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Poprawka 1
Annika Bruna

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że porozumienie 
paryskie zakłada, iż uwzględniające 
kwestię płci działania dotyczące klimatu 
muszą stanowić integralną część 
wszystkich aspektów wdrażania tego 
porozumienia;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 2
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Radka Maxová, Hilde Vautmans

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że porozumienie 
paryskie zakłada, iż uwzględniające 
kwestię płci działania dotyczące klimatu 
muszą stanowić integralną część 
wszystkich aspektów wdrażania tego 
porozumienia;

A. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu powoduje erozję wolności 
człowieka i ograniczenie wyboru; mając 
na uwadze, że porozumienie paryskie 
uznaje konieczność promowania przez 
wszystkie strony równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet oraz zakłada, 
iż uwzględniające kwestię płci działania 
dotyczące klimatu muszą stanowić 
integralną część wszystkich aspektów 
wdrażania tego porozumienia;

Or. en

Poprawka 3
Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt opinii
Motyw A



PE652.267v01-00 4/48 AM\1204958PL.docx

PL

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że porozumienie 
paryskie zakłada, iż uwzględniające 
kwestię płci działania dotyczące klimatu 
muszą stanowić integralną część 
wszystkich aspektów wdrażania tego 
porozumienia;

A. mając na uwadze, że porozumienie 
paryskie zakłada, iż perspektywa płci musi 
stanowić integralną część podejmowanych 
przez strony działań związanych z 
przystosowaniem się do zmiany klimatu i 
budowaniem zdolności;

Or. en

Poprawka 4
Jessica Stegrud, Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że porozumienie 
paryskie zakłada, iż uwzględniające 
kwestię płci działania dotyczące klimatu 
muszą stanowić integralną część 
wszystkich aspektów wdrażania tego 
porozumienia;

A. mając na uwadze, że porozumienie 
paryskie zakłada, iż perspektywa płci musi 
stanowić integralną część podejmowanych 
przez strony działań związanych z 
przystosowaniem się do zmiany klimatu i 
budowaniem zdolności;

Or. en

Poprawka 5
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że porozumienie 
paryskie zakłada, iż uwzględniające 
kwestię płci działania dotyczące klimatu 
muszą stanowić integralną część 
wszystkich aspektów wdrażania tego 
porozumienia;

A. mając na uwadze, że celem 
porozumienia paryskiego wyrażonym w 
jego w art. 2 jest intensyfikacja globalnej 
odpowiedzi na zagrożenie związane ze 
zmianami klimatu w kontekście 
zrównoważonego rozwoju;

Or. es
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Poprawka 6
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Radka Maxová

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że pekińska 
platforma działania i wyniki jej 
konferencji przeglądowych wytyczają trzy 
strategiczne cele zmierzające do poprawy 
podejmowania przez kobiety decyzji w 
dziedzinie środowiska, włączenia 
perspektywy płci do polityki i programów 
na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz 
wzmocnienia lub ustanowienia na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
międzynarodowym mechanizmów 
służących do oceny wpływu polityki w 
dziedzinie rozwoju i środowiska na 
kobiety;

Or. en

Poprawka 7
Annika Bruna

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że kwestia 
zmiany klimatu musi być badana we 
wszystkich jej aspektach i z 
uwzględnieniem naukowego punktu 
widzenia, Parlament powinien 
przedkładać wypowiedzi i opinie 
przedstawicieli świata nauki nad 
wypowiedzi i opinie osób znanych 
wyłącznie ze świata mediów, których 
kompetencje w tej dziedzinie są wysoce 
wątpliwe, co jest szczególnie istotne w 
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szczycie kryzysu wywołanego pandemią 
COVID-19;

Or. fr

Poprawka 8
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu jest złożonym zagadnieniem 
środowiskowym i społecznym, które 
wywiera wpływ na świat charakteryzujący 
się głęboko zakorzenioną nierównością 
stosunków między płciami i na niej 
oparty; mając na uwadze, że oprócz faktu, 
iż kobiety na ogół w mniejszym stopniu 
sprawują władzę i w związku z tym mają 
mniejsze możliwości łagodzenia skutków 
zmiany klimatu i radzenia sobie z nimi, 
nierówna dynamika płci wpływa na 
sposób, w jaki gospodarstwa domowe, 
społeczności, kraje i społeczność światowa 
są dotknięte zmianą klimatu i reagują na 
nią;

Or. en

Poprawka 9
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że obecny kryzys 
wywołany pandemią COVID-19 ukazuje 
ścisły związek między niszczeniem naszych 
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ekosystemów i eksploatacją dzikiej 
przyrody a wybuchami epidemii; mając na 
uwadze, że należy w większym stopniu 
uznawać i nadal promować rolę kobiet w 
ochronie różnorodności biologicznej i 
zrównoważonym zarządzaniu zasobami 
naturalnymi;

Or. en

Poprawka 10
Annika Bruna

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu bardziej destrukcyjnie wpływa na 
kraje najmniej odpowiedzialne za globalne 
ocieplenie; mając na uwadze, że kobiety w 
większym stopniu odczuwają skutki 
zmiany klimatu, są narażone na wyższe 
ryzyko i obciążenia, a dzieje się tak z 
różnych powodów, począwszy od 
nierównego dostępu do zasobów, edukacji, 
szans na zatrudnienie i praw do ziemi, a 
skończywszy na panujących normach 
społecznych i kulturowych oraz 
zróżnicowanych doświadczeniach 
intersekcjonalnych kobiet w zakresie 
dyskryminacji, które to czynniki 
zmniejszają ich zdolność do ochrony przed 
skutkami zmiany klimatu;

B. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu bardziej destrukcyjnie wpływa na 
kraje najmniej odpowiedzialne za globalne 
ocieplenie; mając ponadto na uwadze, że w 
krajach tych kobiety są czasami bardziej 
pokrzywdzone na skutek różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn;

Or. fr

Poprawka 11
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Motyw B
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Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu bardziej destrukcyjnie wpływa na 
kraje najmniej odpowiedzialne za globalne 
ocieplenie; mając na uwadze, że kobiety w 
większym stopniu odczuwają skutki 
zmiany klimatu, są narażone na wyższe 
ryzyko i obciążenia, a dzieje się tak z 
różnych powodów, począwszy od 
nierównego dostępu do zasobów, edukacji, 
szans na zatrudnienie i praw do ziemi, a 
skończywszy na panujących normach 
społecznych i kulturowych oraz 
zróżnicowanych doświadczeniach 
intersekcjonalnych kobiet w zakresie 
dyskryminacji, które to czynniki 
zmniejszają ich zdolność do ochrony przed 
skutkami zmiany klimatu;

B. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu bardziej wpływa na kraje najmniej 
rozwinięte, które są zależne od sektora 
pierwotnego i mają gorszą infrastrukturę;

Or. es

Poprawka 12
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu bardziej destrukcyjnie wpływa na 
kraje najmniej odpowiedzialne za globalne 
ocieplenie; mając na uwadze, że kobiety w 
większym stopniu odczuwają skutki 
zmiany klimatu, są narażone na wyższe 
ryzyko i obciążenia, a dzieje się tak z 
różnych powodów, począwszy od 
nierównego dostępu do zasobów, edukacji, 
szans na zatrudnienie i praw do ziemi, a 
skończywszy na panujących normach 
społecznych i kulturowych oraz 
zróżnicowanych doświadczeniach 
intersekcjonalnych kobiet w zakresie 
dyskryminacji, które to czynniki 
zmniejszają ich zdolność do ochrony przed 
skutkami zmiany klimatu;

B. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu bardziej destrukcyjnie wpływa na 
kraje najmniej odpowiedzialne za globalne 
ocieplenie; mając na uwadze, że osoby 
najuboższe i najbardziej narażone, w 
szczególności kobiety i dziewczęta, w 
większym stopniu odczuwają skutki 
zmiany klimatu, są narażone na wyższe 
ryzyko i obciążenia, a dzieje się tak z 
różnych powodów, począwszy od 
nierównego dostępu do zasobów, edukacji, 
władzy politycznej, szans na zatrudnienie i 
praw do ziemi, a skończywszy na 
panujących normach społecznych i 
kulturowych oraz zróżnicowanych 
doświadczeniach intersekcjonalnych kobiet 
w zakresie dyskryminacji, które to 
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czynniki zmniejszają ich zdolność do 
ochrony przed skutkami zmiany klimatu; 
mając na uwadze, że kobiety i dziewczęta 
zapewniają jednocześnie pierwszą linię 
obrony zasobów naturalnych i są często 
pierwszymi osobami reagującymi w 
swoich społecznościach na skutki kryzysu 
klimatycznego; mając na uwadze, że 
kobiety odgrywają kluczową rolę w 
zarządzaniu kryzysem klimatycznym i 
powinny być wspierane jako inicjatorki 
zmian;

Or. en

Poprawka 13
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu bardziej destrukcyjnie wpływa na 
kraje najmniej odpowiedzialne za globalne 
ocieplenie; mając na uwadze, że kobiety w 
większym stopniu odczuwają skutki 
zmiany klimatu, są narażone na wyższe 
ryzyko i obciążenia, a dzieje się tak z 
różnych powodów, począwszy od 
nierównego dostępu do zasobów, edukacji, 
szans na zatrudnienie i praw do ziemi, a 
skończywszy na panujących normach 
społecznych i kulturowych oraz 
zróżnicowanych doświadczeniach 
intersekcjonalnych kobiet w zakresie 
dyskryminacji, które to czynniki 
zmniejszają ich zdolność do ochrony przed 
skutkami zmiany klimatu;

B. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu bardziej destrukcyjnie wpływa na 
kraje najmniej odpowiedzialne za globalne 
ocieplenie; mając na uwadze, że kobiety w 
większym stopniu odczuwają skutki 
zmiany klimatu, są narażone na wyższe 
ryzyko i obciążenia, a dzieje się tak z 
różnych powodów, począwszy od 
nierównego dostępu do zasobów, edukacji, 
szans na zatrudnienie i praw do ziemi, a 
skończywszy na panujących normach 
społecznych i kulturowych, takich jak ich 
rola głównych opiekunów i dostawców 
wody, żywności i opału, oraz 
zróżnicowanych doświadczeniach 
intersekcjonalnych kobiet w zakresie 
dyskryminacji między innymi ze względu 
na wiek, sprawność, stan cywilny, poziom 
ubóstwa, pochodzenie etniczne, 
seksualność, które to czynniki zmniejszają 
ich zdolność do ochrony samych siebie i 
osób pozostających na ich utrzymaniu 
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przed skutkami zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 14
Silvia Modig

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu bardziej destrukcyjnie wpływa na 
kraje najmniej odpowiedzialne za globalne 
ocieplenie; mając na uwadze, że kobiety w 
większym stopniu odczuwają skutki 
zmiany klimatu, są narażone na wyższe 
ryzyko i obciążenia, a dzieje się tak z 
różnych powodów, począwszy od 
nierównego dostępu do zasobów, edukacji, 
szans na zatrudnienie i praw do ziemi, a 
skończywszy na panujących normach 
społecznych i kulturowych oraz 
zróżnicowanych doświadczeniach 
intersekcjonalnych kobiet w zakresie 
dyskryminacji, które to czynniki 
zmniejszają ich zdolność do ochrony przed 
skutkami zmiany klimatu;

B. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu bardziej destrukcyjnie wpływa na 
kraje najmniej odpowiedzialne za globalne 
ocieplenie; mając na uwadze, że zmiana 
klimatu dotyka ludzi i grupy o mniejszych 
zasobach; mając na uwadze, że kobiety 
stanowią 70 % najuboższych ludzi na 
świecie; mając na uwadze, że kobiety w 
większym stopniu odczuwają skutki 
zmiany klimatu, są narażone na wyższe 
ryzyko i obciążenia, a dzieje się tak z 
różnych powodów, począwszy od 
nierównego dostępu do zasobów, edukacji, 
szans na zatrudnienie i praw do ziemi, a 
skończywszy na panujących normach 
społecznych i kulturowych oraz 
zróżnicowanych doświadczeniach 
intersekcjonalnych kobiet w zakresie 
dyskryminacji, które to czynniki 
zmniejszają ich zdolność do ochrony przed 
skutkami zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 15
Silvia Modig

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że zmiana 
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klimatu i różnice w traktowaniu kobiet i 
mężczyzn są ze sobą wzajemnie 
powiązane; mając na uwadze, że według 
ONZ zmiana klimatu dotyka w większym 
stopniu kobiety i pogłębia różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz 
dyskryminację, mimo że kobiety w 
mniejszym stopniu przyczyniają się do 
powodowania zmiany klimatu; mając na 
uwadze, że polityka publiczna w dziedzinie 
przystosowania się do skutków zmiany 
klimatu i ich łagodzenia nie uwzględnia 
jednak aspektu płci;

Or. en

Poprawka 16
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że negatywne 
skutki zmiany klimatu osłabiają 
perspektywy rozwojowe krajów i 
pogłębiają już istniejące różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn, które 
wynikają z licznych uwarunkowań 
społeczno-gospodarczych, 
instytucjonalnych, kulturowych i 
politycznych;

Or. en

Poprawka 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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Ba. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu utrudnia korzystanie z praw 
człowieka, zwłaszcza osobom, które żyją 
na pierwszej linii wpływu kryzysów 
klimatycznych, a które w najmniejszym 
stopniu przyczyniły się do spowodowania 
zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 18
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że kobiety, które 
stanowią połowę ludności świata, 
dotkliwie odczuwają w aspekcie płci skutki 
zmiany klimatu, takie jak powodzie, 
pożary, susze, wylesianie lub niedobór 
wody, i są bardziej podatne na choroby 
zakaźne, takie jak choroby przenoszone 
przez wodę, żywność i wektory, oraz na 
skutki zdrowotne związane ze złą jakością 
powietrza; mając na uwadze, że skutki 
zmiany klimatu stanowią ogromne 
zagrożenie dla kobiet, zwłaszcza 
ciężarnych, ze względu na pogarszające 
się warunki sanitarno-higieniczne oraz 
ograniczony lub niewystarczający dostęp 
do odpowiedniej opieki medycznej i 
leczenia;

Or. en

Poprawka 19
Silvia Modig

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu powoduje wzrost liczby 
uchodźców, którzy zmuszeni byli opuścić 
tymczasowo lub na stałe swoje domy ze 
względu na warunki środowiskowe 
uniemożliwiające im pozostanie; mając na 
uwadze, że niesie to za sobą poważne 
skutki, zwłaszcza dla słabszych grup 
społecznych w krajach rozwijających się; 
mając na uwadze, że kobiety stanowią 80 
% uchodźców klimatycznych i 
najdotkliwiej odczuwają skutki 
ekstremalnych temperatur i klęsk 
żywiołowych; mając na uwadze, że według 
Greenpeace wśród ofiar śmiertelnych 
klęsk żywiołowych większość również 
stanowią kobiety, a prawdopodobieństwo 
ich śmierci jest 14 razy większe;

