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IEROSINĀJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

A. tā kā Parīzes nolīguma (kas noslēgts 2015. gada ANO klimata pārmaiņu konferencē 

(COP 21)) puses ir apņēmušās rīcībā klimata pārmaiņu jomā ievērot un sekmēt 

cilvēktiesības, arī dzimumu līdztiesību un sieviešu iespēcinātību, 

1. atgādina, ka sociālkulturālu un ekonomisku šķēršļu (piemēram, zemes, kredīta, 

sabiedrisko pakalpojumu un tehnoloģiju nepieejamības) un nabadzības dēļ un tāpēc, ka 

iztika ir atkarīga no dabas resursiem, sievietes ir neaizsargātākas pret klimata risku 

nelabvēlīgo ietekmi; ar bažām norāda, ka, piemēram, klimatiskais spiediens uz ūdens un 

mežu resursiem bieži vien nesamērīgi ietekmē sieviešu ikdienas darbības, tādējādi 

ierobežojot viņu ekonomiskās izredzes; atkārto, ka ir svarīgi uzlabot sieviešu patstāvību 

un ierobežot diskriminējošas prakses, lai pārvarētu klimata pārmaiņu radītās grūtības un 

panāktu labu noturību; uzskata, ka tāpēc dzimumaspekta apsvērumiem, kā arī klimata 

pārmaiņu programmām būtu jāpievērš centrāla uzmanība jaunattīstības valstu politikā 

un programmās;   

2. ar bažām norāda, ka saskaņā ar ANO pētījumu līdz šim sievietes vien nelielā mērā ir 

darbojušās kā pārmaiņu rosinātājas ar klimatu saistītu lēmumu un ieguldījumu virzīšanā 

un guvušas no tiem maz labuma1; īpaši pauž nožēlu par to, ka sievietes kā kvalificētas 

darbinieces, speciālistes un lēmumu pieņēmējas nav pietiekami pārstāvētas svarīgākajās 

ar klimata pārmaiņām saistītajās zinātnes nozarēs — piemēram, enerģētikā, 

inženierzinātnēs, transporta, informācijas tehnoloģiju (IT) un skaitļošanas jomā; 

uzskata, ka ir vajadzīga jauna paradigma, kurā ar dzimumu saistīti jautājumi būtu 

klimata pārvaldības centienu un ieguldījumu centrā; uzskata, ka tāpēc klimata jomas 

lēmumos un ieguldījumos būtu jāiesaista visas sabiedrības daļas, īpaši sievietes un citas 

neaizsargātas grupas;  

3. uzsver, ka gan pielāgošanās klimata pārmaiņām finansējums, gan to ietekmes 

mazināšanas finansējums būtu jāpadara dzimumresponsīvs; atzinīgi vērtē neseno 

progresu, kas panākts dzimumpolitikā daudzpusēju finanšu mehānismu jomā; turklāt 

atzinīgi vērtē arī privātā sektora iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot korporatīvo sociālo 

atbildību, ieviešot prēmiju projektiem, kas atbilst ilgtspējas kritērijiem, tostarp attiecībā 

uz iztikas un izglītības iespēju sekmēšanu sievietēm; taču norāda, ka saskaņā ar ANO 

Attīstības programmu (UNDP) visā pasaulē tikai 0,01 % finansējuma ir atvēlēts 

projektiem, kas vērsti gan uz klimata pārmaiņām, gan uz sieviešu tiesībām; aicina ES un 

tās dalībvalstis nodrošināt, ka to klimata pārmaiņu jomas programmas atbilst 

augstākajiem starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem un neapdraud dzimumu 

līdztiesību;  

4. aicina dalībvalstis vides politikas izstrādē, īstenošanā, pēcpasākumos, izvērtēšanā, kā arī 

ziņošanā par to integrēt dzimumdimensiju un nodrošināt, ka sievietes pilnīgi un 

vienlīdzīgi piedalās visu līmeņu lēmumu pieņemšanas procesos, īpaši klimata pārmaiņu 

                                                 
1 UN Women rokasgrāmata “Leveraging co-benefits between gender equality and climate action for sustainable 
development. Mainstreaming Gender Considerations in Climate Change Projects”. 
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stratēģiju jomā; turklāt aicina panākt, ka sievietes piedalās pārvaldībā un lēmumu 

pieņemšanā attiecībā uz finansējuma piešķiršanu dabas katastrofu novēršanai; 

