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AM_Com_NonLegReport

Τροπολογία 1
Μαρίνα Γιαννακουδάκη

Αιτιολογική σκέψη A

Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική 
αλλαγή δεν είναι ουδέτερη από πλευράς 
φύλου και ότι τα αποτελέσματά της είναι
διαφορετικά για τα δύο φύλα·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική 
αλλαγή είναι ουδέτερη από πλευράς φύλου 
αλλά ότι τα αποτελέσματά της ενδέχεται 
να είναι διαφορετικά για τα δύο φύλα·

Or. en

Τροπολογία 2
Mikael Gustafsson

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρότυπα 
κατανάλωσης και διαβίωσης έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στην κλιματική 
αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 3
Sirpa Pietikäinen

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Τροπολογία

A a. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
αποτελούν περίπου το 50 τοις εκατό του 
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παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά αναλογικά 
αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες σε 
σχέση με τις καθημερινές επιλογές 
κατανάλωσης, την παιδική φροντίδα και 
τις οικιακές δραστηριότητες, τομείς που 
ανεξαιρέτως επηρεάζουν το περιβάλλον 
και το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 4
Mikael Gustafsson

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Τροπολογία

Β α. έχοντας υπόψη ότι διαφέρουν τα 
καταναλωτικά πρότυπα των γυναικών 
και των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι γυναίκες, ανεξαρτήτως 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, 
καταναλώνουν λιγότερο σε σύγκριση με 
τους άνδρες ενώ αποδεικνύονται πιο 
ευαισθητοποιημένες και δείχνουν 
περισσότερη θέληση να διαφυλάξουν το 
περιβάλλον στην πράξη, κάνοντας 
επιλογές υπέρ της βιώσιμης 
κατανάλωσης, καταναλώνοντας λιγότερο 
κρέας και λιγότερη ενέργεια· ενώ η 
συμπεριφορά κινητικότητάς τους είναι 
λιγότερο επιβλαβής για το περιβάλλον:  
οδηγούν αυτοκίνητο σπανιότερα, 
περπατούν περισσότερο και 
χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες 
περισσότερο από τους άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 5
Μαρίνα Γιαννακουδάκη
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Αιτιολογική σκέψη Γ

Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι η αλλαγή του κλίματος 
θα διευρύνει τις ανισότητες και υπάρχει 
κίνδυνος οι πολιτικές για την αντιμετώπιση 
της αλλαγής του κλίματος να έχουν επίσης 
αρνητικό αντίκτυπο στην ισορροπία 
μεταξύ των δύο φύλων και στα 
δικαιώματα των γυναικών, εάν δεν 
ληφθούν υπόψη ευθύς εξαρχής οι 
διακρίσεις λόγω φύλου·

Γ. εκτιμώντας ότι η αλλαγή του κλίματος 
θα διευρύνει τις ανισότητες και υπάρχει 
κίνδυνος οι πολιτικές για την αντιμετώπιση 
της αλλαγής του κλίματος να έχουν επίσης 
αρνητικό αντίκτυπο στην ισορροπία 
μεταξύ των δύο φύλων εάν δεν ληφθούν 
υπόψη ευθύς εξαρχής οι διακρίσεις λόγω 
φύλου·

Or. en

Τροπολογία 6
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα 
υπάρξει κλιματική δικαιοσύνη χωρίς 
πραγματική ισότητα των φύλων και ότι η 
εξάλειψη των ανισοτήτων και η 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος 
δεν θα πρέπει να θεωρούνται αντιφατικές·

Or. pt

Τροπολογία 7
Norica Nicolai

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δημογραφικό έλλειμμα της Ευρώπης θα 
επηρεαστεί αρνητικά από τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής, καθώς υπάρχουν 
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ενδείξεις ότι το ποσοστό των γεννήσεων 
θα μειωθεί και ότι οι γενεές των 
Ευρωπαίων που θα χρειαστεί να 
αντιμετωπίσουν το σύνολο των 
επιπτώσεων της αλλαγής θα υποφέρουν 
λόγω αξιοσημείωτων ηλικιακών 
ανισορροπιών, οι οποίες κυρίως θα 
επηρεάσουν τις γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 8
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημοκρατία, ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ισότητα 
ευκαιριών μεταξύ αντρών και γυναικών 
συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και 
στην προστασία του περιβάλλοντος·

Or. pt

Τροπολογία 9
Nicole Kiil-Nielsen

Αιτιολογική σκέψη E

Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες 
περιοχές οι γυναίκες παρέχουν το 70% της 
γεωργικής εργασίας, παράγουν 
περισσότερο από το 90% της τροφής1 και

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες 
περιοχές σχεδόν το 70% όλων των 
απασχολούμενων γυναικών εργάζονται 
στον τομέα της γεωργίας1 και παράγουν 

