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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Rozwoju, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że sprawiedliwość jest wiodącą zasadą Ramowej konwencji ONZ w 
sprawie zmian klimatu (UNFCCC) i porozumienia paryskiego;

B. mając na uwadze, że zmiany klimatyczne są głównym czynnikiem powodującym 
degradację środowiska, mającym negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywności i 
wody, dostęp do zasobów naturalnych, zdrowie ludzkie i migrację; mając na uwadze, że 
zjawiska te, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią również zagrożenie dla pełnego 
korzystania z praw człowieka, w tym prawa do życia, dostępu do wody i urządzeń 
sanitarnych, żywności, zdrowia i mieszkania; mając na uwadze, że zdolność ludzi do 
przystosowania się do zmian klimatycznych jest nierozerwalnie związana z ich 
dostępem do podstawowych praw człowieka i ze zdrowiem ekosystemów, od których są 
zależni pod względem źródeł utrzymania i dobrostanu; mając na uwadze, że zmiany 
klimatu mogą zniweczyć rozwój społeczny poprzez zmniejszenie wydajności rolnictwa, 
zwiększenie braku bezpieczeństwa żywnościowego i wodnego, większe narażenie na 
ekstremalne klęski żywiołowe, załamanie się ekosystemów i zwiększone zagrożenie dla 
zdrowia; mając na uwadze, że Unia zobowiązała się do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, zarówno w ramach swojej polityki wewnętrznej, jak i 
zewnętrznej;

C. mając na uwadze, że według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) 
zmiany klimatu stwarzają nieproporcjonalne i asymetryczne ryzyko dla systemów 
ludzkich i przyrodniczych ze względu na różnice w podatności na zagrożenia i 
narażeniu na nie; mając na uwadze, że zmiany klimatu pogłębiają istniejące nierówności 
społeczne, powodując, że grupy szczególnie narażone niewspółmiernie odczuwają 
negatywne skutki tych zmian, co prowadzi do powstania błędnego koła coraz 
większych nierówności w ich następstwie; mając na uwadze, że w sprawozdaniu 
specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. ubóstwa i praw człowieka stwierdza się, że zmiany 
klimatyczne pogłębią istniejące ubóstwo i nierówności, wywierając najpoważniejsze 
skutki w ubogich krajach i regionach, a miejsca, w których żyją i pracują ludzie ubodzy, 
a także kraje rozwijające się, poniosą szacunkowo 75–80 % kosztów zmian klimatu;

D. mając na uwadze, że kraje najsłabiej rozwinięte, kraje niestabilne i małe rozwijające się 
państwa wyspiarskie są najbardziej dotknięte skutkami zmian klimatu i w związku z 
tym powinny być traktowane priorytetowo; mając na uwadze, że zmiany klimatu mają 
dramatyczne konsekwencje dla długoterminowego rozwoju gospodarczego krajów 
rozwijających się, a w szczególności krajów najsłabiej rozwiniętych; mając na uwadze, 
że według OECD kraje najsłabiej rozwinięte doświadczają znacznych ograniczeń w 
walce ze zmianami klimatu z powodu wysokiego poziomu ubóstwa, niskiego poziomu 
wykształcenia oraz ograniczonych możliwości ludzkich, instytucjonalnych, 
gospodarczych, technicznych i finansowych;

E. mając na uwadze, że według OECD postęp społeczno-gospodarczy krajów najsłabiej 
rozwiniętych jest w dużym stopniu zależny od sektorów wrażliwych na zmiany klimatu; 
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mając na uwadze, że przystosowanie oparte na ekosystemach zwiększa odporność i 
zmniejsza narażenie ludzi i środowiska na zmiany klimatu; mając na uwadze, że 
terytoria zamieszkałe przez ludy tubylcze, których populacja na całym świecie liczy 370 
milionów osób, obejmują 24 % światowych gruntów i 80 % światowej różnorodności 
biologicznej;