Or. en

Poprawka 20
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że negatywne 
skutki zmiany klimatu mogą prowadzić do 
migracji; mając na uwadze, że sytuacja 
osób wewnętrznie przesiedlonych i osób 
ubiegających się o azyl ze względów 
środowiskowych jest najgorsza w 
przypadku osób bardziej wymagających 
szczególnego traktowania, takich jak 
kobiety, które są narażone na łamanie ich 
praw podstawowych, będąc często 
ofiarami handlu ludźmi i 
wykorzystywania seksualnego;

Or. en
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Poprawka 21
Silvia Modig

Projekt opinii
Motyw B c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bc. mając na uwadze, że według 
Greenpeace kobiety stanowią 51 % 
ludności świata i 43 % pracowników 
rolnych w krajach rozwijających się; 
mając na uwadze, że produkcja rolna jest 
jednym z sektorów najdotkliwiej 
odczuwających skutki zmiany klimatu; 
mając na uwadze, że według danych 
Światowego Forum Ekonomicznego 60 % 
osób cierpiących na niedożywienie 
stanowią kobiety i dzieci; mając na 
uwadze, że niedobór zasobów odbija się 
zwłaszcza na kobietach, które poświęcają 
więcej czasu na ich pozyskanie ze szkodą 
dla innych działań, takich jak edukacja; 
mając na uwadze, że według danych 
UNESCO co czwarta młoda kobieta w 
krajach rozwijających się nie ukończyła 
szkoły podstawowej;

Or. en

Poprawka 22
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho

Projekt opinii
Motyw B c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bc. mając na uwadze, że 80 % osób 
przesiedlonych, czasami przymusowo, w 
wyniku zmiany klimatu to kobiety i dzieci, 
które są w większym stopniu niż mężczyźni 
narażone na negatywne skutki zmiany 
klimatu i napotykają większe trudności 
związane z tymi skutkami; mając na 
uwadze, że ze względu na brak aktywów i 



AM\1204958PL.docx 15/48 PE652.267v01-00

PL

większe zagrożenie ubóstwem kobiety są 
zazwyczaj bardziej narażone na ryzyko 
znalezienia się w niegwarantujących 
bezpieczeństwa i przepełnionych 
schroniskach;

Or. en

Poprawka 23
Silvia Modig

Projekt opinii
Motyw B d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bd. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu jest ściśle powiązana z polityką 
energetyczną; mając na uwadze, że 
ubóstwo energetyczne jest związane z 
niskimi dochodami oraz, na przykład, z 
rosnącymi cenami energii; mając na 
uwadze, że kobiety mają niższe dochody i 
są bardziej narażone na ubóstwo 
energetyczne, a dotyczy to w szczególności 
osób samotnie wychowujących dzieci i 
emerytów, wśród których kobiety są grupą 
najuboższą; mając na uwadze, że w 2016 
r. na świecie dostępu do energii nie miało 
1,1 mld osób, wśród których od 50 % do 
70 % stanowiły kobiety i dzieci;

Or. en

Poprawka 24
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho

Projekt opinii
Motyw B d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bd. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu, degradacja środowiska, niedobór 
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zasobów i klęski żywiołowe mogą 
zwiększać napięcia i pogłębiać różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn, co 
prowadzi do częstszych aktów przemocy, w 
tym przemocy domowej i ekonomicznej, 
napaści na tle seksualnym, przymusowej 
prostytucji, przymusowych lub 
niedobrowolnych małżeństw i innych 
aktów wykorzystywania ze względu na 
płeć;

Or. en

Poprawka 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho

Projekt opinii
Motyw B e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Be. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu ma poważne konsekwencje dla 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
dostępności żywności i dostępu do niej, a 
także jej wykorzystania; mając na uwadze, 
że kobiety, zwłaszcza w krajach 
rozwijających się, stanowią w zależności 
od regionu od 40 % do 80 % całej siły 
roboczej związanej z produkcją i 
gromadzeniem żywności; mając na 
uwadze, że coraz częstsze nieurodzaje i 
bezprecedensowe wyczerpywanie się 
zasobów naturalnych w związku ze 
zmianą warunków pogodowych może 
spowodować nadmierne obciążenie pracą 
w rolnictwie w celu zaspokojenia potrzeb 
żywnościowych gospodarstw domowych;

Or. en

Poprawka 26
Silvia Modig
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Projekt opinii
Motyw B e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Be. mając na uwadze, że kobiety, 
zwłaszcza kobiety należące do ludności 
tubylczej, są szczególnie narażone na 
przemoc związaną ze środowiskiem 
naturalnym; mając na uwadze, że w 2017 
r. w prawie połowie przypadków zabójstw 
obrońców środowiska ofiarami były 
kobiety;

Or. en

Poprawka 27
Silvia Modig

Projekt opinii
Motyw B f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bf. mając na uwadze, że zgodnie z 
danymi Europejskiego Instytutu ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn w 2018 r. 
ponad 80 % odpowiedzialnych stanowisk 
w dziedzinie zmiany klimatu zajmowali 
mężczyźni; mając na uwadze, że w 
środowisku naukowym, w którym 
sporządzane są sprawozdania poddawane 
pod dyskusję na forach 
międzynarodowych, 95 % członków 
zarządu i 86 % kadry kierowniczej 
wyższego szczebla stanowią mężczyźni; 
mając na uwadze, że w sektorze energii 
elektrycznej na całym świecie tylko 8 % 
stanowisk kierowniczych zajmują kobiety i 
stanowią one tylko 32 % całkowitej liczby 
pracowników w tym sektorze;

Or. en

Poprawka 28
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Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho

Projekt opinii
Motyw B f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bf. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu ma poważny wpływ na zasoby 
wody słodkiej i ich dostępność, zwłaszcza 
w krajach rozwijających się położonych 
na obszarach o gorącym i suchym 
klimacie, wpływając na dostępność wody 
wykorzystywanej w gospodarstwach 
domowych; mając na uwadze, że niedobór 
zasobów wodnych może najmocniej 
uderzyć w kobiety;

Or. en

Poprawka 29
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Projekt opinii
Motyw B g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bg. mając na uwadze, że w wielu 
krajach rozwijających się dostęp dziewcząt 
i kobiet do technologii informacyjno-
komunikacyjnych jest ograniczany przez 
różne czynniki, takie jak uprzedzenia 
społeczne i kulturowe, nieodpowiednia 
infrastruktura technologiczna, zwłaszcza 
na obszarach wiejskich, nieodpowiedni 
dostęp do edukacji, analfabetyzm 
naukowy lub cyfrowy, a także brak wśród 
kobiet dochodu do dyspozycji na zakup 
usług technologicznych;

Or. en

Poprawka 30
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Annika Bruna

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje że, równouprawnienie płci 
jest katalizatorem zrównoważonego 
rozwoju i warunkiem wstępnym 
zarządzania wyzwaniami związanymi ze 
zmianą klimatu; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie, aby w ramach polityki 
współpracy na rzecz rozwoju uwzględniły 
analizę dotyczącą płci i sporządzanie 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci, a 
także wszystkie instrumenty wspierające 
przystosowanie się do zmiany klimatu i 
budowanie odporności na zmianę klimatu 
w krajach rozwijających się;