                                               
1 Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ, «Αυτονόμηση των γυναικών: μέτρηση των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων», 
2005, https://members.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gender_gap.pdf
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ακόμα δεν εκπροσωπούνται στις
συζητήσεις για τον προϋπολογισμό ούτε 
όταν πρόκειται για δραστηριότητες για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος·

έως το 90% ορισμένων καλλιεργειών, 
αλλά είναι σχεδόν απούσες από τις
συζητήσεις για τον προϋπολογισμό και τις
δραστηριότητες για την αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος·

Or. en

Τροπολογία 10
Sirpa Pietikäinen

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ το 70% 
των απόρων που ζουν με λιγότερο από 1 
δολάριο ΗΠΑ την ημέρα είναι γυναίκες, 
στις γυναίκες ανήκει λιγότερο από το 1% 
της παγκόσμιας ιδιοκτησίας7·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ το 70% 
των απόρων που ζουν με λιγότερο από 1 
δολάριο ΗΠΑ την ημέρα είναι γυναίκες, 
στις γυναίκες ανήκει λιγότερο από το 1% 
της παγκόσμιας ιδιοκτησίας7· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σύγκριση με 
τους άνδρες, οι γυναίκες στις 
αναπτυσσόμενες χώρες επανεπενδύουν 
μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους 
στην οικογένειά τους·

Or. en

Τροπολογία 11
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικογενειακός 
προγραμματισμός μπορεί να βελτιώσει 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικογενειακός 
προγραμματισμός μπορεί να βελτιώσει 

                                                                                                                                                  
1 FAO: The State of Food and Agriculture 2010-11 - Women in Agriculture - Closing the gender gap for
development (Εκθέσεις του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας: Κατάσταση πραγμάτων στα τρόφιμα και 
τη γεωργία 2010-2011 – Γυναίκες στη γεωργία – Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των φύλων), 
http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf
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συστηματικά την υγεία των μητέρων και 
τον έλεγχο του μεγέθους της οικογένειας 
και, σε τελική ανάλυση, να αυξήσει την 
ανεξαρτησία και να περιορίσει τον φόρτο 
εργασίας των γυναικών οι οποίες είναι
πρωτίστως υπεύθυνες για τα παιδιά, 
αυξάνοντας την αντοχή των γυναικών και 
των οικογενειών τους στον αντίκτυπο της 
κλιματικής αλλαγής·

συστηματικά την υγεία των μητέρων και 
τον έλεγχο του μεγέθους της οικογένειας 
και, σε τελική ανάλυση, να αυξήσει την 
ανεξαρτησία και να περιορίσει τον φόρτο 
εργασίας των γυναικών οι οποίες 
θεωρούνται ακόμα πρωτίστως υπεύθυνες 
για τα παιδιά, αυξάνοντας την αντοχή των 
γυναικών και των οικογενειών τους στον 
αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής·

Or. pt

Τροπολογία 12
Norica Nicolai

Αιτιολογική σκέψη Ζ

Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικογενειακός 
προγραμματισμός μπορεί να βελτιώσει 
συστηματικά την υγεία των μητέρων και 
τον έλεγχο του μεγέθους της οικογένειας 
και, σε τελική ανάλυση, να αυξήσει την 
ανεξαρτησία και να περιορίσει τον φόρτο 
εργασίας των γυναικών οι οποίες είναι 
πρωτίστως υπεύθυνες για τα παιδιά, 
αυξάνοντας την αντοχή των γυναικών και 
των οικογενειών τους στον αντίκτυπο της 
κλιματικής αλλαγής·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικογενειακός 
προγραμματισμός μπορεί να βελτιώσει 
συστηματικά την υγεία των μητέρων και 
τον έλεγχο του μεγέθους της οικογένειας 
και, σε τελική ανάλυση, να αυξήσει την 
ανεξαρτησία και να περιορίσει τον φόρτο 
εργασίας των γυναικών οι οποίες είναι 
πρωτίστως υπεύθυνες για τα παιδιά, 
αυξάνοντας την αντοχή των γυναικών και 
των οικογενειών τους στον αντίκτυπο της 
κλιματικής αλλαγής, όπως αναφέρεται 
στο 20ετές σχέδιο της Διεθνούς 
Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την 
Ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 13
Antigoni Papadopoulou

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)
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Τροπολογία

Ζ α. Τονίζει ότι η αύξηση της 
αναγκαστικής μετανάστευσης οφείλεται 
επί του παρόντος στα περιβαλλοντικά 
προβλήματα, τα οποία προκαλούνται και 
επιδεινώνονται από την αλλαγή του 
κλίματος, και συνεπώς επιθυμεί να 
υπογραμμίσει ότι εντείνεται η σύνδεση 
μεταξύ των αιτούντων άσυλο και των 
περιοχών φθίνουσας περιβαλλοντικής 
κατάστασης· ζητεί καλύτερη προστασία 
και επανεγκατάσταση των «κλιματικών 
προσφύγων» και ιδιαίτερη μέριμνα για τις 
πιο ευάλωτες γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 14
Μαρίνα Γιαννακουδάκη

