystąpiła z żądaniem przeprowadzenia 
skutecznego śledztwa i postawienia przed 
sądem osób odpowiedzialnych za ich 
zabójstwo oraz osób odpowiedzialnych za 
wszystkie inne przypadki zabójstw 
działaczy na rzecz środowiska;

Or. en

Poprawka 33
Nadine Morano

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w ciągu najbliższych 
kilku lat zmiana klimatu spowoduje 
zwiększenie liczby migrantów 
ekologicznych z krajów rozwijających się 
oraz że w celu lepszej ochrony ich praw 
człowieka należy uznać status uchodźcy 
ekologicznego na szczeblu 
międzynarodowym;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 34
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w ciągu najbliższych 
kilku lat zmiana klimatu spowoduje 
zwiększenie liczby migrantów 

3. uważa, że w ciągu najbliższych 
kilku lat zmiana klimatu zmusi wiele osób 
do migracji z konieczności, gdyż ich 
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ekologicznych z krajów rozwijających się 
oraz że w celu lepszej ochrony ich praw 
człowieka należy uznać status uchodźcy 
ekologicznego na szczeblu 
międzynarodowym;

ziemie nie będą już nadawać się do 
zamieszkania, co w konsekwencji 
spowoduje zwiększenie liczby migrantów 
ekologicznych z krajów rozwijających 
się; wyraża przekonanie, że z tego powodu 
oraz w celu poszanowania praw człowieka 
i godności ludzkiej należy rozważyć 
uznanie statusu uchodźcy ekologicznego 
na szczeblu międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 35
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w ciągu najbliższych 
kilku lat zmiana klimatu spowoduje 
zwiększenie liczby migrantów 
ekologicznych z krajów rozwijających się 
oraz że w celu lepszej ochrony ich praw 
człowieka należy uznać status uchodźcy 
ekologicznego na szczeblu 
międzynarodowym;

3. zauważa, że migracja staje się 
częścią reakcji na zmianę klimatu, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się i 
najsłabiej rozwiniętych; wzywa do 
współpracy międzynarodowej w dziedzinie 
zarządzania migracją klimatyczną, biorąc 
jednak pod uwagę, że główne przyczyny 
migracji są natury ekonomicznej, 
społecznej i politycznej;

Or. en

Poprawka 36
Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w ciągu najbliższych 
kilku lat zmiana klimatu spowoduje 
zwiększenie liczby migrantów 

3. uważa, że w ciągu najbliższych 
kilku lat zmiana klimatu spowoduje 
zwiększenie liczby migrantów 
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ekologicznych z krajów rozwijających się 
oraz że w celu lepszej ochrony ich praw 
człowieka należy uznać status uchodźcy 
ekologicznego na szczeblu 
międzynarodowym;

ekologicznych z krajów rozwijających się 
oraz że w celu lepszej ochrony ich praw 
człowieka należy uznać status uchodźcy 
ekologicznego na szczeblu 
międzynarodowym; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje przełomowe 
orzeczenie 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 
dokonały analizy tego orzeczenia i podjęły 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia pełnej ochrony 
przesiedleńcom ekologicznym na mocy 
prawa UE oraz zagwarantowania 
odpowiedniego azylu uchodźcom 
klimatycznym, a także ustanowienia 
kanałów bezpiecznej i regularnej 
migracji; w szczególności proponuje 
wydawanie przepustki klimatycznej 
osobom pochodzącym z krajów, obszarów 
lub wysp, które staną się niemożliwe do 
zamieszkania w wyniku zmiany klimatu, w 
celu zapewnienia ochrony tych osób przed 
zagrożeniami i bezpaństwowością, oraz 
dodanie zmian środowiskowych będących 
konsekwencją zmiany klimatu do 
kryteriów kwalifikowalności 
uprawniających do ochrony 
humanitarnej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do proponowania takich 
rozwiązań na forach międzynarodowych 
równolegle z innymi inicjatywami UE; 
przypomina, że oficjalna pomoc 
rozwojowa musi być zgodna z jej 
przeznaczeniem, jakim jest eliminacja 
ubóstwa, zmniejszanie nierówności, 
zaspokajanie potrzeb humanitarnych oraz 
poszanowanie praw człowieka, i nigdy nie 
może być warunkowana kontrolą 
migracji;
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Or. en

Poprawka 37
Mónica Silvana González, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w ciągu najbliższych 
kilku lat zmiana klimatu spowoduje 
zwiększenie liczby migrantów 
ekologicznych z krajów rozwijających się 
oraz że w celu lepszej ochrony ich praw 
człowieka należy uznać status uchodźcy 
ekologicznego na szczeblu 
międzynarodowym;

3. uważa, że w ciągu najbliższych 
kilku lat zmiana klimatu spowoduje 
zwiększenie liczby migrantów 
ekologicznych z krajów rozwijających się i 
krajów rozwiniętych; z zadowoleniem 
przyjmuje przełomowe orzeczenie 
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 
dokonały analizy tego orzeczenia i podjęły 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia pełnej ochrony 
przesiedleńcom ekologicznym na mocy 
prawa UE oraz zagwarantowania 
odpowiedniego azylu uchodźcom 
klimatycznym; 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 38
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w ciągu najbliższych 
kilku lat zmiana klimatu spowoduje 
zwiększenie liczby migrantów 
ekologicznych z krajów rozwijających się 
oraz że w celu lepszej ochrony ich praw 
człowieka należy uznać status uchodźcy 
ekologicznego na szczeblu 
międzynarodowym;