1. uznaje że, równouprawnienie płci 
nie jest kwestią szczególnie związaną ze 
zrównoważonym rozwojem ani z 
zarządzaniem wyzwaniami związanymi ze 
zmianą klimatu;

Or. fr

Poprawka 31
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje że, równouprawnienie płci 
jest katalizatorem zrównoważonego 
rozwoju i warunkiem wstępnym 
zarządzania wyzwaniami związanymi ze 
zmianą klimatu; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie, aby w ramach polityki 
współpracy na rzecz rozwoju uwzględniły 
analizę dotyczącą płci i sporządzanie 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci, a 
także wszystkie instrumenty wspierające 
przystosowanie się do zmiany klimatu i 
budowanie odporności na zmianę klimatu 
w krajach rozwijających się;

1. uznaje że, równość mężczyzn i 
kobiet jest warunkiem wstępnym 
rozwiniętego społeczeństwa;

Or. es
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Poprawka 32
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje że, równouprawnienie płci 
jest katalizatorem zrównoważonego 
rozwoju i warunkiem wstępnym 
zarządzania wyzwaniami związanymi ze 
zmianą klimatu; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie, aby w ramach polityki 
współpracy na rzecz rozwoju uwzględniły 
analizę dotyczącą płci i sporządzanie 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci, a 
także wszystkie instrumenty wspierające 
przystosowanie się do zmiany klimatu i 
budowanie odporności na zmianę klimatu 
w krajach rozwijających się;

1. uznaje że, równouprawnienie płci 
oraz wzmacnianie pozycji kobiet i 
dziewcząt są katalizatorem 
zrównoważonego rozwoju i warunkiem 
wstępnym zarządzania wyzwaniami 
związanymi ze zmianą klimatu; wzywa UE 
i jej państwa członkowskie, aby w ramach 
polityki współpracy na rzecz rozwoju 
uwzględniły analizę dotyczącą płci i 
sporządzanie budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci, a także wszystkie instrumenty 
służące promowaniu działań w dziedzinie 
klimatu uwzględniających aspekt płci oraz 
wspierające przystosowanie się do zmiany 
klimatu i budowanie odporności na zmianę 
klimatu w krajach rozwijających się;

Or. en

Poprawka 33
Jessica Stegrud

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje że, równouprawnienie płci 
jest katalizatorem zrównoważonego 
rozwoju i warunkiem wstępnym 
zarządzania wyzwaniami związanymi ze 
zmianą klimatu; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie, aby w ramach polityki 
współpracy na rzecz rozwoju uwzględniły 
analizę dotyczącą płci i sporządzanie 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci, a 
także wszystkie instrumenty wspierające 

1. uznaje że, równouprawnienie płci 
jest integralną częścią długoterminowego 
zrównoważonego rozwoju; wzywa UE, aby 
w ramach polityki współpracy na rzecz 
rozwoju uwzględniły analizę dotyczącą 
płci i sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci, a także 
wszystkie instrumenty wspierające 
przystosowanie się do zmiany klimatu i 
budowanie odporności na zmianę klimatu 
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przystosowanie się do zmiany klimatu i 
budowanie odporności na zmianę klimatu 
w krajach rozwijających się;

w krajach rozwijających się;

Or. en

Poprawka 34
Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje że, równouprawnienie płci 
jest katalizatorem zrównoważonego 
rozwoju i warunkiem wstępnym 
zarządzania wyzwaniami związanymi ze 
zmianą klimatu; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie, aby w ramach polityki 
współpracy na rzecz rozwoju uwzględniły 
analizę dotyczącą płci i sporządzanie 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci, a 
także wszystkie instrumenty wspierające 
przystosowanie się do zmiany klimatu i 
budowanie odporności na zmianę klimatu 
w krajach rozwijających się;

1. uznaje że, równouprawnienie płci 
jest katalizatorem zrównoważonego 
rozwoju i zarządzania wyzwaniami 
związanymi ze zmianą klimatu; wzywa UE 
i jej państwa członkowskie, aby w ramach 
polityki współpracy na rzecz rozwoju 
uwzględniły analizę dotyczącą płci i 
sporządzanie budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci, a także wszystkie instrumenty 
wspierające przystosowanie się do zmiany 
klimatu i budowanie odporności na zmianę 
klimatu w krajach rozwijających się;

Or. en

Poprawka 35
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że mieszkańcy obszarów 
wiejskich w krajach rozwijających się, w 
szczególności kobiety, które są nadmiernie 
reprezentowane w grupie najuboższych 
ludzi na świecie, są szczególnie narażeni 
na zagrożenia ze względu na fakt, że 
często są uzależnieni od zasobów 
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naturalnych, wykonują znaczną część 
prac rolniczych, takich jak produkcja 
żywności oraz gromadzenie wody i opału, 
a także ponieważ bardzo często podejmują 
pracę niezarobkową w gospodarstwach 
domowych i społecznościach lokalnych; 
wzywa Komisję do większego wsparcia 
zdolności produkcyjnych kobiet w celu 
radzenia sobie przez nie z brakiem 
bezpieczeństwa żywnościowego 
wynikającym ze zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 36
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że w krajach 
partnerskich sektor rolnictwa jest jednym 
z najdotkliwiej odczuwających skutki 
zmiany klimatu; przypomina, że kobiety 
mieszkające na obszarach wiejskich są 
szczególnie narażone na skutki zmiany 
klimatu dla produkcji rolnej i 
bezpieczeństwa żywnościowego; wzywa 
UE i jej państwa członkowskie do 
zacieśnienia współpracy z krajami 
partnerskimi w celu uwzględnienia 
silnego aspektu płci we wszystkich 
obszarach polityki rolnej i polityki 
rozwoju obszarów wiejskich;

Or. en

Poprawka 37
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że należy wdrażać 
porozumienie paryskie w duchu, który 
został odzwierciedlony w jego art. 2, bez 
nawiązywania do ideologii płci, które 
niesłusznie utożsamiają kwestie dotyczące 
klimatu z kwestiami dotyczącymi kobiet i 
ubóstwa;

Or. es

Poprawka 38
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Radka Maxová, Hilde Vautmans

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina, że podczas katastrof 
klimatycznych kobiety i dziewczęta są 
bardziej narażone na śmierć i wysiedlenie, 
co wynika w szczególności z braku 
dostępu do informacji i pełnienia przez 
nie roli opiekuńczej; podkreśla, że kobiety 
i dziewczęta są również szczególnie 
narażone na przemoc seksualną, 
wykorzystywanie seksualne i porzucanie 
nauki w czasie tych kryzysów i w ich 
następstwie; wzywa UE do wzmocnienia 
tego aspektu płci w jej działaniach 
humanitarnych oraz do zapewnienia 
dostępu do usług w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego;

Or. en

Poprawka 39
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina, że normy społeczno-
kulturowe mają wpływ na stopień 
narażenia kobiet na skutki zmiany 
klimatu ze względu na uwarunkowany 
płcią podział pracy, mobilność, role w 
gospodarstwie domowym oraz udział w 
podejmowaniu decyzji politycznych i 
gospodarczych;