Αιτιολογική σκέψη Θ

Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναλογία των 
γυναικών στις διαπραγματεύσεις για την
αλλαγή του κλίματος εξακολουθεί να μην 
είναι ικανοποιητική και η πρόοδος που 
έχει επιτευχθεί είναι μικρή έως 
ανύπαρκτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 12 με 
15% των αρχηγών αντιπροσωπειών και το 
30% περίπου των μελών τους·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται
στις διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του 
κλίματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 12 με 
15% των αρχηγών αντιπροσωπειών και το 
30% περίπου των μελών τους·

Or. en

Τροπολογία 15
Sirpa Pietikäinen

Αιτιολογική σκέψη Θ
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Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναλογία των
γυναικών στις διαπραγματεύσεις για την 
αλλαγή του κλίματος εξακολουθεί να μην 
είναι ικανοποιητική και η πρόοδος που έχει 
επιτευχθεί είναι μικρή έως ανύπαρκτη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν μόνο το 12 με 15% των 
αρχηγών αντιπροσωπειών και το 30% 
περίπου των μελών τους·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναλογία των 
γυναικών στη λήψη πολιτικών 
αποφάσεων και ιδίως στις
διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του 
κλίματος εξακολουθεί να μην είναι 
ικανοποιητική και η πρόοδος που έχει 
επιτευχθεί είναι μικρή έως ανύπαρκτη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν μόνο το 12 με 15% των 
αρχηγών αντιπροσωπειών και το 30% 
περίπου των μελών τους·

Or. en

Τροπολογία 16
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι α λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυσικές 
καταστροφές έχουν σημαντικές 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις στην εκπαίδευση, την υγεία, 
τη διαρθρωτική φτώχεια και τις 
μετακινήσεις πληθυσμών, ότι τα παιδιά 
αποτελούν μια πληθυσμιακή κατηγορία 
ιδιαίτερα ευάλωτη στις επιπτώσεις 
φυσικών καταστροφών, ότι υπάρχει 
εμφανής σχέση μεταξύ της εμφάνισης 
καταστροφών και της μείωσης του 
επιπέδου φοίτησης σε σχολείο καθώς και 
ότι οι καταστροφές επιδεινώνουν 
σημαντικά το χάσμα μεταξύ των δύο 
φύλων σε σχολικό επίπεδο·

Or. pt
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Τροπολογία 17
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογία σκέψης Ι β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ξηρασίες 
και οι λειψυδρίες ως επακόλουθα της 
αλλαγής του κλίματος αναγκάζουν τις 
γυναίκες να εργάζονται περισσότερο για 
να εξασφαλίσουν το νερό, την τροφή και 
την ενέργεια και ότι συχνά τα παιδιά 
εγκαταλείπουν το σχολείο για να 
βοηθήσουν τις μητέρες τους στα εν λόγω 
καθήκοντα·

Or. pt

Τροπολογία 18
Sirpa Pietikäinen

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
αποτελούν επίσης ισχυρούς φορείς 
αλλαγής και η πλήρης συμμετοχή τους σε 
κάθε πτυχή της καταπολέμησης της 
αλλαγής του κλίματος θα εξασφαλίσει 
δικαιότερες και συνεκτικότερες πολιτικές 
για την αντιμετώπισή της, τόσο από 
πλευράς προσαρμογής σ’ αυτήν όσο και 
περιορισμού της·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
παγκοσμίως συμμετέχουν πιο ενεργά σε 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
κοινωνία των πολιτών και η πλήρης 
συμμετοχή τους σε κάθε πτυχή της 
καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος 
θα εξασφαλίσει δικαιότερες και 
συνεκτικότερες πολιτικές για την 
αντιμετώπισή της, τόσο από πλευράς 
προσαρμογής σ’ αυτήν όσο και 
περιορισμού της·

Or. en

Τροπολογία 19
Nicole Kiil-Nielsen
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Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
αποτελούν επίσης ισχυρούς φορείς 
αλλαγής και η πλήρης συμμετοχή τους σε 
κάθε πτυχή της καταπολέμησης της 
αλλαγής του κλίματος θα εξασφαλίσει 
δικαιότερες και συνεκτικότερες πολιτικές 
για την αντιμετώπισή της, τόσο από 
πλευράς προσαρμογής σ’ αυτήν όσο και 
περιορισμού της·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
αποτελούν επίσης ισχυρούς φορείς 
αλλαγής και η πλήρης συμμετοχή τους σε 
κάθε πτυχή της καταπολέμησης της 
αλλαγής του κλίματος θα εξασφαλίσει 
δικαιότερες, συνεκτικότερες και πιο 
αποτελεσματικές πολιτικές για την 
αντιμετώπισή της, τόσο από πλευράς 
προσαρμογής σ’ αυτήν όσο και 
περιορισμού της·