3. wzywa, by znaleźć rozwiązania 
mające pomóc ludności pochodzącej z 
obszarów, które w perspektywie krótko- 
lub długoterminowej nie będą nadawały 
się do zamieszkania ze względu na skutki 
zmiany klimatu, w celu lepszej ochrony ich 
praw człowieka oraz wzmocnienia ich 
odporności; przypomina w tym kontekście, 
że Konwencja dotycząca statusu 
uchodźców z 1951 r. nie obejmuje swoim 
zakresem ochrony osób przesiedlonych z 
powodów środowiskowych; wzywa do 
przyjęcia wspólnej terminologii na 
szczeblu międzynarodowym i europejskim 
w odniesieniu do warunków migracji 
związanej ze zmianą klimatu;

Or. fr

Poprawka 39
György Hölvényi, Tomas Tobé, Hildegard Bentele

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w ciągu najbliższych 
kilku lat zmiana klimatu spowoduje 
zwiększenie liczby migrantów 
ekologicznych z krajów rozwijających się 
oraz że w celu lepszej ochrony ich praw 
człowieka należy uznać status uchodźcy 
ekologicznego na szczeblu 
międzynarodowym;

3. uważa, że w ciągu najbliższych 
kilku lat zmiana klimatu pogłębi istniejące 
słabości i zintensyfikuje przesiedlenia 
społeczności oraz że w celu lepszej 
ochrony ich praw człowieka niezbędne jest 
bardziej ukierunkowane i skuteczniejsze 
wdrażanie odnośnych unijnych 
instrumentów, a także rozszerzenie 
działań w ramach ISWMR związanych ze 
zmianą klimatu i łagodzeniem jej 
skutków, jak podkreślano w stanowisku 
Parlamentu Europejskiego w pierwszym 
czytaniu w sprawie ISWMR, przyjętym w 
rezolucji ustawodawczej PE z dnia 27 
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marca 2019 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej 
(P8_TA(2019)0298);

Or. en

Poprawka 40
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w ciągu najbliższych 
kilku lat zmiana klimatu spowoduje 
zwiększenie liczby migrantów 
ekologicznych z krajów rozwijających się 
oraz że w celu lepszej ochrony ich praw 
człowieka należy uznać status uchodźcy 
ekologicznego na szczeblu 
międzynarodowym;

3. uważa, że w ciągu najbliższych 
kilku lat zmiana klimatu spowoduje 
zwiększenie liczby migrantów 
ekologicznych z krajów rozwijających się i 
krajów rozwiniętych; z zadowoleniem 
przyjmuje przełomowe orzeczenie 
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 
dokonały analizy tego orzeczenia i podjęły 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia pełnej ochrony 
przesiedleńcom ekologicznym na mocy 
prawa UE oraz zagwarantowania 
odpowiedniego azylu uchodźcom 
klimatycznym;

Or. en

Poprawka 41
Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w ciągu najbliższych 
kilku lat zmiana klimatu spowoduje 
zwiększenie liczby migrantów 
ekologicznych z krajów rozwijających się 
oraz że w celu lepszej ochrony ich praw 
człowieka należy uznać status uchodźcy 
ekologicznego na szczeblu 
międzynarodowym;

3. wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem, że zmiana klimatu może 
doprowadzić do niszczenia terenów 
nadających się do zamieszkania, 
wymierania ekosystemów i wzrostu 
pustynnienia niektórych obszarów, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się; 
uważa, że w nadchodzących latach 
zmiana klimatu będzie miała 
niszczycielskie skutki, takie jak nasilenie 
przymusowych wysiedleń, dlatego też 
istnieje pilna potrzeba znalezienia 
najlepszego podejścia do świadczenia 
pomocy osobom, które będą zmuszone 
opuścić tereny dotknięte zmianą klimatu, 
w celu lepszej ochrony ich praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 42
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w ciągu najbliższych 
kilku lat zmiana klimatu spowoduje 
zwiększenie liczby migrantów 
ekologicznych z krajów rozwijających się 
oraz że w celu lepszej ochrony ich praw 
człowieka należy uznać status uchodźcy 
ekologicznego na szczeblu 
międzynarodowym;

3. uważa, że w ciągu najbliższych 
kilku lat zmiana klimatu spowoduje 
zwiększenie liczby migrantów 
ekologicznych z krajów rozwijających się 
oraz że w celu lepszej ochrony ich praw 
człowieka należy uznać status uchodźcy 
ekologicznego na szczeblu 
międzynarodowym; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
w celu uznania tymczasowej lub 
pomocniczej ochrony osób, które mogą 
zostać zmuszone do tymczasowego 
przemieszczenia się na terytorium UE z 
powodu katastroficznych skutków zmiany 
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klimatu;

Or. es

Poprawka 43
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

uważa, że w ciągu najbliższych 
kilku lat zmiana klimatu spowoduje 
zwiększenie liczby migrantów 
ekologicznych z krajów rozwijających się 
oraz że w celu lepszej ochrony ich praw 
człowieka należy uznać status uchodźcy 
ekologicznego na szczeblu 
międzynarodowym;