Or. en

Poprawka 40
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że istnieją mocne 
dowody potwierdzające, iż wpływ na 
zdrowie wynikających ze zmiany klimatu 
zaburzeń uwarunkowań, takich jak 
niedożywienie, oraz zapadalność na 
choroby zakaźne, takie jak malaria, różni 
się w zależności od płci; odnotowuje z 
niepokojem wyższy poziom umieralności 
kobiet w wyniku klęsk żywiołowych; 
przypomina, że skutki zmiany klimatu 
powodują wzrost liczby chorób 
negatywnie wpływających na kobiety, 
dziewczęta oraz ich zdrowie i prawa 
reprodukcyjne i seksualne; brak czystej 
wody, będący jednym ze skutków zmiany 
klimatu, źle wpływa na higienę kobiet w 
ciąży, zdrowie matki i dziecka oraz okresy 
menstruacyjne; wzywa do włączenia 
perspektywy płci do strategii i programów 
zrównoważonego rozwoju w celu 
zagwarantowania, aby prawa kobiet i 
dziewcząt, w tym prawa i zdrowie 
reprodukcyjne i seksualne oraz niezbędne 
usługi w zakresie opieki zdrowotnej, a 
także promowanie równouprawnienia płci 
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i sprawiedliwości klimatycznej były 
uwzględniane w programach 
strategicznych;

Or. en

Poprawka 41
Annika Bruna

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do opracowania nowego 
planu działania w sprawie równości płci w 
zakresie stosunków zewnętrznych (GAP 
III), aby po raz pierwszy uwzględnić 
równouprawnienie płci i zmianę klimatu 
jako obszary priorytetowe, opracować 
odpowiednie wskaźniki i zapewnić 
wystarczające środki na realizację tego 
celu;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 42
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do opracowania nowego 
planu działania w sprawie równości płci w 
zakresie stosunków zewnętrznych (GAP 
III), aby po raz pierwszy uwzględnić 
równouprawnienie płci i zmianę klimatu 
jako obszary priorytetowe, opracować 
odpowiednie wskaźniki i zapewnić 
wystarczające środki na realizację tego 
celu;

2. wzywa do opracowania nowego 
planu działania w sprawie równości płci w 
zakresie stosunków zewnętrznych (GAP 
III), aby po raz pierwszy uwzględnić 
równouprawnienie płci i zmianę klimatu 
jako obszary priorytetowe, opracować 
odpowiednie wskaźniki i zapewnić 
wystarczające środki na realizację tego 
celu; GAP III powinien wspierać 
konstruktywny i skuteczny udział 
organizacji kobiecych i organizacji na 
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rzecz praw kobiet działających w krajach 
partnerskich w życiu politycznym na 
wszystkich szczeblach; wzywa do 
zapewnienia organizacjom kobiecym 
dostępu do międzynarodowych funduszy 
klimatycznych i negocjacji dotyczących 
klimatu, zwłaszcza w świetle częstych 
przypadków obejmowania przez kobiety 
przywództwa w walce ze skutkami zmian 
klimatu w swoich krajach i 
społecznościach;

Or. en

Poprawka 43
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do opracowania nowego 
planu działania w sprawie równości płci w 
zakresie stosunków zewnętrznych (GAP 
III), aby po raz pierwszy uwzględnić 
równouprawnienie płci i zmianę klimatu 
jako obszary priorytetowe, opracować 
odpowiednie wskaźniki i zapewnić 
wystarczające środki na realizację tego 
celu;

2. wzywa, aby nowy plan działania w 
sprawie równości płci w zakresie 
stosunków zewnętrznych, jeśli zostanie 
przyjęty, skupiał się na równości mężczyzn 
i kobiet oraz na pełnym włączeniu 
społecznym kobiet, a także na wspieraniu 
interesów rodziny jako gwaranta ochrony 
osób znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji, nie wiążąc działań o znamionach 
polityki z ideologią płci;

Or. es

Poprawka 44
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do opracowania nowego 2. wzywa do opracowania nowego 
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planu działania w sprawie równości płci w 
zakresie stosunków zewnętrznych (GAP 
III), aby po raz pierwszy uwzględnić 
równouprawnienie płci i zmianę klimatu 
jako obszary priorytetowe, opracować 
odpowiednie wskaźniki i zapewnić 
wystarczające środki na realizację tego 
celu;

planu działania w sprawie równości płci w 
zakresie stosunków zewnętrznych (GAP 
III), aby zwrócić szczególną uwagę na 
równouprawnienie płci i zmianę klimatu w 
kontekście wszystkich czterech 
kluczowych obszarów, opracować 
odpowiednie wskaźniki i zapewnić 
wystarczające środki na realizację celu 
GAP;

Or. en

Poprawka 45
Jessica Stegrud

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do opracowania nowego 
planu działania w sprawie równości płci w 
zakresie stosunków zewnętrznych (GAP 
III), aby po raz pierwszy uwzględnić 
równouprawnienie płci i zmianę klimatu 
jako obszary priorytetowe, opracować 
odpowiednie wskaźniki i zapewnić 
wystarczające środki na realizację tego 
celu;

2. wzywa do opracowania nowego 
planu działania w sprawie równości płci w 
zakresie stosunków zewnętrznych (GAP 
III), aby po raz pierwszy uwzględnić 
równouprawnienie płci i zmianę klimatu, 
opracować odpowiednie wskaźniki i 
zapewnić wystarczające środki na 
realizację tego celu;

Or. en

Poprawka 46
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do gromadzenia danych 
dotyczących poszczególnych krajów i 
danych segregowanych według kryterium 
płci w celu ustanowienia wskaźników i 
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poziomów odniesienia uwzględniających 
aspekt płci oraz opracowania 
praktycznych narzędzi skuteczniejszego 
włączania perspektywy płci do 
planowania, wdrażania i oceny polityki, 
programów i projektów dotyczących 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

Or. en

Poprawka 47
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Radka Maxová, Hilde Vautmans

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla konieczność wspierania 
przez Instrument Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwojowej (ISWMR) podejścia 
uwzględniającego aspekt płci w jego 
procesach i działaniach, w tym potrzebę 
dedykowanych projektów i programów 
dotyczących przeciwdziałania zmianie 
klimatu w szczególny sposób 
uwzględniających aspekt płci;

Or. en

Poprawka 48
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa do umieszczenia celów 
zrównoważonego rozwoju w centrum 
wszystkich procesów decyzyjnych i 
kształtowania polityki w UE i jej 
państwach członkowskich, a także w 
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centrum polityki zagranicznej i 
rozwojowej UE;

Or. en

Poprawka 49
Annika Bruna

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że kobiety są potężnymi 
inicjatorami zmian i wzywa do 
promowania znaczącego udziału kobiet na 
wszystkich szczeblach w programach 
rozwoju UE, ponieważ włączenie kobiet 
ma kluczowe znaczenie dla odporności na 
zmianę klimatu i dla zapewnienia 
długoterminowych rozwiązań w zakresie 
klimatu;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 50
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Radka Maxová, Hilde Vautmans

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że kobiety są potężnymi 
inicjatorami zmian i wzywa do 
promowania znaczącego udziału kobiet na 
wszystkich szczeblach w programach 
rozwoju UE, ponieważ włączenie kobiet 
ma kluczowe znaczenie dla odporności na 
zmianę klimatu i dla zapewnienia 
długoterminowych rozwiązań w zakresie 
klimatu;

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

Or. en

Poprawka 51
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że kobiety są potężnymi 
inicjatorami zmian i wzywa do 
promowania znaczącego udziału kobiet na 
wszystkich szczeblach w programach 
rozwoju UE, ponieważ włączenie kobiet 
ma kluczowe znaczenie dla odporności na 
zmianę klimatu i dla zapewnienia 
długoterminowych rozwiązań w zakresie 
klimatu;