Or. en

Τροπολόγία 20
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των 
ευθυνών τους στην περίπτωση 
διαχείρισης σπάνιων φυσικών πόρων, οι 
γυναίκες αποκτούν σημαντικές γνώσεις 
σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός 
πιο βιώσιμου περιβάλλοντος, γεγονός που 
τους επιτρέπει να διαδραματίσουν 
δυνητικά έναν ρόλο, ο οποίος δεν θα 
πρέπει να παραβλέπεται, στη βελτίωση 
των πολιτικών μετριασμού και 
προσαρμογής στις αλλαγές του κλίματος·

Or. pt

Τροπολογία 21
Mikael Gustafsson
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Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

Τροπολογία

ΙΑ α. εκτιμώντας ότι αν δεν εξασφαλιστεί 
η πλήρης συμμετοχή των γυναικών στο 
σχεδιασμό, στη λήψη αποφάσεων και 
στην υλοποίηση, οι μηχανισμοί ή η 
χρηματοδοτική ενίσχυση για την 
πρόληψη, προσαρμογή και περιορισμό 
των καταστροφών θα εξακολουθούν να 
είναι ανεπαρκείς· επισημαίνοντας ότι οι 
βέλτιστες πρακτικές από την Τυνησία, τη 
Νικαράγουα, το Ελ Σαλβαδόρ και την 
Ονδούρα, παραδείγματος χάριν, 
απέδειξαν ότι η γνώση και η συμμετοχή 
των γυναικών σώζει ζωές μέσω της 
διαχείρισης καταστροφών, ενισχύει τη 
βιοποικιλότητα και βελτιώνει τη 
διαχείριση των υδάτων, προωθεί την 
επισιτιστική ασφάλεια, προλαμβάνει την 
απερήμωση, προστατεύει τα δάση και 
στηρίζει τη δημόσια υγεία·

Or. en

Τροπολογία 22
Mikael Gustafsson

Παράγραφος 2 α (νέα)

Τροπολογία

2 α. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν στόχους για την 
ισότητα και την ισονομία των φύλων σε 
όλους τους τομείς πολιτικής σχετικά με 
τα περιβαλλοντικά ζητήματα και σε όλα 
τα επίπεδα λήψης αποφάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 23
Μαρίνα Γιαννακουδάκη

Παράγραφος 3

Τροπολογία

3. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
αυξανόμενη συνειδητοποίηση της πτυχής 
του φύλου στην κλιματική αλλαγή κατά τις 
υψηλού επιπέδου συνομιλίες για το κλίμα, 
και τις παρεμβάσεις από φορείς υψηλού 
επιπέδου· τονίζει ωστόσο την ανάγκη 
πραγματοποίησης συγκεκριμένων βημάτων 
για την ενσωμάτωση των γυναικών, όπως 
π.χ. την καθιέρωση ελάχιστης 
ποσόστωσης 40% γυναικών στις 
αντιπροσωπείες·

3. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
αυξανόμενη συνειδητοποίηση της πτυχής 
του φύλου στην κλιματική αλλαγή κατά τις 
υψηλού επιπέδου συνομιλίες για το κλίμα, 
και τις παρεμβάσεις από φορείς υψηλού 
επιπέδου· τονίζει ωστόσο την ανάγκη 
πραγματοποίησης συγκεκριμένων βημάτων 
για την ενσωμάτωση των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 24
Sirpa Pietikäinen

Παράγραφος 3

Τροπολογία

3. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
αυξανόμενη συνειδητοποίηση της πτυχής 
του φύλου στην κλιματική αλλαγή κατά τις 
υψηλού επιπέδου συνομιλίες για το κλίμα, 
και τις παρεμβάσεις από φορείς υψηλού 
επιπέδου· τονίζει ωστόσο την ανάγκη 
πραγματοποίησης συγκεκριμένων βημάτων 
για την ενσωμάτωση των γυναικών, όπως 
π.χ. την καθιέρωση ελάχιστης ποσόστωσης 
40% γυναικών στις αντιπροσωπείες·

3. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
αυξανόμενη συνειδητοποίηση της πτυχής 
του φύλου στην κλιματική αλλαγή κατά τις 
υψηλού επιπέδου συνομιλίες για το κλίμα, 
και τις παρεμβάσεις από φορείς υψηλού 
επιπέδου· τονίζει ωστόσο την ανάγκη 
πραγματοποίησης συγκεκριμένων βημάτων 
για την ενσωμάτωση περισσότερων
γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης 
αποφάσεων και ιδίως στις 
διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του 
κλίματος, λαμβάνοντας μέτρα όπως π.χ. 
την καθιέρωση ελάχιστης ποσόστωσης 
40% γυναικών στις αντιπροσωπείες·

Or. en
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Τροπολογία 25
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την διάσκεψη 
του Ντουρμπάν για την κλιματική αλλαγή 
(COP 17) και τη δέσμευσή του να 
επιδιώξει την εκπροσώπηση των γυναικών 
σε ποσοστό 40% τουλάχιστον , σε όλους 
τους αρμόδιους οργανισμούς για τη 
χρηματοδότηση του αγώνα για την 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος·