3. uważa, że w ciągu najbliższych 
kilku lat należy skutecznie udzielać 
wsparcia na szczeblu lokalnym w celu 
zrekompensowania negatywnych skutków 
zmiany klimatu dla społeczności 
mieszkających w krajach rozwijających 
się oraz w celu lepszej ochrony ich praw 
człowieka, aby członkowie tych 
społeczności nie musieli opuszczać swoich 
domów i by dzięki temu można było 
uniknąć katastrof humanitarnych;

Or. hu

Poprawka 44
Mónica Silvana González, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zachęca państwa członkowskie do 
włączenia do prawa krajowego między 
innymi Przewodnich zasad przesiedleń 
wewnątrzpaństwowych oraz do 
opracowania instrumentów regionalnych 
służących ochronie przesiedleńców 
ekologicznych i czerpania przy tym 
inspiracji z konwencji Unii Afrykańskiej 
w sprawie ochrony osób wewnętrznie 
przesiedlonych w Afryce i udzielania im 
pomocy; proponuje, by wydawać paszport 
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klimatyczny osobom przybywającym z 
kraju lub jego części, które staną się 
niezdatne do zamieszkania w wyniku 
zmiany klimatu, by zapewnić im w ten 
sposób ochronę przed zagrożeniami i 
bezpaństwowością; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do przedstawiania 
takich propozycji na forach 
międzynarodowych równolegle z innymi 
inicjatywami UE;

Or. en

Poprawka 45
Mónica Silvana González, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia wsparcia dla 
krajów rozwijających się w celu 
stworzenia trwałych rozwiązań dla 
przesiedleńców ekologicznych, w tym 
ludów tubylczych, pasterzy i innych 
społeczności wiejskich, których źródła 
utrzymania uległy zniszczeniu w wyniku 
negatywnych skutków zmiany klimatu, 
oraz znalezienia dla nich nowych źródeł 
utrzymania, które są lepiej dostosowane 
do zmieniającego się klimatu;

Or. en

Poprawka 46
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka
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4. uważa, że wprowadzenie 
wiążących przepisów UE w zakresie 
należytej staranności przedsiębiorstw może 
przyczynić się do poprawy ochrony praw 
człowieka i przestrzegania norm 
środowiskowych w walce ze zmianą 
klimatu w krajach rozwijających się; 
wzywa Komisję, aby kontynuowała prace 
nad zatwierdzeniem wiążącego traktatu 
ONZ w sprawie praw człowieka dla 
korporacji transnarodowych;

4. uważa, że skuteczne wdrożenie 
krajowych i międzynarodowych przepisów 
w zakresie należytej staranności 
przedsiębiorstw może przyczynić się do 
poprawy ochrony praw człowieka i 
przestrzegania norm środowiskowych w 
walce ze zmianą klimatu w krajach 
rozwijających się;

Or. en

Poprawka 47
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

uważa, że wprowadzenie 
wiążących przepisów UE w zakresie 
należytej staranności przedsiębiorstw może 
przyczynić się do poprawy ochrony praw 
człowieka i przestrzegania norm 
środowiskowych w walce ze zmianą 
klimatu w krajach rozwijających się; 
wzywa Komisję, aby kontynuowała prace 
nad zatwierdzeniem wiążącego traktatu 
ONZ w sprawie praw człowieka dla 
korporacji transnarodowych;

4. uważa, że wprowadzenie przepisów 
UE w zakresie należytej staranności 
przedsiębiorstw może przyczynić się do 
poprawy ochrony praw człowieka i 
przestrzegania norm środowiskowych w 
walce ze zmianą klimatu w krajach 
rozwijających się; wzywa Komisję, aby 
kontynuowała prace nad zatwierdzeniem 
traktatu ONZ w sprawie praw człowieka 
dla korporacji transnarodowych;

Or. hu

Poprawka 48
Nadine Morano

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wprowadzenie 4. uważa, że wprowadzenie przepisów 
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wiążących przepisów UE w zakresie 
należytej staranności przedsiębiorstw może 
przyczynić się do poprawy ochrony praw 
człowieka i przestrzegania norm 
środowiskowych w walce ze zmianą 
klimatu w krajach rozwijających się; 
wzywa Komisję, aby kontynuowała prace 
nad zatwierdzeniem wiążącego traktatu 
ONZ w sprawie praw człowieka dla 
korporacji transnarodowych;

UE w zakresie należytej staranności 
przedsiębiorstw może przyczynić się do 
poprawy ochrony praw człowieka i 
przestrzegania norm środowiskowych w 
walce ze zmianą klimatu w krajach 
rozwijających się; wzywa Komisję, aby 
kontynuowała prace nad zatwierdzeniem 
traktatu ONZ w sprawie praw człowieka 
dla korporacji transnarodowych;

Or. fr

Poprawka 49
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wprowadzenie 
wiążących przepisów UE w zakresie 
należytej staranności przedsiębiorstw może 
przyczynić się do poprawy ochrony praw 
człowieka i przestrzegania norm 
środowiskowych w walce ze zmianą 
klimatu w krajach rozwijających się; 
wzywa Komisję, aby kontynuowała prace 
nad zatwierdzeniem wiążącego traktatu 
ONZ w sprawie praw człowieka dla 
korporacji transnarodowych;

