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SUGGESTIES 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie rechten van de 

vrouw en gendergelijkheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de partijen bij de Overeenkomst van Parijs (die tijdens de VN-

klimaatconferentie van 2015 (COP 21) werd gesloten) hebben toegezegd om 

mensenrechten te respecteren en te bevorderen, met name gendergelijkheid en 

empowerment van vrouwen, bij acties om klimaatverandering aan te pakken; 

1. brengt in herinnering dat vrouwen kwetsbaarder zijn voor de schadelijke effecten van 

klimaatrisico's vanwege socioculturele en economische barrières (zoals toegang tot 

grond, krediet, openbare diensten en technologie), armoede en de afhankelijkheid van 

natuurlijke hulpbronnen voor hun bestaan; stelt bijvoorbeeld met bezorgdheid vast dat 

de klimatologische druk op water- en boshulpbronnen de dagelijkse activiteiten van 

vrouwen vaak onevenredig hard treft, waardoor hun economische vooruitzichten 

worden beperkt; herhaalt dat de emancipatie van de vrouw en de vermindering van 

discriminerende praktijken van het allergrootste belang zijn om de problemen als gevolg 

van de klimaatverandering te overwinnen en een effectieve bestendigheid op te bouwen; 

wijst er daarom op dat genderoverwegingen evenals de 

klimaatveranderingsprogramma's een centrale plaats moeten innemen in het beleid en 

de programma's die in ontwikkelingslanden worden uitgevoerd;  

2. stelt met bezorgdheid vast dat volgens een studie van de VN de rol van vrouwen als 

aanjagers van verandering in het kader van klimaatgerelateerde beslissingen en 

investeringen tot op heden bescheiden is, evenals de mate waarin zij daarvan 

profiteren1; betreurt met name dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de 

belangrijkste met klimaatverandering samenhangende wetenschapsgebieden – zoals 

energie, techniek, vervoer, informatietechnologie (IT) en informatica – als geschoolde 

werknemers, professionals of beleidsmakers; is van mening dat een 

paradigmaverschuiving nodig is, zodat genderkwesties bij inspanningen en 

investeringen op het gebied van klimaatbeheer centraal worden gesteld; is van mening 

dat klimaatgerelateerde beslissingen en investeringen derhalve alle lagen van de 

samenleving zouden moeten beslaan, inclusief vrouwen en andere kwetsbare groepen;  

3. benadrukt de noodzaak om bij de financiering van zowel de aanpassing aan 

klimaatverandering als de bestrijding van de effecten ervan rekening te houden met het 

genderperspectief; verwelkomt de recente vooruitgang in genderbeleid op het vlak van 

multilaterale financieringsmechanismen; verwelkomt bovendien initiatieven uit de 

particuliere sector die erop gericht zijn om de sociale verantwoordelijkheid als 

ondernemer te vergroten door een premie te betalen voor projecten waarin 

duurzaamheidscriteria worden opgenomen, inclusief het bevorderen van inkomens en 

onderwijsmogelijkheden voor vrouwen; stelt echter vast dat volgens het VN-

ontwikkelingsprogramma (UN Development Programme, UNDP) slechts 0,01 % van 

alle wereldwijde financiering projecten ondersteunt die zowel klimaatverandering als 

vrouwenrechten aanpakken; verzoekt de EU en haar lidstaten ervoor te zorgen dat hun 

klimaatprogramma's in overeenstemming zijn met de hoogste internationale 

                                                 
1 VN-handleiding Vrouwen getiteld "Leveraging co-benefits between gender equality and climate action for sustainable 
development. Mainstreaming Gender Considerations in Climate Change Projects". 
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mensenrechtenstandaarden en gendergelijkheid niet ondermijnen;  

4. vraagt de lidstaten bij de ontwikkeling, uitvoering, controle en evaluatie van en bij de 

verslaglegging over hun nationale milieubeleid rekening te houden met het 

genderperspectief; vraagt hen tevens ervoor te zorgen dat vrouwen volledig en op basis 

van gelijkwaardigheid kunnen deelnemen aan de besluitvorming op alle niveaus, in het 

bijzonder met betrekking tot de strategieën in verband met de klimaatverandering; 

vraagt bovendien dat vrouwen worden betrokken bij het beheer van en de 

besluitvorming rondom de toekenning van middelen ter voorkoming van natuurrampen; 