F. mając na uwadze, że według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 2030 r. zmiany 
klimatyczne przyczynią się do około 250 000 dodatkowych zgonów rocznie z powodu 
niedożywienia, malarii, biegunki i stresu termicznego; mając na uwadze, że według 
UNICEF-u prawie 160 milionów dzieci żyje w strefach o dużej intensywności suszy, a 
ponad 500 milionów w strefach o bardzo dużej intensywności powodzi; mając na 
uwadze, że istnieją naukowo udowodnione powiązania między kryzysami 
zdrowotnymi, środowiskowymi i klimatycznymi, co pokazała pandemia COVID-19; 
mając na uwadze, że ze względu na zmiany klimatu i utratę różnorodności biologicznej 
kryzysy takie mogą się nasilić w nadchodzących dziesięcioleciach;

G. mając na uwadze, że w swojej rezolucji z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie kobiet, 
równouprawnienia płci i sprawiedliwości klimatycznej1 Parlament uznaje, że kobiety są 
szczególnie narażone na zmiany klimatu i doświadczają ich skutków w 
nieproporcjonalnie wysokim stopniu ze względu na odgrywane przez nie role 
społeczne;

1. uważa, że UE ponosi historyczną odpowiedzialność za to, by być najambitniejszym 
sygnatariuszem porozumienia paryskiego, zarówno poprzez własne zobowiązania, jak i 
pomoc innym, i że powinna uznać swój dług klimatyczny i środowiskowy oraz podjąć 
w związku z tym odpowiednie działania, dając wiarygodny przykład; podkreśla, że 
najlepszą formą dyplomacji klimatycznej jest wykazanie wiodącej pozycji na arenie 
światowej, zgodnie ze zobowiązaniem podjętym w ramach Europejskiego Zielonego 
Ładu, z prawdziwym zaangażowaniem w realizację celów porozumienia paryskiego 
oraz zgodnych z nim strategii politycznych i celów UE, a także przywództwa w 
zakresie różnorodności biologicznej za pośrednictwem Konwencji o różnorodności 
biologicznej; przypomina o zasadzie „wspólnej, lecz zróżnicowanej odpowiedzialności i 
odpowiednich zdolności”, która nakłada na Unię i państwa członkowskie szczególną 
odpowiedzialność, jak również zdolność do działania;

2. przypomina, że kraje rozwijające się i ich ludność są szczególnie dotknięte 
negatywnymi skutkami zmian klimatu, takimi jak klęski żywiołowe i ekstremalne 
zaburzenia pogodowe, w tym cyklony, burze, powodzie, susze, erozja, podnoszenie się 
poziomu wody, fale upałów i pożary; wzywa zatem UE do zwiększenia wsparcia, w 
ramach jej działań zewnętrznych, na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i dostosowania 
się do niej oraz ochrony i przywrócenia różnorodności biologicznej, a także do 
zwiększenia pomocy technicznej dla krajów rozwijających się i dzielenia się z nimi 
najlepszymi praktykami; przypomina swoje stanowisko, zgodnie z którym co najmniej 
45 % środków finansowych z proponowanego na lata 2021–2027 Instrumentu 
Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) powinno 
wspierać cele dotyczące klimatu i środowiska, nie powodując przy tym żadnych szkód; 
zauważa, że więcej środków na rozwój należy przeznaczyć na cele związane z klimatem 

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0005.
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i wysiłki na rzecz zwiększenia odporności na zmianę klimatu w krajach rozwijających 
się; ponownie podkreśla konieczność większego uwzględnienia podejścia do kwestii 
łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz włączenia tych podejść do 
szerszych strategii politycznych i programów w zakresie oficjalnej pomocy rozwojowej;