5. uzskata, ka trim finansēšanas mehānismiem, ko paredz ANO Vispārējā konvencija par 

klimata pārmaiņām (UNFCCC), proti, Klimata pārmaiņu mazināšanas fondam (GCF), 

Pasaules Vides fondam (GEF) un Pielāgošanās fondam (AF), būtu jāpaver papildu 

finansējums dzimumresponsīvākai klimata jomas ieguldījumu politikai; 

6. uzsver, ka ir jāidentificē un jāsekmē programmatiskas pieejas, kuru 

dzimumresponsivitāte ir pierādīta, piemēram, populācijas, veselības un vides (PVV) 

programmas, kas nodrošina integrētu risinājumu sarežģījumiem veselības, 

dzimumjautājumu un vides jomā, tostarp reaģēšanas pasākumus uz klimata pārmaiņām, 

un palīdz sasniegt attiecīgos ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM); 

7. atgādina, ka sieviešu iespēcinātība ir svarīga IAM sasniegšanā; ar bažām norāda, ka 

starptautiskajā un valstu politikas veidošanā klimata pārmaiņu jomā pastāv 

dzimumbalstīti šķēršļi; uzsver, ka ir jānodrošina sieviešu līdzdalība lēmumu 

pieņemšanas, plānošanas un īstenošanos procesos; mudina ES un dalībvalstis intensīvāk 

integrēt dzimumu līdztiesības aspektu savā klimata politikā un attīstības sadarbībā, 

tostarp visās tirdzniecības un ieguldījumu sistēmās; īpaši mudina ES izvirzīt 

nosacījumu, ka attīstības palīdzība ir atkarīga no cilvēktiesību kritēriju integrēšanas, un 

izveidot jaunus dzimumsensitīvus klimata pārmaiņu politikas kritērijus;  

8. atgādina, ka pēc dzimuma sadalītu datu un dzimumstatistikas datu vākšana ir pirmais 

solis ceļā uz pienācīgu klimata pārmaiņu dzimumaspekta analīzi; taču norāda, ka 

daudzās valstīs trūkst dzimumstatistikas par vidi; aicina ES palīdzēt jaunattīstības 

valstīm veidot savu nacionālo statistikas sistēmu spējas vākt dzimumstatistikas datus 

vides jomā, lai uzlabotu dažādo klimata pārmaiņu seku novērtēšanu un rastu tām 

risinājumus; īpaši aicina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO) 

uzlabot datu vākšanu (piemēram, par noturību un neaizsargātību pēckatastrofas 

apstākļos) un veikt dziļāku Kioto protokola mehānismu un protokola ietekmes 

dzimumaspekta analīzi; 

9. aicina izveidot vides indikatoru, pēc kura būtu iespējams analizēt izaugsmes modeļus, 

patēriņa veidus un dzīvesveidus, kā arī to ietekmi uz klimata pārmaiņām; 

10. norāda, ka sieviešu ekonomiskās patstāvības priekšnosacījums ir sociālā nodrošinājuma, 

zemes, sociālo pamatpakalpojumu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamība; taču ar 

bažām atzīmē, ka saskaņā ar UNDP informāciju sievietēm pasaulē pieder mazāk nekā 

20 % zemes, lai gan viņas dominē pārtikas ražošanā (50–80 %); tāpat atzīmē, ka aizvien 

lielākā zemes komercpieprasījuma dēļ sievietēm ir grūti iegūt vai saglabāt drošu un 

taisnīgu piekļuvi zemei;  

11. uzsver, cik neaizsargātas ir sievietes lauku nozarēs, ko īpaši skar klimata pārmaiņas; 

uzsver, ka ir jāskata arī dzimumspecifiskie ieguldījumu riski ilgtspējīgas 

lauksaimniecības jomā; aicina ES palīdzēt jaunattīstības valstīm reformēt tiesību aktus 

un izskaust diskriminējošas prakses, kas ierobežo sieviešu īpašumtiesības uz ražošanas 

resursiem un ražošanas līdzekļiem, tostarp konsultāciju un finanšu pakalpojumiem, kā 

arī viņu piekļuvi tiem;  
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12. atgādina, ka IAM pieņemšana nozīmē, ka politikas saskaņotība attīstībai kļūst par 