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την διάσκεψη 
του Ντουρμπάν για την κλιματική αλλαγή 
(COP 17) και ζητεί επιτακτικά να 
αναλάβουν δράση σχετικά με τη δέσμευσή 
του να επιδιώξει την εκπροσώπηση των 
γυναικών σε ποσοστό 40% τουλάχιστον, 
σε όλους τους αρμόδιους οργανισμούς για 
τη χρηματοδότηση του αγώνα για την 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος·

Or. pt

Τροπολογία 26
Nicole Kiil-Nielsen

Παράγραφος 4

Τροπολογία

4. Υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την διάσκεψη 
του Ντέρμπαν για την κλιματική αλλαγή 
(COP 17) και τη δέσμευσή του «να 
επιδιώξει την εκπροσώπηση των γυναικών 
σε ποσοστό 40% τουλάχιστον, σε όλους 
τους αρμόδιους οργανισμούς» για τη 
χρηματοδότηση με σκοπό την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

4. Υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την διάσκεψη 
του Ντέρμπαν για την κλιματική αλλαγή 
(COP 17) και τη δέσμευσή του «να 
επιδιώξει την εκπροσώπηση των γυναικών 
σε ποσοστό 40% τουλάχιστον, σε όλους 
τους αρμόδιους οργανισμούς» για τη 
χρηματοδότηση της καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής· και υπογραμμίζει την 
ανάγκη εφαρμογής της εν λόγω αρχής και 
στους οργανισμούς για την προσαρμογή 
και τη μεταφορά τεχνολογίας·



AM\887948EL.doc 15/27 PE478.628v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 27
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
όταν σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και 
αξιολογούν τις πολιτικές, τα προγράμματα 
και τα σχέδια για την αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος, να συλλέγουν 
στοιχεία αναλυόμενα ανά φύλο·

(Δεν επηρεάζει την αγγλική έκδοση)

Or. pt

Τροπολογία 28
Norica Nicolai

Παράγραφος 5

Τροπολογία

5. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
όταν σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και 
αξιολογούν τις πολιτικές, τα προγράμματα 
και τα σχέδια για την αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος, να συλλέγουν 
στοιχεία αναλυόμενα ανά φύλο·

5. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
όταν σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και 
αξιολογούν τις πολιτικές, τα προγράμματα 
και τα σχέδια για την αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος, να συλλέγουν 
στοιχεία αναλυόμενα ανά φύλο και να 
δημιουργήσουν έναν Οδηγό για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στον 
οποίο θα αναφέρονται οι πολιτικές για 
την προστασία και τη χειραφέτηση των 
γυναικών έτσι ώστε να μπορέσουν να 
ανταπεξέλθουν στις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. en
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Τροπολογία 29
Edite Estrela

Πρόταση για ψήφισμα
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. υπενθυμίζει ότι η συμπερίληψη των 
ερωτημάτων σχετικά με την προώθηση 
της ισότητας μεταξύ των φύλων και την 
εξάλειψη των διακρίσεων στην εξωτερική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να 
συμβάλλει στον ενεργό ρόλο των 
γυναικών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, στη διαμόρφωση πολιτικής 
καθώς και στη διαχείριση, διαφύλαξη και 
παρακολούθηση των φυσικών πόρων, του 
περιβάλλοντος, και στην καταπολέμηση 
των αλλαγών του κλίματος·

Or. pt

Τροπολογία 30
Mikael Gustafsson

Παράγραφος 5 α (νέα)

Τροπολογία

5 α. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενσωματώσουν στατιστικά 
στοιχεία με τη διάσταση του φύλου σε 
όλους τους τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με το περιβάλλον, με σκοπό 
τη βελτιωμένη μέτρηση της γενικής 
κατάστασης των γυναικών και των 
ανδρών σε σχέση με την αλλαγή του 
κλίματος·

Or. en
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Τροπολογία 31
Mikael Gustafsson

Παράγραφος 5 β (νέα)

Τροπολογία

5 β. Ζητεί την καθιέρωση ενός «φιλικού 
προς το κλίμα» δείκτη (αντί του ΑΕΠ ) 
που θα παρακολουθεί τον τρόπο με τον 
οποίο τα πρότυπα οικονομικής 
ανάπτυξης, κατανάλωσης και διαβίωσης 
επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 32
Sirpa Pietikäinen

Παράγραφος 7 α (νέα)

Τροπολογία

7 α. Καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει 
και να στηρίξει τη δικτύωση των 
γυναικείων οργανώσεων και των φορέων 
της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 33
Norica Nicolai

Παράγραφος 7 α (νέα)

Τροπολογία

7 α. Καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει 
προγράμματα όπου η μεταφορά 
σύγχρονων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας 
μπορεί να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες 
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κοινότητες και περιοχές να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή του 
κλίματος·