4. podkreśla znaczenie sektora 
prywatnego dla przeciwdziałania zmianie 
klimatu i kluczową rolę prywatnych 
inwestycji w prognozowaniu jej skutków i 
przystosowywaniu się do nich przez kraje 
rozwijające się; uważa, że wprowadzenie 
przepisów UE w zakresie należytej 
staranności przedsiębiorstw może 
przyczynić się do poprawy ochrony praw 
człowieka i przestrzegania norm 
środowiskowych w walce ze zmianą 
klimatu w krajach rozwijających się; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji przedstawienia wniosku 
ustawodawczego w tej sprawie; wzywa 
Komisję, aby kontynuowała prace nad 
zatwierdzeniem wiążącego traktatu ONZ w 
sprawie praw człowieka dla korporacji 
transnarodowych;

Or. fr

Poprawka 50
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Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wprowadzenie 
wiążących przepisów UE w zakresie 
należytej staranności przedsiębiorstw może 
przyczynić się do poprawy ochrony praw 
człowieka i przestrzegania norm 
środowiskowych w walce ze zmianą 
klimatu w krajach rozwijających się; 
wzywa Komisję, aby kontynuowała prace 
nad zatwierdzeniem wiążącego traktatu 
ONZ w sprawie praw człowieka dla 
korporacji transnarodowych;

4. zwraca uwagę na stwierdzone 
korzyści, jakie przynosi przedsiębiorstwom 
stosowanie praktyk odpowiedzialnego 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
takie jak lepsze zarządzanie ryzykiem, 
niższy koszt kapitału, ogólnie lepsze 
wyniki finansowe oraz wyższa 
konkurencyjność; podkreśla, że należyta 
staranność jest głównie mechanizmem 
zapobiegawczym i że przedsiębiorstwa 
powinny być przede wszystkim 
zobowiązane do identyfikowania ryzyka 
lub negatywnych skutków oraz do 
przyjmowania strategii politycznych i 
środków mających na celu 
przeciwdziałanie zagrożeniom; zwraca 
uwagę, że w przypadku gdyby dane 
przedsiębiorstwo miało powodować 
negatywne skutki lub przyczyniać się do 
nich, powinno ono zapewnić działania 
naprawcze i podlegać rozliczalności 
przedsiębiorstw z tytułu takich skutków; 
podkreśla, że rozliczalność 
przedsiębiorstw, w tym z tytułu szkód 
związanych z działalnością 
przedsiębiorstwa, jest niezbędna, by 
zachęcać przedsiębiorstwa do stosowania 
zasad należytej staranności i aby były one 
skuteczne; uważa, że wprowadzenie 
wiążących przepisów UE w zakresie 
należytej staranności przedsiębiorstw może 
przyczynić się do poprawy ochrony praw 
człowieka i przestrzegania norm 
środowiskowych w walce ze zmianą 
klimatu w krajach rozwijających się; 
wzywa Komisję, aby kontynuowała prace 
nad zatwierdzeniem wiążącego traktatu 
ONZ w sprawie praw człowieka dla 
korporacji transnarodowych; podkreśla 
jednak, że powinno to mieć zastosowanie 
do wszystkich przedsiębiorstw 
działających na jednolitym rynku UE;
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Or. en

Poprawka 51
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wprowadzenie 
wiążących przepisów UE w zakresie 
należytej staranności przedsiębiorstw może 
przyczynić się do poprawy ochrony praw 
człowieka i przestrzegania norm 
środowiskowych w walce ze zmianą 
klimatu w krajach rozwijających się; 
wzywa Komisję, aby kontynuowała prace 
nad zatwierdzeniem wiążącego traktatu 
ONZ w sprawie praw człowieka dla 
korporacji transnarodowych;

4. uważa, że wprowadzenie 
wiążących i zharmonizowanych przepisów 
UE w zakresie należytej staranności 
przedsiębiorstw może przyczynić się do 
poprawy ochrony praw człowieka i 
przestrzegania norm środowiskowych w 
walce z bezkarnością i ze zmianą klimatu 
w krajach rozwijających się oraz 
przyczynić się do wdrożenia celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ, 
porozumienia paryskiego i celów 
Europejskiego Zielonego Ładu; 
podkreśla, że w przyszłych przepisach 
należy wziąć pod uwagę szczególne 
potrzeby i prawa kobiet oraz grup 
słabszych, takich jak dzieci i ludy 
tubylcze; uważa, że przyszłe przepisy 
należy poddać znaczącym i inkluzywnym 
konsultacjom w terenie z udziałem 
odnośnych zainteresowanych stron i 
społeczności, oraz wyraża zdanie, że 
konsultacje takie należy przeprowadzić w 
bliskiej współpracy z delegaturami Unii; 
wzywa Komisję, aby kontynuowała prace 
nad zatwierdzeniem wiążącego traktatu 
ONZ w sprawie praw człowieka dla 
korporacji transnarodowych;

Or. en

Poprawka 52
Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
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Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wprowadzenie 
wiążących przepisów UE w zakresie 
należytej staranności przedsiębiorstw może 
przyczynić się do poprawy ochrony praw 
człowieka i przestrzegania norm 
środowiskowych w walce ze zmianą 
klimatu w krajach rozwijających się; 
wzywa Komisję, aby kontynuowała prace 
nad zatwierdzeniem wiążącego traktatu 
ONZ w sprawie praw człowieka dla 
korporacji transnarodowych;