3. podkreśla, że zmiany klimatu mają znaczny wpływ na zdrowie ludzkie, na przykład w 
wyniku powodzi, susz, fal upałów i pożarów; przypomina, że kraje rozwijające się 
znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i często są najmniej przygotowane do łagodzenia 
tego wpływu na zdrowie; z związku z tym zwraca uwagę na znaczenie zdrowia w 
ramach pomocy rozwojowej związanej ze zmianami klimatu w tych krajach; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do ochrony dzieci dotkniętych skutkami zmian 
klimatu;

4. przypomina o znaczeniu zaangażowania wszystkich krajów w procesy decyzyjne w 
ramach UNFCCC; podkreśla, że obecny proces decyzyjny w ramach UNFCCC nie 
umożliwia pełnego udziału krajów najsłabiej rozwiniętych i musi zostać usprawniony, 
aby lepiej zaangażować delegatów z krajów ubogich i znajdujących się w trudnej 
sytuacji; wzywa przewodnictwo 26. Konferencji Stron (COP26) i przyszłe 
przewodnictwa do zbadania sposobów zapewnienia, by delegaci z krajów najsłabiej 
rozwiniętych i małych rozwijających się państw wyspiarskich, którzy dysponują 
mniejszymi środkami na uczestnictwo na równi z delegatami krajów rozwiniętych, nie 
znaleźli się strukturalnie w niekorzystnej sytuacji; wzywa delegację UE na Konferencję 
Stron do nasilenia współpracy z delegatami z krajów znajdujących się w trudnej 
sytuacji; przypomina o cennym wkładzie młodzieży w krajach rozwijających się w 
zwiększanie światowej świadomości na temat zmian klimatu i w tym duchu podkreśla 
znaczenie wzmocnienia ich wpływu, zwłaszcza poprzez zapewnienie, że ich wkład 
będzie traktowany i reprezentowany na równych zasadach;

5. zauważa, że UE, jej państwa członkowskie i Europejski Bank Inwestycyjny wspólnie 
wnoszą największy wkład w publiczne finansowanie działań związanych ze zmianą 
klimatu na rzecz krajów rozwijających się, przekazując w samym 2018 r. 21,7 mld 
EUR; zauważa, że tylko kilka państw członkowskich zapewnia finansowanie działań 
związanych ze zmianą klimatu w uzupełnieniu do ich zobowiązań w ramach oficjalnej 
pomocy rozwojowej; ponownie podkreśla, że finansowanie działań związanych ze 
zmianą klimatu powinno mieć charakter dodatkowy, zgodnie z wymogami UNFCCC; 
przypomina o poparciu udzielonym w rezolucji z 25 października 2018 r. w sprawie 
konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2018 r. w Katowicach, Polska (COP24)2 
dla ustanowienia specjalnego i automatycznego mechanizmu finansowania publicznego 
UE, który zapewnia dodatkowe i odpowiednie wsparcie, tak aby Unia mogła się 
sprawiedliwie przyczynić do celu, jakim jest zapewnienie do 2020 r. 
międzynarodowego finansowania w wysokości 100 mld USD na działania związane z 
klimatem i co najmniej do 2025 r., z różnych źródeł w kontekście istotnych działań na 
rzecz łagodzenia zmian klimatu; wzywa wszystkie państwa członkowskie UE do 
wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie finansowania działań związanych z 
klimatem, w tym poprzez finansowanie oparte na dotacjach, w szczególności dla krajów 
najsłabiej rozwiniętych i małych rozwijających się państw wyspiarskich, oraz do 
rozważenia zwiększenia wsparcia finansowego w latach 2020–2025 w ramach 

2 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0079.
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szerszego programu międzynarodowego; podkreśla znaczenie inwestycji prywatnych 
dla działań na rzecz klimatu i uważa, że należy zmobilizować nowe i dodatkowe źródła 
finansowania w celu zapewnienia skutecznej realizacji ustalonych na poziomie 
krajowym wkładów;

6. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązania państw członkowskich UE dotyczące 
Zielonego Funduszu Klimatycznego (GCF) oraz ustanowienie międzynarodowej 
platformy ds. zrównoważonego finansowania w celu zwiększenia mobilizacji kapitału 
prywatnego na rzecz zrównoważonych środowiskowo inwestycji; podkreśla w 
szczególności znaczenie Zielonego Funduszu Klimatycznego dla stymulowania 
publicznych i prywatnych przepływów finansowych na rzecz niskoemisyjnego i 
odpornego na zmiany klimatu rozwoju z korzyścią dla krajów rozwijających się; wzywa 
Zielony Fundusz Klimatyczny do uproszczenia procedur dostępu do finansowania w 
ramach tego programu, tak aby kraje, które są bardzo podatne na skutki zmian klimatu, 
zwłaszcza kraje najsłabiej rozwinięte i małe rozwijające się państwa wyspiarskie, mogły 
szybko przejść do etapu przygotowywania swoich krajowych planów adaptacji; z 
zadowoleniem przyjmuje działania zrealizowane w tym kontekście w ramach programu 
gotowości i wsparcia przygotowawczego Zielonego Funduszu Klimatycznego;

7. apeluje, aby cel dotyczący finansowania działań związanych z klimatem po 2025 r. 
zapewniał zaspokojenie potrzeb najbardziej narażonych krajów, w szczególności 
poprzez zwiększenie środków na specjalne i ilościowe cele pośrednie, w tym cel 
pośredni dotyczący finansowania przystosowania, zgodnie z art. 9 ust. 4 porozumienia 
paryskiego, cel pośredni dotyczący finansowania łagodzenia skutków zmian klimatu, w 
tym środki oparte na ekosystemach, cel pośredni dotyczący finansowania strat i szkód 
oraz finansowania opartego na dotacjach, a także cele jakościowe, takie jak znaczące, 
integracyjne i partycypacyjne planowanie i wdrażanie przystosowania, jak również 
usuwanie przeszkód w pozyskiwaniu dostępnych środków finansowych; uważa, że 
przyszłe cele finansowe powinny przy określaniu wkładu UE uwzględniać potrzeby 
krajów rozwijających się, a także zasadę sprawiedliwości zgodnie z porozumieniem 
paryskim; uznaje znaczenie zwiększenia mobilizacji zasobów w celu wsparcia 
wysiłków na rzecz zapobiegania stratom i szkodom związanym z niekorzystnymi 
skutkami zmian klimatu, ich minimalizowania oraz eliminowania w krajach szczególnie 
zagrożonych;

8. przypomina, że w przeprowadzonym w 2019 r. przeglądzie Warszawskiego 
Międzynarodowego Mechanizmu Strat i Szkód Związanych ze Skutkami Zmian 
Klimatu (WIM) uznano znaczenie wdrożenia WIM szczególnie w odniesieniu do 
najsłabszych grup ludności; zdecydowanie zachęca UE do poparcia apeli krajów 
najsłabiej rozwiniętych o utworzenie w ramach UNFCCC specjalnego instrumentu 
finansowania strat i szkód związanych z negatywnymi skutkami zmian klimatu; wzywa 
do zapewnienia nowych i dodatkowych źródeł finansowania strat i szkód; uważa, że 
państwa członkowskie mogłyby w dalszym ciągu stosować w poszczególnych 
przypadkach ukierunkowane zawieszenie, redukcję lub umorzenie długu w odniesieniu 
do krajów najsłabiej rozwiniętych i małych rozwijających się państw wyspiarskich, 
które są najbardziej narażone, w szczególności w celu przyczynienia się do walki ze 
zmianami klimatu i jako część szerszych ram międzynarodowych;