Or. en

Τροπολογία 34
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενσωματώσουν το ζήτημα του 
φύλου στις στρατηγικές για την πρόληψη 
και τη διαχείριση των κινδύνων που 
απορρέουν από φυσικές καταστροφές και 
να λάβουν μέτρα για μεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδίως των 
γυναικών, όσον αφορά την πρόληψη των 
κινδύνων και την ανάληψη δράσης σε 
περιπτώσεις φυσικής καταστροφής·

Or. pt

Τροπολογία 35
Norica Nicolai

Παράγραφος 10 α (νέα)

Τροπολογία

10 α. Εκφράζει την ανησυχία της σχετικά 
με το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή 
μπορεί να επιφέρει αλλαγές στη 
γεωγραφική δυναμική των τροπικών 
επιδημιών, ιδίως στην περίπτωση της 
ελονοσίας, καθώς θα αυξηθούν οι 
οικότοποι όπου υπάρχουν φορείς των 
λοιμώξεων· καθώς οι γυναίκες αποτελούν 
μια ιδιαιτέρως ευάλωτη ομάδα στην 
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περίπτωση τέτοιων ασθενειών, θεωρεί ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες στον αγώνα για καλύτερη 
πρόληψη, θεραπεία και πρόσβαση σε 
φάρμακα·

Or. en

Τροπολογία 36
Μαρίνα Γιαννακουδάκη

Παράγραφος 11

Τροπολογία

11. Καλεί την Επιτροπή και τις 
επερχόμενες προεδρίες του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεκινήσουν 
μελέτη που θα εστιάζει ειδικά στη 
διάσταση του φύλου στις πολιτικές για τον 
μετριασμό των επιπτώσεων·

11. Καλεί την Επιτροπή και τις 
επερχόμενες προεδρίες του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιολογήσουν 
τη διάσταση του φύλου στις πολιτικές για 
τον μετριασμό των επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 37
Angelika Werthmann

Παράγραφος 12

Τροπολογία

12. τονίζει ότι χρειάζονται στοχοθετημένες 
πολιτικές για να αποφευχθεί στην πράσινη 
οικονομία ο διαχωρισμός και οι διακρίσεις 
λόγω φύλου, δεδομένου ότι στην πράσινη 
οικονομία οι νέες τεχνολογίες και οι 
επιστημονικές θέσεις εργασίας 
ανδροκρατούνται αποκλειστικά σχεδόν·

12. τονίζει ότι χρειάζονται στοχοθετημένες 
πολιτικές για να αποφευχθούν στην 
πράσινη οικονομία ο διαχωρισμός και οι 
διακρίσεις λόγω φύλου, δεδομένου ότι 
στην πράσινη οικονομία οι νέες 
τεχνολογίες και οι επιστημονικές θέσεις 
εργασίας ανδροκρατούνται αποκλειστικά 
σχεδόν· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν τις γυναίκες στην 
επιλογή εκπαίδευσης και επαγγελμάτων 
από τον τομέα της περιβαλλοντικής και 
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της ενεργειακής τεχνολογίας, διότι η 
ανάγκη για εμπειρογνωμοσύνη στο πεδίο 
αυτό με στόχο την προστασία του 
κλίματος εγγυάται στις γυναίκες σίγουρες 
και φερέλπιδες θέσεις απασχόλησης·

Or. de

Τροπολογία 38
Kent Johansson

Παράγραφος 12

Τροπολογία 

12. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι 
χρειάζονται στοχοθετημένες πολιτικές για 
να αποφευχθεί στην πράσινη οικονομία ο 
διαχωρισμός και οι διακρίσεις λόγω φύλου, 
δεδομένου ότι στην πράσινη οικονομία οι 
νέες τεχνολογίες και οι επιστημονικές 
θέσεις εργασίας ανδροκρατούνται 
αποκλειστικά σχεδόν.

12. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι 
χρειάζονται στοχοθετημένες πολιτικές για 
να αποφευχθεί στην πράσινη οικονομία ο 
διαχωρισμός και οι διακρίσεις λόγω φύλου, 
δεδομένου ότι στην πράσινη οικονομία οι 
νέες τεχνολογίες και οι επιστημονικές 
θέσεις εργασίας ανδροκρατούνται 
αποκλειστικά σχεδόν· τονίζει εν 
προκειμένω τη σημασία της 
επιχειρηματικότητας με σκοπό το 
άνοιγμα της πράσινης οικονομίας τόσο 
για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες.