3. podkreśla, że kobiety są potężnymi 
inicjatorami zmian i wzywa do 
promowania znaczącego udziału kobiet na 
wszystkich szczeblach, w tym także w 
procesie podejmowania decyzji, w 
programach rozwoju UE, ponieważ 
włączenie kobiet ma kluczowe znaczenie 
dla odporności na zmianę klimatu i dla 
zapewnienia długoterminowych rozwiązań 
w zakresie klimatu;

Or. en

Poprawka 52
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że kobiety są potężnymi 
inicjatorami zmian i wzywa do 
promowania znaczącego udziału kobiet na 

3. podkreśla, że kobiety i dziewczęta 
są potężnymi inicjatorami zmian i wzywa 
do promowania znaczącego udziału kobiet 
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wszystkich szczeblach w programach 
rozwoju UE, ponieważ włączenie kobiet 
ma kluczowe znaczenie dla odporności na 
zmianę klimatu i dla zapewnienia 
długoterminowych rozwiązań w zakresie 
klimatu;

na wszystkich szczeblach w programach 
rozwoju UE, ponieważ włączenie kobiet 
ma kluczowe znaczenie dla odporności na 
zmianę klimatu i dla zapewnienia 
długoterminowych rozwiązań w zakresie 
klimatu;

Or. en

Poprawka 53
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że kobiety są potężnymi 
inicjatorami zmian i wzywa do 
promowania znaczącego udziału kobiet na 
wszystkich szczeblach w programach 
rozwoju UE, ponieważ włączenie kobiet 
ma kluczowe znaczenie dla odporności na 
zmianę klimatu i dla zapewnienia 
długoterminowych rozwiązań w zakresie 
klimatu;

3. podkreśla znaczenie udziału kobiet 
w społeczeństwie; uważa, że włączenie 
społeczne kobiet, opierające się na 
równości warunków i szans, ma kluczowe 
znaczenie dla rozwoju i odporności 
każdego społeczeństwa, zwłaszcza w 
krajach rozwijających się;

Or. es

Poprawka 54
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uznaje, że wdrażanie polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu oferuje 
kobietom, zwłaszcza w krajach 
rozwijających się, możliwość większego 
angażowania się w politykę lokalną, a tym 
samym daje lokalnym kobietom głos; 
uznaje, że polityka na szczeblu lokalnym 
może mieć wpływ na życie ludzi, co 
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sprawia, że włączanie kobiet w realizację 
tej polityki jest podstawową zasadą;

Or. en

Poprawka 55
Silvia Modig

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. stwierdza, że konieczne jest 
domaganie się i promowanie aktywnego 
udziału kobiet oraz proponowanie nowych 
polityk – klimatycznych i rozwojowych – 
przyczyniających się do przekształcenia 
struktur społecznych, produkcyjnych, 
gospodarczych i instytucjonalnych w 
sposób wspierający równość szans i 
zrównoważony rozwój;

Or. en

Poprawka 56
Annika Bruna

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Parlament Europejski do 
ukierunkowania wysiłków, a zwłaszcza 
nakładów finansowych w dziedzinie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, na 
badania naukowe oraz rozwój 
niskoemisyjnych i pracujących w sposób 
ciągły źródeł energii poprzez 
projektowanie i wytwarzanie w Europie 
ich środków produkcji;

Or. fr
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Poprawka 57
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że finansowanie działań 
w związku ze zmianą klimatu powinno być 
dostępne zarówno dla mężczyzn, jak i dla 
kobiet oraz powinno mieć na celu 
generowanie wzajemnych korzyści, a nie 
pogłębianie istniejących wzorców 
nierówności;

Or. en

Poprawka 58
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. przypomina, że różnice w edukacji 
kobiet i mężczyzn w dziedzinie energii 
wynikają z uwarunkowanych płcią 
uprzedzeń i stereotypów, które wykluczają 
kobiety z niektórych dziedzin gospodarki 
ekologicznej, takich jak transport i 
energia, co powoduje marnowanie 
zasobów ludzkich i uniemożliwia UE 
osiągnięcie pełnego potencjału 
konkurencyjnego; wzywa do zwiększenia 
liczby kobiet posiadających odpowiednie 
kwalifikacje w dziedzinie nauki i 
technologii, jak również liczby kobiet 
uczestniczących w pracach odpowiednich 
instytucji naukowych na najwyższym 
szczeblu; wzywa rządy krajowe, aby 
zachęcały i zobowiązywały 
przedsiębiorstwa i środowisko 
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akademickie do uwzględniania kobiet na 
wszystkich szczeblach decyzyjnych w 
sektorach przemysłowych, takich jak 
energetyka, transport czy sektor ropy 
naftowej;

Or. en

Poprawka 59
Silvia Modig

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. domaga się, aby kobiety miały 
równy dostęp do wiedzy, zasobów i 
technologii niezbędnych do pomyślnego 
radzenia sobie z niekorzystnymi skutkami 
globalnego ocieplenia; stwierdza, że 
środki polityczne powinny mieć na celu 
nie tylko łagodzenie szkód powodowanych 
przez klęski żywiołowe, lecz także 
koncentrowanie wysiłków na zmniejszeniu 
poziomu wpływu na ludność poprzez 
działania na rzecz równości, które 
zapewniają – również kobietom – 
możliwość współpracy w poszukiwaniu 
trwałych rozwiązań;

Or. en

Poprawka 60
Silvia Modig

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. wzywa Komisję do zbadania 
wpływu w aspekcie płci na istniejące 
umowy handlowe oraz, z wyprzedzeniem, 
na wszelkie nowe umowy, które mogą 
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zostać podpisane; wzywa do włączenia do 
nowych i istniejących umów skutecznych 
klauzul i mechanizmów sankcji, aby 
osiągnąć równouprawnienie płci oraz 
zagwarantować prawa kobiet i 
wzmocnienie ich pozycji; wzywa Komisję i 
Radę do promowania i wspierania 
włączania do unijnych umów handlowych 
i układów o stowarzyszeniu specjalnego 
rozdziału poświęconego aspektowi płci 
oraz do zapewnienia, aby w rozdziale tym 
zostały wyraźnie przewidziane wiążące 
zobowiązania do przestrzegania i 
wspierania równouprawnienia płci i 
wzmacniania pozycji kobiet;

Or. en

Poprawka 61
Annika Bruna

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, aby opracowała 
konkretny plan działania w celu realizacji 
zobowiązań wynikających z nowego planu 
działania w sprawie równości płci 
uzgodnionego na 25. Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(COP25) oraz wyznaczenia stałego 
unijnego punktu kontaktowego ds. 
problematyki płci i zmiany klimatu, 
dysponującego wystarczającymi środkami 
budżetowymi, który będzie wdrażał i 
monitorował działania na rzecz klimatu 
odpowiedzialnie uwzględniające 
problematykę płci w UE i na świecie.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 62
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Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, aby opracowała 
konkretny plan działania w celu realizacji 
zobowiązań wynikających z nowego planu 
działania w sprawie równości płci 
uzgodnionego na 25. Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(COP25) oraz wyznaczenia stałego 
unijnego punktu kontaktowego ds. 
problematyki płci i zmiany klimatu, 
dysponującego wystarczającymi środkami 
budżetowymi, który będzie wdrażał i 
monitorował działania na rzecz klimatu 
odpowiedzialnie uwzględniające 
problematykę płci w UE i na świecie.