9. uważa, że mechanizmy międzynarodowego rynku handlu uprawnieniami do emisji 
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należy ukształtować w taki sposób, aby uniknąć negatywnego wpływu na społeczności 
lokalne; wzywa UE i państwa członkowskie do opowiedzenia się za solidnymi, 
opartymi na prawach zabezpieczeniami społecznymi i środowiskowymi, w tym zasadą 
dobrowolnej, wcześniejszej i świadomej zgody oraz zasadą „nie szkodzić”, a także 
mechanizmami rozpatrywania skarg zarządzanymi przez niezależny organ oraz 
organami nadzorczymi wolnymi od konfliktu interesów dla wszystkich mechanizmów 
międzynarodowego rynku handlu uprawnieniami do emisji, jak również do 
zagwarantowania w szczególności, by wszystkie mechanizmy przewidziane w art. 6 w 
pełni respektowały i chroniły prawa społeczności lokalnych; ponownie wyraża poparcie 
dla ustanowienia udziału w dochodach przeznaczonego na zapewnienie wsparcia 
finansowego dla ludności najbardziej narażonej na negatywne skutki zmian klimatu;

10. przypomina o zasadzie „nie szkodzić” w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i 
wzywa Komisję do szybkiego zapewnienia pełnej zgodności istniejących i przyszłych 
umów handlowych i inwestycyjnych oraz innych globalnych regulacji z 
międzynarodowymi celami w zakresie ochrony środowiska i klimatu, w szczególności z 
porozumieniem paryskim i Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030; ponawia 
swój apel do Komisji o przedstawienie wniosku w sprawie europejskich ram prawnych 
opartych na zasadzie należytej staranności, by zagwarantować zrównoważone i 
niepowodujące wylesiania łańcuchy dostaw produktów wprowadzanych na rynek UE; 
ponownie wyraża poparcie dla ograniczenia eksportu odpadów z UE, usprawnienia 
gospodarki o obiegu zamkniętym na całym świecie, a także wprowadzenia globalnego 
zakazu stosowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych; podkreśla 
również, że realizacja naszych celów klimatycznych nigdy nie powinna odbywać się 
kosztem różnorodności biologicznej; uważa, że polityka w dziedzinie bioenergii 
wymaga ścisłych kryteriów środowiskowych i społecznych, aby zapobiec masowemu 
wykupowi gruntów rolnych i wylesianiu; wzywa Unię i państwa członkowskie do 
poparcia, na następnym Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, uznania na całym świecie prawa 
do zdrowego środowiska naturalnego;

11. podkreśla, że zmiany klimatu i degradacja środowiska naturalnego w coraz większym 
stopniu wpływają na czynniki wywołujące przepływy uchodźców, ponieważ ludność 
jest przymusowo wysiedlana ze swoich domów z powodu skutków zmian klimatu i 
klęsk żywiołowych; podkreśla, że ze względu na zmiany klimatu i utratę różnorodności 
biologicznej kryzysy takie mogą się nasilić w nadchodzących dziesięcioleciach; zwraca 
uwagę, że główni emitenci CO2, tacy jak UE, mają moralny obowiązek pomóc krajom 
rozwijającym się w przystosowaniu się do zmian klimatu oraz powinni ograniczyć 
własne emisje; podkreśla, że niewystarczające zdolności przystosowawcze mogą 
prowadzić do konfliktów zbrojnych, niedoborów żywności, klęsk żywiołowych oraz 
przesiedleń i przymusowych migracji spowodowanych warunkami klimatycznymi; 
przypomina również, że to właśnie najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających 
się są najbardziej narażone na migrację; wyraża swoje poparcie dla grupy zadaniowej 
WIM ds. przesiedleń i wzywa ją do zintensyfikowania działań i zapewnienia większego 
zaangażowania krajów najsłabiej rozwiniętych i małych rozwijających się państw 
wyspiarskich; wzywa UE i państwa członkowskie do zaapelowania o sporządzenie 
specjalnego sprawozdania Międzyrządowego Zespołu ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC) 
na temat przesiedleń spowodowanych warunkami klimatycznymi i wzywa do 
większego skupienia się na przyszłych posiedzeniach Konferencji Stron (COP) na 
przesiedleniach spowodowanych warunkami klimatycznymi;
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12. podkreśla, że strategie przystosowawcze powinny również zachęcać do rozwiązań 
przyjaznych dla środowiska i opartych na zasobach przyrody oraz zwiększać 
samowystarczalność, aby zapewnić lepsze warunki życia, w tym zrównoważone lokalne 
rolnictwo, zrównoważoną gospodarkę wodną, energię ze źródeł odnawialnych itp., 
zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju; uważa, że w tym kontekście należy 
zwrócić szczególną uwagę na wyspy, gdzie ludność jest najbardziej narażona na zmiany 
klimatu, aby zwiększyć ich odporność oraz ochronę ich ekosystemów; podkreśla 
również potrzebę lepszego zrozumienia potencjalnych kosztów niepodejmowania 
działań oraz skuteczności i adekwatności środków przystosowawczych, w 
szczególności tam, gdzie istnieją narażone grupy, społeczności i ekosystemy; podkreśla, 
że nie istnieje jeden, mający zastosowanie na całym świecie system monitorowania i 
oceny przystosowania się do zmian klimatu, w tym jej skuteczności; wzywa zatem 
Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków na rzecz wspierania krajów 
rozwijających się w tworzeniu odpowiednich krajowych systemów monitorowania i 
oceny umożliwiających stały pomiar postępów w zakresie przystosowania;