4. uważa, że wprowadzenie przepisów 
UE w zakresie wiążącej i obowiązkowej 
należytej staranności przedsiębiorstw może 
przyczynić się do poprawy ochrony praw 
człowieka i przestrzegania norm 
środowiskowych w walce ze zmianą 
klimatu w krajach rozwijających się; w 
szczególności przypomina, że umowy 
inwestycyjne i handlowe podpisywane 
przez UE powinny zawierać wiążące i 
wykonalne postanowienia dotyczące 
przeciwdziałania zmianie klimatu, 
wylesianiu i utracie różnorodności 
biologicznej oraz postanowienia dotyczące 
ochrony praw ludów tubylczych i 
społeczności lokalnych za pośrednictwem 
skutecznego mechanizmu monitorowania 
i sankcji; wzywa Komisję, aby 
kontynuowała prace nad zatwierdzeniem 
wiążącego traktatu ONZ w sprawie praw 
człowieka dla korporacji transnarodowych, 
który zapewnia ofiarom łamania praw 
człowieka dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości, a pokrzywdzonym 
społecznościom mechanizmy 
rozliczalności i naprawy szkód;

Or. en

Poprawka 53
Miguel Urbán Crespo

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wprowadzenie 
wiążących przepisów UE w zakresie 
należytej staranności przedsiębiorstw może 
przyczynić się do poprawy ochrony praw 
człowieka i przestrzegania norm 
środowiskowych w walce ze zmianą 

4. uważa, że wprowadzenie 
wiążących przepisów UE w zakresie 
należytej staranności przedsiębiorstw może 
przyczynić się do poprawy ochrony praw 
człowieka i przestrzegania norm 
środowiskowych w walce ze zmianą 
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klimatu w krajach rozwijających się; 
wzywa Komisję, aby kontynuowała prace 
nad zatwierdzeniem wiążącego traktatu 
ONZ w sprawie praw człowieka dla 
korporacji transnarodowych;

klimatu w krajach rozwijających się; 
podkreśla znaczenie uwzględnienia w 
nowych przepisach mechanizmu 
odpowiedzialności cywilnej, by zapewnić 
ofiarom dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i środków ochrony 
prawnej; wzywa Komisję, aby 
kontynuowała prace nad zatwierdzeniem 
wiążącego traktatu ONZ w sprawie praw 
człowieka dla korporacji transnarodowych;

Or. en

Poprawka 54
György Hölvényi, Tomas Tobé, Hildegard Bentele

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wprowadzenie 
wiążących przepisów UE w zakresie 
należytej staranności przedsiębiorstw może 
przyczynić się do poprawy ochrony praw 
człowieka i przestrzegania norm 
środowiskowych w walce ze zmianą 
klimatu w krajach rozwijających się; 
wzywa Komisję, aby kontynuowała prace 
nad zatwierdzeniem wiążącego traktatu 
ONZ w sprawie praw człowieka dla 
korporacji transnarodowych;

4. uważa, że wprowadzenie 
wiążących przepisów UE w zakresie 
należytej staranności przedsiębiorstw może 
przyczynić się do poprawy ochrony praw 
człowieka i przestrzegania norm 
środowiskowych w walce ze zmianą 
klimatu w krajach rozwijających się; 
wzywa Komisję, aby kontynuowała prace 
nad zatwierdzeniem traktatu ONZ w 
sprawie praw człowieka dla korporacji 
transnarodowych;

Or. en

Poprawka 55
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że negatywne skutki 
zmiany klimatu osłabiają perspektywy 
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rozwoju kraju, potęgując istniejące już 
nierówności, takie jak różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn; podkreśla, 
że skutki zmian klimatu są gorsze dla osób 
bardziej narażonych, takich jak kobiety i 
dziewczęta, oraz że 80 % osób 
przesiedlonych w wyniku zmian klimatu to 
kobiety; z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązania podjęte przez 
wiceprzewodniczącego Fransa 
Timmermansa na rzecz zniwelowania 
różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn, 
które nasilają się w wyniku zmian 
klimatu; wzywa Komisję do uwzględnienia 
kwestii równouprawnienia płci i 
sprawiedliwości klimatycznej w 
opracowywaniu i wdrażaniu wszystkich 
strategii politycznych, które mają wpływ 
na sytuację kobiet i dziewcząt, a także do 
wspierania udziału w ramach UNFCCC 
kobiet tubylczych, obrońców praw kobiet i 
wszystkich marginalizowanych 
społeczności określonych według 
kryterium płci;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że w sprawozdaniu z 
2017 r. specjalna sprawozdawczyni ds. 
praw ludów tubylczych wskazała na coraz 
większą liczbę otrzymywanych zarzutów 
dotyczących sytuacji, w których projekty 
łagodzenia skutków zmiany klimatu, w 
szczególności projekty w zakresie energii 
odnawialnej, takie jak produkcja biopaliw 
i budowa zapór elektrowni wodnych, 
negatywnie wpłynęły na prawa ludów 
tubylczych; przypomina o zobowiązaniu 
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UE do stosowania podejścia do 
współpracy na rzecz rozwoju opartego na 
prawach człowieka; w tym względzie 
wzywa kraje partnerskie do przyjęcia 
środków mających na celu skuteczne 
zaangażowanie ludów tubylczych w 
działania na rzecz przystosowania do 
zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków 
oraz do zapewnienia w tym celu pomocy 
technicznej i finansowej, która będzie 
bezpośrednio docierała do ludów 
tubylczych i wspierała samorząd, kontrolę 
terenów i zarządzanie nimi;