5. is van mening dat de drie financiële mechanismen onder het VN-Raamverdrag inzake 

klimaatverandering (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) – het 

Groen Klimaatfonds (GCF), de Mondiale Milieufaciliteit (GEF) en het adaptatiefonds 

(AF) – aanvullende fondsen moeten vrijmaken voor een meer op gender gericht 

investeringsbeleid voor het klimaat; 

6. dringt aan op de noodzaak om programmatische benaderingen op te sporen en te 

bevorderen die bewezen hebben rekening te houden met het genderperspectief, zoals 

onder andere bevolkings-, gezondheids- en milieuprogramma’s, die een geïntegreerde 

oplossing voor gezondheids-, gender- en klimaatgerelateerde uitdagingen bieden, 

inclusief het aanpakken van de klimaatverandering en bijdragen aan het behalen van de 

respectievelijke doelstellingen voor duurzame ontwikkeling; 

7. herinnert eraan dat de empowerment van vrouwen centraal staat bij het behalen van de 

doelstellingen voor duurzame ontwikkeling; stelt bezorgd vast dat er op gender 

gebaseerde barrières bestaan in internationale en nationale beleidsprocedures op het 

gebied van klimaatverandering; benadrukt dat de deelname van vrouwen aan 

beslissings-, plannings- en uitvoeringsprocessen moet worden gewaarborgd; dringt er 

bij de EU en haar lidstaten op aan zich sterker in te spannen voor de integratie van 

gendergelijkheid in hun klimaat- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, inclusief in 

alle handels- en investeringskaders; dringt er bij de EU met name op aan om 

ontwikkelingshulp voorwaardelijk te stellen aan criteria gebaseerd op mensenrechten en 

nieuwe genderbewuste criteria voor klimaatbeleid vast te stellen;  

8. herinnert eraan dat het verzamelen van naar sekse uitgesplitste gegevens en 

genderstatistieken een eerste stap is richting de uitvoering van een gedegen 

genderanalyse inzake klimaatverandering; stelt echter vast dat genderstatistieken inzake 

het milieu in veel landen ontbreken; verzoekt de EU om de capaciteitsopbouw van de 

nationale statistieksystemen in ontwikkelingslanden te bevorderen, opdat 

genderstatistieken inzake het milieu kunnen worden verzameld en zodat de gevolgen 

van de klimaatverandering beter kunnen worden geëvalueerd en er oplossingen voor 

kunnen worden gezocht; verzoekt met name de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om het verzamelen van gegevens te 

verbeteren (zoals gegevens over de herstelcapaciteit en kwetsbaarheid na een ramp) en 

genderanalyse van de mechanismen van het Protocol van Kyoto en de gevolgen ervan te 

bevorderen; 

9. pleit voor de invoering van een klimaatvriendelijkheidsindicator die het mogelijk maakt 

groeimodellen, consumptiepatronen en levensstijlen te analyseren en te onderzoeken 

wat hun invloed is op de klimaatverandering; 
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10. herinnert eraan dat de economische zelfstandigheid van vrouwen veronderstelt dat 

vrouwen toegang hebben tot sociale zekerheid, land, sociale basisvoorzieningen en 

openbare voorzieningen; stelt echter bezorgd vast dat ondanks het feit dat ze de 

mondiale voedselproductie domineren (50 tot 80 %), vrouwen minder dan 20 % van het 

land bezitten, volgens de UNDP; stelt eveneens vast dat de toenemende commerciële 

vraag naar land het arme vrouwen moeilijk maakt om veilige en billijke toegang tot het 

land te verkrijgen of te houden;  

11. benadrukt de kwetsbaarheid van vrouwen in de landbouwsector, die bijzonder getroffen 

is door de klimaatverandering; benadrukt dat de naar gender uitgesplitste 

investeringsrisico's voor duurzame landbouw moeten worden aangepakt; verzoekt de 

EU ontwikkelingslanden te helpen bij de hervorming van wetten en afschaffing van 

discriminerende praktijken die het bezit van en de toegang tot productiemiddelen, 

waaronder advies of financiële diensten, voor vrouwen beperken;  