4. przypomina, że kraje zobowiązały 
się do przeglądu swoich krajowych 
planów działania w dziedzinie klimatu w 
2020 r. i że zobowiązanie to nie jest 
zależne od tego, kiedy odbędzie się COP; 
wzywa Komisję, aby opracowała 
konkretny plan działania w celu realizacji 
zobowiązań wynikających z nowego planu 
działania w sprawie równości płci 
uzgodnionego na 25. Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(COP25) oraz wyznaczenia stałego 
unijnego punktu kontaktowego ds. 
problematyki płci i zmiany klimatu, 
dysponującego wystarczającymi środkami 
budżetowymi, który będzie wdrażał i 
monitorował działania na rzecz klimatu 
odpowiedzialnie uwzględniające 
problematykę płci w UE i na świecie; 
wzywa UE i jej państwa członkowskie do 
zapewnienia zgodności krajowych planów 
działania w dziedzinie klimatu z zasadą 
równouprawnienia płci poprzez włączanie 
w większym stopniu kwestii 
równouprawnienia płci do tych 
zmienionych w ramach przeglądów 
planów oraz poprzez konstruktywne 
angażowanie grup kobiet w ich 
opracowywanie i wdrażanie;

Or. en

Poprawka 63
Jessica Stegrud, Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, aby opracowała 
konkretny plan działania w celu realizacji 
zobowiązań wynikających z nowego planu 
działania w sprawie równości płci 
uzgodnionego na 25. Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(COP25) oraz wyznaczenia stałego 
unijnego punktu kontaktowego ds. 
problematyki płci i zmiany klimatu, 
dysponującego wystarczającymi środkami 
budżetowymi, który będzie wdrażał i 
monitorował działania na rzecz klimatu 
odpowiedzialnie uwzględniające 
problematykę płci w UE i na świecie.

4. wzywa Komisję, aby opracowała 
konkretny plan działania w celu realizacji 
zobowiązań wynikających z nowego planu 
działania w sprawie równości płci 
uzgodnionego na 25. Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(COP25);

Or. en

Poprawka 64
Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, aby opracowała 
konkretny plan działania w celu realizacji 
zobowiązań wynikających z nowego planu 
działania w sprawie równości płci 
uzgodnionego na 25. Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(COP25) oraz wyznaczenia stałego 
unijnego punktu kontaktowego ds. 
problematyki płci i zmiany klimatu, 
dysponującego wystarczającymi środkami 
budżetowymi, który będzie wdrażał i 
monitorował działania na rzecz klimatu 
odpowiedzialnie uwzględniające 
problematykę płci w UE i na świecie.

4. wzywa Komisję, aby opracowała 
konkretny plan działania w celu realizacji 
zobowiązań wynikających z nowego planu 
działania w sprawie równości płci 
uzgodnionego na 25. Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(COP25);

Or. en
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Poprawka 65
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, aby opracowała 
konkretny plan działania w celu realizacji 
zobowiązań wynikających z nowego planu 
działania w sprawie równości płci 
uzgodnionego na 25. Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(COP25) oraz wyznaczenia stałego 
unijnego punktu kontaktowego ds. 
problematyki płci i zmiany klimatu, 
dysponującego wystarczającymi środkami 
budżetowymi, który będzie wdrażał i 
monitorował działania na rzecz klimatu 
odpowiedzialnie uwzględniające 
problematykę płci w UE i na świecie.

4. wzywa Komisję, aby skupiła się na 
interesach Unii Europejskiej, 
opracowując i realizując politykę 
współpracy międzynarodowej i rozwoju, 
oraz aby nie wiązała jej z polityką o 
charakterze ideologicznym, a w związku z 
tym wzywa Unię, aby uwzględniła w 
swoich działaniach zewnętrznych również 
walkę z poważnym kryzysem związanym z 
koronawirusem, który dotyka wszystkie 
państwa w granicach UE i poza nimi.

Or. es

Poprawka 66
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, aby opracowała 
konkretny plan działania w celu realizacji 
zobowiązań wynikających z nowego planu 
działania w sprawie równości płci 
uzgodnionego na 25. Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(COP25) oraz wyznaczenia stałego 
unijnego punktu kontaktowego ds. 
problematyki płci i zmiany klimatu, 
dysponującego wystarczającymi środkami 
budżetowymi, który będzie wdrażał i 
monitorował działania na rzecz klimatu 

4. wzywa Komisję, aby opracowała 
konkretny plan działania w celu realizacji 
zobowiązań wynikających z nowego planu 
działania w sprawie równości płci 
uzgodnionego na 25. Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(COP25) oraz do dalszego wzmacniania 
wdrażania i monitorowania 
uwzględniającej aspekt płci polityki w 
dziedzinie klimatu;
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odpowiedzialnie uwzględniające 
problematykę płci w UE i na świecie.

Or. en

Poprawka 67
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, aby opracowała 
konkretny plan działania w celu realizacji 
zobowiązań wynikających z nowego planu 
działania w sprawie równości płci 
uzgodnionego na 25. Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(COP25) oraz wyznaczenia stałego 
unijnego punktu kontaktowego ds. 
problematyki płci i zmiany klimatu, 
dysponującego wystarczającymi środkami 
budżetowymi, który będzie wdrażał i 
monitorował działania na rzecz klimatu 
odpowiedzialnie uwzględniające 
problematykę płci w UE i na świecie.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Poprawka 68
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że pomimo swojej 
podatności na zagrożenia kobiety mogą 
działać jako skuteczne i aktywne 
inicjatorki i organizatorki działań na rzecz 
przystosowania się do zmiany klimaty i 
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łagodzenia jej skutków; wzywa w związku 
z tym – w celu zwiększenia lokalnego 
potencjału adaptacyjnego kobiet, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się – 
do podejmowania większej liczby inicjatyw 
na rzecz przystosowania się do zmiany 
klimatu, które służyłyby wskazywaniu i 
zwalczaniu uwarunkowanych płcią 
skutków zmiany klimatu przede wszystkim 
w dziedzinach związanych z 
bezpieczeństwem żywnościowym, 
gospodarką wodną, rolnictwem, energią, 
zdrowiem i zarządzaniem klęskami 
żywiołowymi;

Or. en

Poprawka 69
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby odnowione partnerstwo i 
kompleksowa strategia z Afryką opierały 
się na zasadach dotyczących 
przeciwdziałania zmianie klimatu, 
działaniach na rzecz ochrony środowiska 
zmierzających do realizacji Agendy 2030 
oraz na równouprawnieniu płci, a także 
aby doprowadziły do wdrożenia podejścia 
opartego na prawach człowieka, które 
stawia społeczności i kobiety w centrum 
wysiłków na rzecz środowiska i rozwoju;

Or. en

Poprawka 70
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Radka Maxová

Projekt opinii



AM\1204958PL.docx 41/48 PE652.267v01-00

PL

Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia oficjalnego składu Rady ds. 
równouprawnienia płci, aby zapewnić 
ministrom i sekretarzom stanu 
odpowiedzialnym za równouprawnienie 
płci specjalne forum do prowadzenia 
dyskusji oraz aby bardziej ułatwić 
włączanie aspektu płci do wszystkich 
obszarów polityki UE, w tym do polityki w 
dziedzinie środowiska i rozwoju;

Or. en

Poprawka 71
Alice Kuhnke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że aby osiągnąć 
uczciwą, równą, zrównoważoną oraz 
sprawiedliwą transformację, która nikogo 
nie pozostawia bez pomocy, wszystkie 
działania w dziedzinie klimatu muszą 
uwzględniać perspektywę płci oraz 
podejście intersekcjonalne, obejmujące 
również różnorodne doświadczenia 
najbardziej zmarginalizowanych osób i 
społeczności;