13. 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 dokonały 
tego orzeczenia i podjęły wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia pełnej ochrony 
przesiedleńcom ekologicznym na mocy prawa UE oraz zapewnienia odpowiedniego 
azylu uchodźcom klimatycznym;

14. wyraża głębokie zaniepokojenie masową utratą różnorodności biologicznej i jej 
wpływem na poziom odporności; ponawia swój apel o prawnie wiążące porozumienie 
w sprawie globalnych ram różnorodności biologicznej na okres po 2020 r. i nalega, aby 
obejmowało ono najsłabsze grupy ludności i przynosiło im korzyści; popiera 
stanowisko wyrażone w sprawozdaniu z globalnej oceny różnorodności biologicznej i 
funkcjonowania ekosystemów opublikowanym przez Międzyrządową Platformę 
Naukowo-Polityczną w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania 
Ekosystemów (IPBES), że eksport roślin uprawnych, wylesianie i inne transfery 
zasobów z krajów rozwijających się przyczyniły się do pogorszenia stanu przyrody, 
podczas gdy w importujących krajach rozwiniętych i szybko rozwijające się 
gospodarczo krajach rozwijających się często zmniejsza się degradacja przyrody na 
poziomie krajowym; wzywa UE do zwrócenia szczególnej uwagi, w kontekście 
zewnętrznego wymiaru strategii ochrony różnorodności biologicznej, na kraje 
rozwijające się i ich ludność, ponieważ są to terytoria o dużej różnorodności 
biologicznej; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zintensyfikowania działań i 
synergii w ramach programów dotyczących klimatu i różnorodności biologicznej, 
zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem;

15. przypomina, że negatywne skutki zmian klimatu podważają perspektywy 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 F. Timmermansa na rzecz zniwelowania różnic w traktowaniu 
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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; wzywa wszystkie strony porozumienia paryskiego 
do pełnego wdrożenia pięcioletniego, ulepszonego Programu prac z Limy w dziedzinie 
równości płci oraz planu działania w sprawie równości płci; z zaniepokojeniem 
odnotowuje wysoki wskaźnik śmiertelności kobiet w wyniku klęsk żywiołowych; 
podkreśla potrzebę promowania środków mających na celu poprawę pozycji i 
znaczącego udziału kobiet w walce ze zmianą klimatu na szczeblu społecznym i 
rządowym (decyzyjnym);