12. herinnert eraan dat door de aanname van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen de 

coherentie van het ontwikkelingsbeleid centraal staat in de Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling; spoort de EU aan om haar energiebeleid vast te stellen in 

overeenstemming met deze beginselen; stelt bezorgd vast dat EU-maatregelen, bedoeld 

om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en uitstoot door vervoer terug te 

dringen in de EU, hebben geleid tot een toegenomen vraag naar biobrandstoffen, een 

vraag waar alleen aan kan worden voldaan door biobrandstoffen te importeren uit 

ontwikkelingslanden; benadrukt dat dit heeft geleid tot veranderingen van landgebruik, 

met gevolgen voor kwetsbare groepen, met name vrouwen; roept de EU op deze 

bezwaren aan te pakken in de lopende hervorming van de richtlijn hernieuwbare energie 

(Richtlijn 2009/28/EG); 

13. is verheugd dat de Overeenkomst van Parijs ook aandacht besteed aan genderevenwicht 

en benadrukt dat het alleen mogelijk zal zijn om landen te helpen bij de verwezenlijking 

van hun klimaatdoelstellingen of hun beoogde bijdragen zoals vastgesteld in het kader 

van COP 21 als we gebruikmaken van de kennis, inzichten, participatie en inspanningen 

van alle segmenten van onze samenlevingen, met name die van vrouwen; 

14. herinnert eraan dat bossen voorzien in het levensonderhoud van 1,6 miljard mensen en 

80 % van de biodiversiteit op het land en bijdragen aan het absorberen van 30 % van de 

CO2-uitstoot; 

15. herinnert aan de sleutelrol van bossen bij het behoud van biodiversiteit, de beperking 

van klimaatverandering, de levering van ecosysteemdiensten en de bescherming van 

bestaansmiddelen; stelt echter vast dat hoewel vrouwen in bosafhankelijke 

samenlevingen aanzienlijk bijdragen aan het duurzaam beheer van de bossen, ze vaak 

niet extra profiteren van bosgerelateerde investeringen en worden uitgesloten bij 

relevante besluitvorming; pleit voor de versterking van de rechten van inheemse 

bevolkingsgroepen, met name van inheemse vrouwen; benadrukt de kritische rol die 

gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen spelen in het succes van REDD+ op 

de lange termijn; is van mening dat REDD+-acties gericht moeten zijn op structurele 

ongelijkheden met betrekking tot land- en boseigendom; benadrukt in het bijzonder dat 

het gebrek aan duidelijkheid en zekerheid met betrekking tot landbezit in 

ontwikkelingslanden moet worden aangepakt, vooral ten aanzien van vrouwen, die vaak 
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enkel vruchtgebruik hebben op de grond, waardoor hun beslissingsbevoegdheid op het 

vlak van het beheer of gebruikmaken van het REDD+-proces wordt aangetast;  

16. herinnert eraan dat woestijnvorming en verlies van watervoorraden van grote invloed 

zijn op het dagelijkse leven van vrouwen, in het bijzonder van boerenvrouwen; vraagt 

dat landrechten en de rechten van vrouwen op landgebruik worden gewaarborgd, met 

name door middel van landhervormingsprogramma's; 

17. herinnert eraan dat gedecentraliseerde duurzame energietechnologieën in toenemende 

mate de kostenefficiëntste energieopties voor de armen worden; roept op om 

ondernemerschap bij vrouwen in de energiesector te ondersteunen om zo de tijd die ze 

aan onbetaald huishoudelijk werk en zorgtaken besteden te verminderen; 

18. herinnert eraan dat het noodzakelijk is kleine boeren, in het bijzonder vrouwen, te 

beschermen en te erkennen, aangezien zij een sleutelrol vervullen in de economie en 

hun rechten inzake landgebruik en eigendomsrechten inzake land moeten worden 

beschermd door middel van bindende rechtsmechanismen ter bestrijding van landroof; 