Or. en

Poprawka 57
Miguel Urbán Crespo

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że narzucenie działań 
finansowanych w ramach BIZ bez zgody 
społeczności lokalnych i 
zmarginalizowanych grup społecznych lub 
znaczących konsultacji z nimi jest jedną z 
głównych przyczyn zagrożeń dla praw 
człowieka i obrońców środowiska;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. przypomina, że specjalny 
sprawozdawca ds. praw ludów tubylczych 
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uznał przemysł wydobywczy za główne 
źródło konfliktów i przemocy na 
obszarach zamieszkałych przez ludy 
tubylcze; podkreśla, że ramy takie jak 
dobrowolne wytyczne FAO w zakresie 
odpowiedzialnego zarządzania tytułami 
prawnymi do gruntów, łowisk i lasów 
(VGGT) mogą pomóc zagwarantować 
pewność prawa; w związku z tym wzywa 
UE, aby skuteczne wdrożenie tych 
wytycznych było warunkiem wstępnym 
inwestycji w ramach Europejskiego planu 
inwestycji zewnętrznych;

Or. en

Poprawka 59
Michèle Rivasi, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, aby dokładnie 
sprawdziła, czy projekty w zakresie 
infrastruktury i energii finansowane w 
ramach różnych instrumentów współpracy 
na rzecz rozwoju i instrumentów polityki 
zewnętrznej, w tym za pośrednictwem 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, nie 
zagrażają prawom człowieka, celom 
zrównoważonego rozwoju, celom 
porozumienia paryskiego dotyczącym 
przeciwdziałania zmianie klimatu lub 
Europejskiemu Zielonemu Ładowi;

5. wzywa Komisję, aby dokładnie 
sprawdziła, czy projekty w zakresie 
infrastruktury i energii finansowane w 
ramach różnych instrumentów współpracy 
na rzecz rozwoju i instrumentów polityki 
zewnętrznej, w tym za pośrednictwem 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, nie 
zagrażają prawom człowieka, celom 
zrównoważonego rozwoju, celom 
porozumienia paryskiego dotyczącym 
przeciwdziałania zmianie klimatu lub 
Europejskiemu Zielonemu Ładowi; w 
szerszej perspektywie przypomina, że 
należy wdrożyć wymóg podejścia opartego 
na prawach i rygorystycznie je stosować i 
przestrzegać go we wszystkich projektach 
finansowanych w ramach oficjalnej 
pomocy rozwojowej, w szczególności w 
odniesieniu do praw pasterzy i ludów 
tubylczych, co wiąże się z zapewnieniem 
skutecznych mechanizmów rozpatrywania 
skarg i dochodzenia roszczeń, zgodnie z 
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zaleceniem Komisji 2013/396/UE z dnia 
11 czerwca 2013 r., zwłaszcza w 
przypadku, gdy działania na rzecz klimatu 
powodują łamanie ich praw;

Or. en

Poprawka 60
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, aby dokładnie 
sprawdziła, czy projekty w zakresie 
infrastruktury i energii finansowane w 
ramach różnych instrumentów współpracy 
na rzecz rozwoju i instrumentów polityki 
zewnętrznej, w tym za pośrednictwem 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, nie 
zagrażają prawom człowieka, celom 
zrównoważonego rozwoju, celom 
porozumienia paryskiego dotyczącym 
przeciwdziałania zmianie klimatu lub 
Europejskiemu Zielonemu Ładowi;

5. wzywa Komisję, aby dokładnie 
sprawdziła, czy projekty w zakresie 
infrastruktury i energii finansowane w 
ramach różnych instrumentów współpracy 
na rzecz rozwoju i instrumentów polityki 
zewnętrznej, w tym za pośrednictwem 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, nie 
zagrażają prawom człowieka, celom 
zrównoważonego rozwoju, celom 
porozumienia paryskiego dotyczącym 
przeciwdziałania zmianie klimatu lub 
Europejskiemu Zielonemu Ładowi; wzywa 
również w tym kontekście do starannej 
oceny, czy proponowane projekty zostały 
skonsultowane ze społecznościami 
tubylczymi i lokalnymi mieszkańcami oraz 
czy w projektach tych uwzględniono ich 
doświadczenie i wiedzę na temat 
miejscowej ekologii, prawa człowieka oraz 
potrzeby rozwojowe;

Or. en

Poprawka 61
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że działania obrońców 
środowiska są zgodnie z celami 
zrównoważonego rozwoju i że należy 
bronić systemowego wdrażania tych celów 
na szczeblu lokalnym, krajowym i 
międzynarodowym;

Or. fr

Poprawka 62
Mónica Silvana González, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, aby zwiększyła 
wysiłki na rzecz ochrony obrońców praw 
człowieka, działaczy na rzecz ochrony 
środowiska i organizacji zaangażowanych 
w walkę ze zmianą klimatu w krajach 
rozwijających się.