centrālu daļu Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam; mudina ES savu 

enerģētikas politiku veidot atbilstoši šiem principiem; ar bažām norāda, ka ES 

pasākumi, ar kuriem paredzēts ES samazināt atkarību no fosilā kurināmā un transporta 

emisijas, ir noveduši pie lielāka biokurināmā pieprasījuma, ko iespējams apmierināt, 

tikai importējot šādu kurināmo no jaunattīstības valstīm; uzsver, ka tādēļ ir mainījusies 

zemes izmantošana, bet tas skar neaizsargātus cilvēkus, īpaši sievietes; aicina ES ņemt 

šīs bažas vērā pašlaik notiekošajā Atjaunojamo energoresursu direktīvas (Direktīva 

2009/28/EK) reformā; 

13. atzinīgi vērtē to, ka Parīzes nolīgumā minēts dzimumu līdzsvars, un uzstāj, ka palīdzēt 

valstīm sasniegt savus klimata mērķus vai iecerēto nacionāli noteikto devumu saskaņā 

ar COP 21 būs iespējams vien tad, ja mēs izmantosim visu sabiedrības daļu, īpaši 

sieviešu, zināšanas, perspektīvu, līdzdalību un rīcību; 

14. atgādina, ka uz mežiem balstās 1,6 miljardu cilvēku iztika un 80 % no visas sauszemes 

bioloģiskās daudzveidības un ka tie palīdz absorbēt 30 % oglekļa emisiju; 

15. atgādina, ka bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, klimata pārmaiņu mazināšanā, 

ekosistēmu pakalpojumu sniegšanā un iztikas līdzekļu sargāšanā izšķirīgi svarīga loma 

ir mežiem; taču norāda, ka sievietes no mežiem atkarīgās kopienās sniedz būtisku 

devumu ilgtspējīgā mežu apsaimniekošanā, bet bieži vien negūst nekādu labumu no 

ieguldījumiem, kas saistīti ar mežiem, un ir izslēgtas no attiecīgo lēmumu pieņemšanas; 

aicina nostiprināt pirmiedzīvotāju, īpaši sieviešu, tiesības; uzsver, ka dzimumu 

līdztiesībai un sieviešu iespēcinātībai ir izšķirīga loma REDD+ ilgtermiņa panākumu 

nodrošināšanā; uzskata, ka REDD+ būtu jāskata strukturālā nevienlīdzība attiecībā uz 

īpašumtiesībām uz zemi un mežiem; īpaši uzsver, ka ir jānovērš īpašuma tiesību 

skaidrības un drošības trūkums jaunattīstības valstīs, sevišķi attiecībā uz sievietēm, kam 

bieži vien ir tikai zemes lietojuma tiesības, bet tas ietekmē viņu iespējas pieņemt 

lēmumus REDD+ procesa pārvaldībā vai izmantošanā;  

16. norāda, ka pārtuksnešošanās un ūdens resursu zudums būtiski ietekmē sieviešu, īpaši 

lauksaimnieču, ikdienu; aicina garantēt sieviešu īpašumtiesības uz zemi un tiesības uz 

zemes lietošanu, sevišķi — izmantojot agrārās reformas shēmas; 

17. atgādina, ka decentralizētas ilgtspējīgas energotehnoloģijas aizvien vairāk kļūst par 

nabadzīgajiem izmaksefektīvākajām enerģijas iespējām; aicina atbalstīt sieviešu 

uzņēmējdarbību enerģētikas nozarē, lai samazinātu laiku, ko sievietes velta 

neapmaksātam mājsaimniecības un aprūpes darbam; 

18. uzsver, ka ir jāaizsargā un jāatzīst mazie lauksaimnieki, īpaši sievietes, kā svarīgi 

ekonomikas dalībnieki, kuru īpašumtiesības uz zemi un tiesības uz zemes lietošanu 

jāaizsargā ar saistošiem juridiskiem mehānismiem, lai nepieļautu zemes sagrābšanu; 