Or. sv

Τροποποίηση 39
Barbara Matera

Παράγραφος 12

Τροπολογία

12. υπογραμμίζει την ανάγκη στοχευμένων 
πολιτικών για την αποφυγή του 
διαχωρισμού και των διακρίσεων λόγω 
φύλου στην πράσινη οικονομία, στο 
πλαίσιο της οποίας οι νέες θέσεις εργασίας 
στους τομείς της επιστήμης και της 
τεχνολογίας ήδη ανδροκρατούνται σχεδόν 
αποκλειστικά·

12. υπογραμμίζει την ανάγκη στοχευμένων 
πολιτικών για την αποφυγή του 
διαχωρισμού και των διακρίσεων λόγω 
φύλου στην πράσινη οικονομία, στο 
πλαίσιο της οποίας οι νέες θέσεις εργασίας 
στους τομείς της επιστήμης και της 
τεχνολογίας ήδη ανδροκρατούνται σχεδόν 
αποκλειστικά· επομένως, καλεί τα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν ποσοστώσεις για τις 
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γυναίκες στις εν λόγω τεχνικο-
επιστημονικές θέσεις εργασίας, 
προκειμένου να εγγυηθούν μεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση στις ανάγκες των 
γυναικών στο πλαίσιο του καθορισμού 
των πολιτικών για το κλίμα·

Or. it

Τροπολογία 40
Norica Nicolai

Παράγραφος 13

Τροπολογία

13. Ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει την μεταρρύθμιση των 
υφιστάμενων μηχανισμών και κονδυλίων 
ώστε να καταστούν διαφανέστερα, 
συμπεριληπτικά και να αντικατοπτρίζουν 
τη συμβολή των τοπικών κοινοτήτων και 
ιδιαίτερα των γυναικών στη μείωση των 
εκπομπών αερίων και να προωθήσει τις 
αρχές αυτές στις μελλοντικές συνθήκες σε 
σχέση με το κλίμα, στους μηχανισμούς και 
στις διμερείς προσπάθειες συνεργασίας·

13. Ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει την μεταρρύθμιση των 
υφιστάμενων μηχανισμών και κονδυλίων 
ώστε να καταστούν διαφανέστερα, 
συμπεριληπτικά και να αντικατοπτρίζουν 
τη συμβολή των τοπικών κοινοτήτων και 
ιδιαίτερα των γυναικών στη μείωση των 
εκπομπών αερίων και να προωθήσει τις 
αρχές αυτές στις μελλοντικές συνθήκες σε 
σχέση με το κλίμα, στους μηχανισμούς και 
στις διμερείς προσπάθειες συνεργασίας, με 
γνώμονα την εύρεση καλύτερων μέσων 
για την οικονομική χειραφέτηση των 
γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 41
Nicole Kiil-Nielsen

Παράγραφος 13 α (νέα)

Τροπολογία

13 α. Αναγνωρίζει ότι η αύξηση του 
πληθυσμού έχει αντίκτυπο στο κλίμα και 
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τονίζει την ανάγκη για κατάλληλη 
ανταπόκριση σε απραγματοποίητες 
απαιτήσεις αντισύλληψης γυναικών και 
ανδρών σε όλες τις κοινωνίες·

Or. en

Τροπολογία 42
Norica Nicolai

Παράγραφος 15

Τροπολογία

15. Ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν δείκτες με τους 
οποίους θα μπορεί να αξιολογείται στα 
διάφορα σχέδια και προγράμματα 
προώθησης της διάστασης του φύλου στην 
κατάρτιση του προϋπολογισμού για τις 
πολιτικές σε σχέση με το κλίμα, 
ανεξάρτητα από το αν οι πολιτικές αυτές 
διεξάγονται σε διεθνές, εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ο 
αντίκτυπός τους στην ισότητα των φύλων·

15. Ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν δείκτες με τους 
οποίους θα μπορεί να αξιολογείται στα 
διάφορα σχέδια και προγράμματα 
προώθησης της διάστασης του φύλου, 
στην κατάρτιση του προϋπολογισμού για 
τις πολιτικές σε σχέση με το κλίμα, καθώς 
και σε σχέση με την ανάπτυξη κοινωνικού 
κεφαλαίου στις περιοχές και τα εδάφη 
που επηρεάζονται από τις κλιματικές 
αλλαγές, ανεξάρτητα από το αν οι 
πολιτικές αυτές διεξάγονται σε διεθνές, 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ο 
αντίκτυπός τους στην ισότητα των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 43
Antigoni Papadopoulou

Παράγραφος 15 α (νέα)

Τροπολογία

15 α. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν προγράμματα 
μικροπίστωσης με στόχο τη χειραφέτηση 
των ευάλωτων γυναικών οι οποίες είναι 
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κλιματικές πρόσφυγες, βοηθώντας τες 
κατ΄ αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν και 
να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της 
φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 44
Sirpa Pietikäinen

Παράγραφος 16 α (νέα)

Τροπολογία

16 α. Καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης στη χαμηλότερη 
βαθμίδα, εστιάζοντας στις καθημερινές 
επιλογές κατανάλωσης που αφορούν το 
νοικοκυριό και την παιδική φροντίδα, για 
τις οποίες φέρουν την ευθύνη κυρίως οι 
γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 45
Norica Nicolai

Παράγραφος 16 α (νέα)