6. wzywa Komisję, aby zwiększyła 
wysiłki na rzecz ochrony i wzmocnienia 
pozycji obrońców praw człowieka, ludów 
tubylczych, działaczy na rzecz ochrony 
środowiska i organizacji zaangażowanych 
w walkę ze zmianą klimatu na całym 
świecie oraz zwróciła szczególną uwagę 
na zróżnicowane potrzeby ochrony kobiet 
broniących praw człowieka, uznając ich 
rolę jako istotnego czynnika zmian, w 
szczególności w działaniach na rzecz 
klimatu; apeluje, by unijne programy 
rozwoju promowały znaczące uczestnictwo 
kobiet i ich organizacji oraz wzmocnienie 
ich pozycji na wszystkich szczeblach i na 
wszystkich etapach kształtowania, 
planowania, finansowania, wdrażania, 
monitorowania i oceny polityki 
klimatycznej, ponieważ włączenie ich do 
tego procesu ma kluczowe znaczenie dla 
lepszego łagodzenia skutków zmiany 
klimatu, a także wzywa do sprawiedliwej 
alokacji zasobów na niwelowanie 
przeszkód wpływających na kobiety w 
nieproporcjonalny sposób, do 
prowadzenia sprawiedliwych pod 
względem płci działań na rzecz klimatu i 
do zapewnienia długoterminowych 
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zrównoważonych rozwiązań w kwestii 
klimatu; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę wspierania budowania zdolności 
i roli kobiet w edukowaniu i promowaniu 
zmian oraz zapewnienia odpowiedniego 
finansowania dla tych organizacji;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, aby zwiększyła 
wysiłki na rzecz ochrony obrońców praw 
człowieka, działaczy na rzecz ochrony 
środowiska i organizacji zaangażowanych 
w walkę ze zmianą klimatu w krajach 
rozwijających się.

6. wzywa Komisję, aby zwiększyła 
wysiłki na rzecz ochrony obrońców praw 
człowieka, działaczy na rzecz ochrony 
środowiska i organizacji zaangażowanych 
w walkę ze zmianą klimatu i utratą 
różnorodności biologicznej w krajach 
rozwijających się; wzywa państwa, by 
uznały, że obrońcy różnorodności 
biologicznej, którzy dążą do bezpiecznego, 
czystego, zdrowego i zrównoważonego 
rozwoju, są również obrońcami praw 
człowieka; ponadto wzywa UE i państwa 
członkowskie do zbadania podstaw 
nadania przyrodzie osobowości prawnej, 
wzmacniając tym samym ochronę prawną 
środowiska.

Or. en

Poprawka 64
György Hölvényi, Tomas Tobé, Hildegard Bentele

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka
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6. wzywa Komisję, aby zwiększyła 
wysiłki na rzecz ochrony obrońców praw 
człowieka, działaczy na rzecz ochrony 
środowiska i organizacji zaangażowanych 
w walkę ze zmianą klimatu w krajach 
rozwijających się.

6. wzywa Komisję, aby zwiększyła 
wysiłki na rzecz ochrony obrońców praw 
człowieka, działaczy na rzecz ochrony 
środowiska i w szczególności lokalnych 
organizacji zaangażowanych w walkę z 
narażeniem na zagrożenia dodatkowo 
nasilonym zmianą klimatu w krajach 
rozwijających się, jeśli grozi im 
nieuzasadnione postępowanie sądowe lub 
dyskryminacja z powodu ich działań na 
rzecz ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 65
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, aby zwiększyła 
wysiłki na rzecz ochrony obrońców praw 
człowieka, działaczy na rzecz ochrony 
środowiska i organizacji zaangażowanych 
w walkę ze zmianą klimatu w krajach 
rozwijających się.

6. wzywa Komisję, aby usprawniła 
system ochrony obrońców praw człowieka 
i działaczy na rzecz ochrony środowiska, 
umożliwiając im lepsze poznanie ich praw 
i przysługujących im środków ochrony, a 
także wzmocnienie sieci organizacji 
zaangażowanych w walkę ze zmianą 
klimatu w krajach rozwijających się i 
poprawę łączności między nimi;

Or. fr

Poprawka 66
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, aby zwiększyła 
wysiłki na rzecz ochrony obrońców praw 

6. wzywa Komisję, aby zwiększyła 
wysiłki na rzecz ochrony obrońców praw 
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człowieka, działaczy na rzecz ochrony 
środowiska i organizacji zaangażowanych 
w walkę ze zmianą klimatu w krajach 
rozwijających się.

człowieka, ludów tubylczych, działaczy na 
rzecz ochrony środowiska i organizacji 
zaangażowanych w walkę ze zmianą 
klimatu na całym świecie oraz zwróciła 
szczególną uwagę na zróżnicowane 
potrzeby ochrony kobiet broniących praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 67
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

wzywa Komisję, aby zwiększyła 
wysiłki na rzecz ochrony obrońców praw 
człowieka, działaczy na rzecz ochrony 
środowiska i organizacji zaangażowanych 
w walkę ze zmianą klimatu w krajach 
rozwijających się.