19. atgādina, ka vairumā jaunattīstības valstu pamatā tieši sievietes mājsaimniecībā gādā 

par enerģiju, bet bieži vien saskaras ar enerģētisko nabadzību, piemēram, ikdienā 

izmantojot vāji degošus un veselībai bīstamus materiālus, kas nelabvēlīgi ietekmē viņu 

izredzes attiecībā uz veselības aprūpi, piekļuvi dzeramajam ūdenim, lauksaimniecībai, 

nodarbinātības iespējām utt.; uzsver, ka šajā kontekstā ir jāskata arī dzimumspecifiskie 

ieguldījumu riski enerģētikas jomā, lai paātrinātu virzību uz vispārēju piekļuvi enerģijai; 
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atgādina, ka klimata nolīgumi var palīdzēt samazināt nabadzību, izveidojot stimulus uz 

atjaunojamiem energoresursiem balstītai jaunattīstības valstu elektrifikācijai; šajā sakarā 

uzskata, ka sievietes var būt ietekmīgas pārmaiņu rosinātājas pārejā uz ilgtspējīgu 

enerģētiku; vispārīgākā kontekstā aicina jaunattīstības valstis pieņemt politiku, kas dos 

iespēju izmantot cenas ziņā pieņemamus, uzticamus un mūsdienīgus energoresursus 

atbilstoši 7. IAM, un uzsver, ka enerģētikas politikā un programmās ir jāiekļauj 

dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana, lai uzlabotu tās lietderību un efektivitāti;  

20. aicina veikt dzimumsensitīvus pasākumus, kas nodrošinātu, ka sievietes tiek uzskatītas 

ne tikai par vienkārši ieguvējām no rīcības klimata politikas jomā, bet arī par 

uzņēmējām tīro energotehnoloģiju jomā; atzinīgi vērtē Komisijas uzaicinājumu iesniegt 

priekšlikumus attiecībā uz sievietēm un ilgtspējīgu enerģētiku, kurš dara pieejamus 

EUR 20 miljonus tādu darbību īstenošanai, kas jaunattīstības valstīs sekmē sieviešu 

uzņēmējdarbību ilgtspējīgas enerģētikas nozarē, un mudina Komisiju nākamajos 

uzaicinājumos šo summu palielināt; 

21. atgādina, ka kopumā ar klimatu saistītas katastrofas sievietes ietekmē vairāk nekā 

vīriešus un ka šādas katastrofas saasina dzimumu nevienlīdzību, patversmju piešķiršanā; 

uzsver, ka ir pienācīgi jāreaģē uz sieviešu ekonomiskajām, medicīniskajām un 

psiholoģiskajām vajadzībām krīzes un pēckatastrofas apstākļos; raugoties plašāk, 

atkārto, ka Konvencija par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu uzliek 

dalībvalstīm pienākumu veikt konkrētus pasākumus, kas būtu vērsti uz mainīgā klimata 

apstākļos notiekošo katastrofu dzimumdimensiju, proti, pieņemt mērķorientētu, valstij 

piemērotu politiku, stratēģijas, tiesību aktus un budžeta pozīcijas;  

22. uzsver, ka ir jāpievēršas pastāvošajām visu līmeņu klimata finansējuma sistēmām, lai 

nodrošinātu, ka katastrofu riska mazināšanas un pielāgošanās centienos tiek integrēta 

dzimumperspektīva; 

23. aicina identificēt un nostiprināt īpašas dzimumsensitīvas stratēģijas, kas atbalsta 

globālās klimata iestādes — Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) — 

noteiktās dzimumdimensijas un sociālās dimensijas, tostarp brīvprātīgu, tiesībās balstītu 

ģimenes plānošanu kā iespējamu pielāgošanās stratēģiju; 

24. uzsver, cik svarīga ir videi draudzīgu tehnoloģiju pārnese un ka ir jāpilda finanšu 

saistības, īpaši tās, kas tika noteiktas COP 21, un tās, ko paredz Klimata pārmaiņu 

mazināšanas fonds, lai dotu jaunattīstības valstīm iespēju pāriet uz bezoglekļa 

izaugsmes politiku; 

25. aicina ES ierēdņiem, īpaši tiem, kas darbojas attīstības un klimata politikas jomā, sniegt 

uz dzimumu līdztiesību orientētu apmācību; 

26. aicina Komisiju reģionālajās palīdzības programmās, Rīcības plānā cilvēktiesību un 

demokrātijas jomā un dialogos ar trešām valstīm sekmēt dzimumu līdztiesību klimatiskā 

taisnīguma kontekstā. 
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