Or. en

Poprawka 72
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
aspektu płci w finansowaniu zarówno 
działań na rzecz przystosowania się do 
zmiany klimatu, jak i działań na rzecz 
łagodzenia jej skutków; wzywa UE do 
zwiększenia wsparcia finansowego dla 
działań w dziedzinie klimatu 
uwzględniających aspekt płci oraz 
mających na celu przystosowanie się do 
zmiany klimatu i zniwelowanie strat i 
szkód w krajach rozwijających się, w tym 
działań w dziedzinie klimatu 
podejmowanych przez oddolne 
organizacje kobiece, zważywszy na ich 
kluczową rolę w reagowaniu na kryzys 
klimatyczny na szczeblu lokalnym;

Or. en

Poprawka 73
Alice Kuhnke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. przypomina, że wzmocnienie 
pozycji kobiet ma zasadnicze znaczenie 
dla osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju oraz przypomina, że klęski 
żywiołowe wywołane zmianą klimatu mają 
tendencję do pogłębiania różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz 
sprzyjania powstawaniu dalszych 
nierówności na globalnym Południu i na 
całym świecie;

Or. en

Poprawka 74
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
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Carvalho

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że należy podjąć wysiłki 
na rzecz włączenia perspektywy płci do 
planów i działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i 
przeciwdziałania zmianie klimatu, w tym 
uwzględnienia celów zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 75
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa do podjęcia większej liczby 
działań na rzecz zwiększenia odsetka 
kobiet na związanych z klimatem 
stanowiskach decyzyjnych wysokiego 
szczebla na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym; uznaje, że 
wzmocnienie pozycji kobiet, a także ich 
pełne i równe uczestnictwo oraz 
sprawowanie funkcji przywódczych na 
szczeblu międzynarodowym, jak również 
zarządzanie przez nie krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi inicjatywami w 
ramach działań w dziedzinie klimatu, ma 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
powodzenia i skuteczności działań w celu 
przeciwdziałania zmianie klimatu; wzywa 
w tym kontekście do szerszego włączenia 
kobiet w proces poszukiwania rozwiązań 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu oraz wspierania strategii 
przystosowawczych i krajowych planów 
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adaptacji;

Or. en

Poprawka 76
Alice Kuhnke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. zauważa, że skutki zmiany klimatu 
na globalnym Południu powodują 
przesiedlenia ludności, które nie spełniają 
parametrów określonych w obecnych 
ramach międzynarodowych; wzywa UE do 
udzielania odpowiednich odpowiedzi na 
przesiedlenia klimatyczne oraz do 
uwzględniania perspektywy płci we 
wszystkich obszarach polityki migracyjnej 
z myślą o zapewnieniu sprawiedliwości 
klimatycznej;

Or. en

Poprawka 77
Alice Kuhnke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. wzywa Komisję do uznania 
kluczowej roli politycznej, jaką w walce ze 
zmianą klimatu odgrywają aktywiści 
klimatyczni w krajach rozwijających się, 
oraz zwraca się do delegatur Unii o 
zapewnienie priorytetowego traktowania 
ich ochrony i finansowania, zwłaszcza w 
przypadku kobiet i osób pochodzących ze 
społeczności marginalizowanych;
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Or. en

Poprawka 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. podkreśla znaczenie zapewnienia i 
ochrony praw kobiet zamieszkujących 
obszary wiejskie, które to prawa są 
związane z bezpieczeństwem 
żywnościowym, niedyskryminacyjnym 
dostępem do zasobów oraz większym 
udziałem w procesach decyzyjnych na 
szczeblu lokalnym i krajowym;

Or. en

Poprawka 79
Alice Kuhnke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. przypomina, że gromadzenie 
danych segregowanych według kryterium 
płci i danych statystycznych dotyczących 
płci jest pierwszym krokiem w kierunku 
przeprowadzenia właściwej analizy 
dotyczącej płci w dziedzinie zmiany 
klimatu; wzywa Komisję do usprawnienia 
budowania zdolności krajowych systemów 
statystycznych krajów rozwijających się w 
celu gromadzenia danych statystycznych 
dotyczących środowiska naturalnego z 
uwzględnieniem aspektu płci, aby 
poprawić ocenę zróżnicowanych skutków 
zmiany klimatu i znaleźć rozwiązania 
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służące łagodzeniu tych skutków;

Or. en

Poprawka 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Cindy 
Franssen

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. zwraca uwagę, że działania 
zmierzające do zwiększenia liczby kobiet 
rozpoczynających studia wyższe na 
kierunkach naukowych i 
technologicznych mają ogromne 
znaczenie dla skutecznej walki z 
uwarunkowanymi płcią skutkami zmiany 
klimatu; apeluje o częstsze podejmowanie 
przez dziewczęta i kobiety studiów na 
kierunkach przyrodniczych, 
technologicznych, inżynierskich i 
matematycznych, aby mogły stać się w 
przyszłości naukowcami i inżynierami w 
dziedzinie energii odnawialnej 
przeciwdziałającymi negatywnym skutkom 
zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 81
Alice Kuhnke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4f. podkreśla, że mieszkańcy obszarów 
wiejskich w krajach rozwijających się, w 
szczególności kobiety, są szczególnie 
dotknięci zmianą klimatu ze względu na 
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fakt, iż często są uzależnieni od zasobów 
naturalnych, wykonują znaczną część 
prac rolniczych, zwłaszcza związanych z 
produkcją żywności oraz gromadzeniem 
wody i opału dla rodziny, i bardzo często 
wykonują znaczną część prac 
niezarobkowych w gospodarstwach 
domowych i społecznościach lokalnych;

Or. en

Poprawka 82
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Projekt opinii
Ustęp 4 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4f. jest zdania, że włączenie 
perspektywy płci do istniejących ram 
politycznych w dziedzinie klimatu, 
rozwoju i zmniejszania ryzyka związanego 
z klęskami żywiołowymi wymaga lepszego 
pozyskiwania danych segregowanych 
według kryterium płci, monitorowania 
powiązanych celów, koordynacji między 
sektorami i zaangażowania 
zainteresowanych stron;

Or. en

Poprawka 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho

Projekt opinii
Ustęp 4 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4g. podkreśla, że fakt wzmocnienia 
pozycji kobiet jako pedagogów, 
opiekunek, osób posiadających wiedzę 
oraz organizatorek i inicjatorek zmian 
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może usprawnić działania w ramach 
polityki łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do niej;

Or. en

Poprawka 84
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 4 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4h. zwraca uwagę, że zmiana klimatu 
może powodować nasilenie przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt, zarówno 
systemowej, jak i uwarunkowanej 
kulturowo, w tym przemocy domowej; 
wzywa do podjęcia działań mających na 
celu wzmocnienie zdolności władz 
krajowych i partnerów społecznych do 
zrozumienia problemów na styku 
przemocy ze względu na płeć i skutków 
zmiany klimatu oraz do przeciwdziałania 
tym problemom; podkreśla znaczenie 
udzielania pomocy w rozwijaniu zdolności 
do eliminowania czynników ryzyka w 
zakresie przemocy ze względu na płeć 
poprzez podejmowanie wysiłków na rzecz 
zaangażowania wspólnotowego i działań 
przywódczych;

Or. en