19. herinnert eraan dat hoewel vrouwen in de meeste ontwikkelingslanden de voornaamste 

beheerders van de energiekosten in het huishouden zijn, zij vaak geconfronteerd worden 

met energiearmoede, bijvoorbeeld door het dagelijks gebruik van moeilijk brandbare 

materialen en materialen die gezondheidsrisico's met zich meebrengen, die negatieve 

gevolgen hebben voor hun vooruitzichten op het vlak van gezondheidszorg, toegang tot 

drinkwater, landbouw, kansen op de arbeidsmarkt enzovoort; benadrukt tegen deze 

achtergrond de noodzaak om naar gender uitgesplitste investeringsrisico's op het gebied 

van energie aan te pakken, opdat universele toegang tot energie sneller tot stand kan 

worden gebracht; benadrukt dat klimaatovereenkomsten kunnen bijdragen tot het 

terugdringen van de armoede door de elektrificatie van ontwikkelingslanden op basis 

van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren; gelooft in deze context dat vrouwen 

machtige aanjagers van verandering kunnen zijn in de transitie naar duurzame energie; 

dringt er bij ontwikkelingslanden meer in het algemeen op aan beleidsmaatregelen aan 

te nemen die de toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiebronnen 

mogelijk maken, in overeenstemming met SDG 7, en benadrukt dat 

gendermainstreaming in energiebeleid en -programma's moet worden opgenomen om de 

doeltreffendheid en de efficiëntie ervan te verhogen;  

20. roept op om ervoor te zorgen dat vrouwen bij gendergeoriënteerde acties niet alleen 

worden aangemerkt als begunstigden van klimaatmaatregelen, maar ook als 

ondernemers die schone technologieën toepassen; verwelkomt de oproep van de 

Commissie tot het indienen van voorstellen voor "Vrouwen & Duurzame Energie", 

waarbij 20 miljoen EUR wordt vrijgemaakt om activiteiten van vrouwelijk 

ondernemerschap in de duurzame energiesector in ontwikkelingslanden te bevorderen 

en stimuleert de Commissie om dit bedrag te verhogen in de volgende edities; 

21. herinnert eraan dat vrouwen over het algemeen harder getroffen worden door 

klimaatgerelateerde rampen dan mannen en dat dergelijke rampen de 

genderongelijkheden nog verergeren, onder meer in de toewijzing van onderdak; 

benadrukt dat adequaat moet worden gereageerd op de economische, medische en 

psychologische behoeften van vrouwen in crisissituaties en na rampen; herhaalt meer in 

het algemeen dat de lidstaten gezien het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen 
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van discriminatie van vrouwen de plicht hebben om concrete stappen te zetten voor het 

aanpakken van de gendergerelateerde dimensies van rampen in een veranderend klimaat 

door onder andere de toepassing van gericht, landspecifiek beleid, strategieën, 

wetgeving en budget;  

22. benadrukt dat er binnen bestaande financieringskaders voor het klimaat naar moet 

worden gestreefd om genderperspectieven te integreren in de inspanningen met het oog 

op de afzwakking van het risico van en de aanpassing aan rampen; 

23. verzoekt om de opsporing en versterking van specifieke gendergevoelige strategieën die 

de gender- en sociale dimensies ondersteunen, vermeld door de mondiale 

klimaatautoriteit, de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering 

(IPCC), met inbegrip van haar verwijzing naar vrijwillige, op rechten gebaseerde 

gezinsplanning als een potentiële aanpassingsstrategie; 

24. benadrukt dat de overdracht van milieuvriendelijke technologie van groot belang is en 

dat de financiële verbintenissen in het kader van de COP 21 en in het kader van het 

Groen Klimaatfonds moeten worden nagekomen, opdat de ontwikkelingslanden kunnen 

overstappen op een koolstofvrij groeibeleid. 

25. verzoekt om op gendergelijkheid gerichte opleidingen voor EU-ambtenaren, specifiek 

voor degenen die te maken hebben met ontwikkelings- en klimaatbeleid; 

26. verzoekt de Commissie in het kader van klimaatrechtvaardigheid de gelijkheid tussen 

mannen en vrouwen te bevorderen in de regionale steunprogramma's, in het actieplan 

inzake mensenrechten en democratie, en de dialoog met derde landen. 
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