16. przypomina, że ludy tubylcze odgrywają aktywną rolę w ochronie środowiska; 
przypomina, że w sprawozdaniu specjalnym IPCC dotyczącym zmian klimatu i gruntów 
uznano, że ludność tubylcza i społeczności lokalne odgrywają kluczową rolę w 
gospodarowaniu ziemiami i lasami na świecie i ich ochronie oraz zapobieganiu 
zmianom klimatu, a także że wzmocnienie ich praw jest kluczowym rozwiązaniem w 
kontekście kryzysu klimatycznego; przypomina również, że w globalnym sprawozdaniu 
z oceny IPBES stwierdzono, iż stan przyrody na terenach zamieszkałych przez ludność 
tubylczą generalnie pogarsza się w mniejszym stopniu niż na innych 
terenach; podkreśla współzależność między klimatem, gospodarką i społeczeństwem, a 
w szczególności bezpośredni wpływ zmian klimatu na społeczności tubylcze oraz 
poważne zagrożenie, jakie te zmiany stwarzają dla dalszej egzystencji wielu z nich; 
apeluje o większe międzynarodowe wsparcie dla praw zbiorowych ludności tubylczej 
do ziemi, terytoriów i zasobów, co przyczyniłoby się do ograniczenia globalnego 
ocieplenia i utraty różnorodności biologicznej, gdyż terytoria zamieszkałe przez ludy 
tubylcze, których populacja na całym świecie liczy 370 milionów osób, obejmują 24 % 
światowych gruntów i 80 % światowej różnorodności biologicznej; uważa, że przyczyni 
się to również do przeciwdziałania degradacji ekosystemów, zapewnienia ludom 
tubylczym środków do życia oraz do większej sprawiedliwości w tych wysiłkach; w 
związku z tym przypomina o znaczeniu systemów ochrony socjalnej sprzyjających 
włączeniu społecznemu w odpowiedzi na przyszłe wstrząsy klimatyczne oraz wzywa 
UE i jej państwa członkowskie do wspierania w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej 
związanej z klimatem tworzenia godnych miejsc pracy, aby pomóc zwiększyć 
odporność wszystkich społeczności na zmiany klimatu; wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do niezwłocznego ratyfikowania Konwencja MOP dotyczącej ludności 
tubylczej i plemiennej z 1989 r. (Konwencja MOP nr 169);

17. wyraża głębokie zaniepokojenie coraz bardziej niebezpieczną sytuacją obrońców praw 
środowiska, zwłaszcza w krajach rozwijających się, oraz kulturą bezkarności, 
szczególnie w odniesieniu do przestępstw i gróźb wobec najbardziej 
zmarginalizowanych i najsłabszych; 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;
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18. podkreśla, że zmiany klimatu mają poważny wpływ na produkcję żywności i 
bezpieczeństwo żywnościowe w krajach rozwijających się, co negatywnie wpływa w 
szczególności na kraje najbardziej podatne na zagrożenia; wzywa do wspierania 
zrównoważonych praktyk w zakresie użytkowania gruntów w sektorze rolnym, aby 
sprostać zagrożeniom związanym z klimatem wpływającym na bezpieczeństwo 
żywnościowe, a także zapewnić lepszą ochronę środowiska; przypomina, że przyszła 
wspólna polityka rolna powinna być w pełni zgodna z rosnącymi ambicjami UE w 
zakresie klimatu i różnorodności biologicznej oraz powinna uwzględniać cel, jakim jest 
zmniejszenie globalnego śladu środowiskowego Unii, w tym ograniczenie 
niezrównoważonego użytkowania gruntów i zaprzestanie masowego wykupu gruntów 
rolnych w krajach trzecich;

19. podkreśla znaczenie lepszego informowania o zagrożeniach związanych z klimatem i 
klęskami żywiołowymi, a także o możliwościach przystosowania się do nich przez 
słabsze grupy społeczne; przypomina o ważnej roli podmiotów niepaństwowych i władz 
lokalnych w budowaniu lokalnej odporności.
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