6. wzywa Komisję, aby nadal 
podejmowała wysiłki na rzecz ochrony 
obrońców praw człowieka, działaczy na 
rzecz ochrony środowiska i organizacji 
zaangażowanych w walkę ze zmianą 
klimatu w krajach rozwijających się;

Or. hu

Poprawka 68
Mónica Silvana González, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa UE i jej państwa 
członkowskie, by w ramach reformy 
unijnej polityki migracyjnej i azylowej i 
Europejskiego Zielonego Ładu 
opracowały i przyjęły odpowiednie środki, 
takie jak systemy mobilności, nabywanie i 
zmiana kwalifikacji zawodowych oraz 
preferencyjny dostęp dla pracowników z 
państw trzecich pochodzących z krajów 
szczególnie dotkniętych negatywnymi 
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skutkami zmiany klimatu, w tym 
pracujących w przemyśle paliw 
kopalnych, sektorach wydobywczych i 
rolnictwie, aby umożliwić im udział w 
transformacji ku niskoemisyjności na 
wszystkich etapach światowego łańcucha 
dostaw; wykorzystanie wizy humanitarnej 
i tymczasowa ochrona dla osób 
przesiedlonych w następstwie nagłych 
katastrof; oraz długoterminowe 
przyjmowanie osób pochodzących z 
krajów, które niedługo nie będą nadawały 
się do zamieszkania lub już nie nadają się 
do zamieszkania ze względu na zmianę 
klimatu;

Or. en

Poprawka 69
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Unię Europejską do 
poparcia podejścia terytorialnego do 
reagowania na skutki zmiany klimatu w 
krajach rozwijających się i większego 
zaangażowania zdecentralizowanych 
władz lokalnych, lokalnych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego i obrońców 
środowiska w celu stawienia czoła 
skutkom środowiskowym, społecznym i 
ekonomicznym zmiany klimatu;

Or. fr

Poprawka 70
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)



PE659.018v01-00 44/48 AM\1216157PL.docx

PL

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca się do Rady i do ESDZ, aby 
w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony realizowały 
spójną politykę ochrony obrońców praw 
człowieka z wykorzystaniem takiego 
samego języka i takich samych środków 
wobec wszystkich państw, w których 
obrońcy praw człowieka są atakowani;

Or. es

Poprawka 71
Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję, by zaplanowała 
odpowiednie wsparcie dla lokalnych, 
regionalnych i międzynarodowych sieci 
obrońców środowiska, aby ułatwić im 
współpracę i pozwolić im zintensyfikować 
działania oraz zwiększyć ich wkład w 
ochronę naturalnych ekosystemów;

Or. en

Poprawka 72
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do zapewnienia 
planu działania przeciwko zwiększonej 
przemocy przy odbieraniu społecznościom 
ich ziem w obliczu pandemii COVID-19;
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Or. en

Poprawka 73
Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa do mobilizacji środków 
finansowych dla obrońców środowiska, 
aby mogli zainwestować w lepszy sprzęt w 
celu bardziej wydajnej obserwacji 
obszarów zagrożonych wskutek zmiany 
klimatu, oraz do udzielania im wsparcia w 
zbieraniu danych naukowych i 
najlepszych praktyk oraz opracowywaniu 
programów edukacji ekologicznej na 
temat przystosowania się do zmian 
środowiskowych i programów 
rozwojowych mających na celu poprawę 
warunków środowiskowych i jakości 
życia;

Or. en

Poprawka 74
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zwraca się do Rady i ESDZ, aby 
wzmocniły stosowanie wytycznych 
dotyczących wspierania obrońców praw 
człowieka, aby regularnie uwzględniały 
środki z zakresu ochrony obrońców praw 
człowieka oraz by oprócz reagowania na 
pojedyncze zdarzenia opracowały 
długoterminową strategię w celu jak 
najskuteczniejszej ochrony obrońców 
praw człowieka;



PE659.018v01-00 46/48 AM\1216157PL.docx

PL

Or. es

Poprawka 75
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. przypomina dorobek porozumienia 
z Escazú w dziedzinie międzynarodowego 
prawa ochrony środowiska, a w 
szczególności postanowienia dotyczące 
istnienia wzajemnej zależności między 
środowiskiem a prawami człowieka oraz 
konieczności ochrony obrońców 
środowiska; zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do zawierania podobnych 
porozumień z innymi makroregionami na 
świecie;

Or. fr

Poprawka 76
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję, by pomogła 
państwom wprowadzić mechanizmy 
ochrony i przepisy definiujące obrońców 
środowiska, uznające ich pracę i 
gwarantujące im ochronę;

Or. en

Poprawka 77
Antoni Comín i Oliveres
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Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. uważa, że Rada i ESDZ powinny 
corocznie przedstawiać Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdanie na temat 
działalności UE w związku z ochroną 
obrońców praw człowieka;

Or. es

Poprawka 78
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa do zwiększenia wsparcia 
politycznego i finansowego dla obrońców 
praw w zakresie środowiska i 
konsekwentnie potępia represje wobec 
nich;

Or. en

Poprawka 79
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. wzywa UE, by zgodnie z rezolucją 
Rady Praw Człowieka ONZ wspierała 
zwiększanie świadomości i udział w 
podejmowaniu decyzji dotyczących 
środowiska między innymi społeczeństwa 
obywatelskiego, kobiet, dzieci, młodzieży, 
ludów tubylczych, społeczności wiejskich i 
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lokalnych, nie tylko w krajach 
rozwijających się, ale na całym świecie;

Or. en

Poprawka 80
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. z perspektywy rozwoju uważa, że w 
ramach przeglądu unijnej polityki 
handlowej należy ponownie określić, 
promować i wzmocnić ochronę 
środowiska i praw człowieka; podkreśla, 
że obowiązki należytej staranności w 
zakresie praw społecznych, 
środowiskowych i praw człowieka 
powinny być egzekwowane we wszystkich 
nowych i istniejących instrumentach 
handlowych, takich jak umowy o wolnym 
handlu, umowy o partnerstwie 
gospodarczym, ogólne systemy preferencji 
taryfowych i umowy inwestycyjne;

Or. en