Τροπολογία

16 α. Επισημαίνει ότι οι κλιματικές 
αλλαγές θα οδηγήσουν αναπόφευκτα στην 
μετανάστευση από τις περιοχές που 
πλήττονται από θεομηνίες, όπως οι 
ξηρασίες και οι πλημμύρες, και ότι η ΕΕ 
οφείλει να λάβει υπόψη της την ανάγκη 
προστασίας των γυναικών στα 
στρατόπεδα προσφύγων και 
εκτοπισθέντων ατόμων που ενδέχεται να 
δημιουργηθούν στο εσωτερικό της 
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χώρας·

Or. en

Τροπολογία 46
Μαρίνα Γιαννακουδάκη

Παράγραφος 17

Τροπολογία

17. Καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να 
τηρούν την αρχή που θεσπίστηκε με το 
προαναφερθέν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη του 
Ντερμπάν (COP 17) για την κλιματική 
αλλαγή, να εξασφαλίζουν ότι 
κατοχυρώνεται η ισορροπία των φύλων σε 
όλους τους οργανισμούς που λαμβάνουν 
αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση 
των πολιτικών για το κλίμα, 
συμπεριλαμβανομένου του Πράσινου 
Ταμείου για το Κλίμα και των πιθανών 
επιμέρους συμβουλίων των χωριστών 
χρηματοδοτικών τμημάτων·

17. Καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να 
τηρούν την αρχή που θεσπίστηκε με το 
προαναφερθέν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη του 
Ντερμπάν (COP 17) για την κλιματική 
αλλαγή, να εξασφαλίζουν ότι 
κατοχυρώνεται η ισορροπία των φύλων σε 
όλους τους οργανισμούς που λαμβάνουν 
αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση 
των πολιτικών για το κλίμα, 
συμπεριλαμβανομένου του Πράσινου 
Ταμείου για το Κλίμα και των πιθανών 
επιμέρους συμβουλίων των χωριστών 
χρηματοδοτικών τμημάτων από τα 
υπάρχοντα αναπτυξιακά κονδύλια·

Or. en

Τροπολογία 47
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να 
τηρούν την αρχή που θεσπίστηκε με το 
προαναφερθέν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη του 
Ντουρμπάν (COP 17) για την κλιματική 
αλλαγή, να εξασφαλίζουν ότι 

17. καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να 
τηρούν την αρχή που θεσπίστηκε με το 
προαναφερθέν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη του 
Ντουρμπάν (COP 17) για την κλιματική 
αλλαγή, να εξασφαλίζουν ότι 
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κατοχυρώνεται η ισορροπία των φύλων σε 
όλους τους οργανισμούς που λαμβάνουν 
αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση 
των πολιτικών για το κλίμα, 
συμπεριλαμβανομένου του Πράσινου 
Ταμείου για το Κλίμα και των πιθανών 
επιμέρους συμβουλίων των χωριστών 
χρηματοδοτικών τμημάτων·

κατοχυρώνεται η ισορροπία των φύλων σε 
όλους τους οργανισμούς που λαμβάνουν 
αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση 
των πολιτικών για το κλίμα, 
συμπεριλαμβανομένου του Πράσινου 
Ταμείου για το Κλίμα και των πιθανών 
επιμέρους συμβουλίων των χωριστών 
χρηματοδοτικών τμημάτων, εμπλέκοντας 
ενεργά τις οργανώσεις που προωθούν την 
ισότητα μεταξύ των φύλων καθώς και τις 
γυναικείες οργανώσεις στις 
δραστηριότητες του Πράσινου Ταμείου 
για το Κλίμα·

Or. pt

Τροπολογία 48
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 α. τονίζει ότι οι ανισότητες μεταξύ 
αντρών και γυναικών όσον αφορά την 
πρόσβαση σε πόρους, όπως η πίστωση, η 
ενημέρωση και η τεχνολογία, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στη χάραξη των 
στρατηγικών για την καταπολέμηση των 
αλλαγών του κλίματος·

Or. pt

Τροπολογία 49
Nicole Kiil-Nielsen

Παράγραφος 18

Τροπολογία

18. Ζητεί την ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου ως οριζόντιου ζητήματος σε 

18. Ζητεί την ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου ως οριζόντιου ζητήματος σε 
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όλα τα όργανα και ταμεία σε σχέση με το 
κλίμα· υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση 
αυτή πρέπει να επεκταθεί στις αποστολές, 
στην διακυβέρνηση και στους τρόπους 
λειτουργίας αυτών των χρηματοδοτικών 
μηχανισμών και ότι οι τρόποι λειτουργίας 
καθώς και οι μηχανισμοί παρακολούθησης 
και αξιολόγησης πρέπει να εξασφαλίζουν 
ότι οι γυναίκες και οι τοπικές κοινότητες 
θα επωφελούνται επαρκών 
χρηματοδοτήσεων·

όλα τα όργανα και ταμεία σε σχέση με το 
κλίμα· υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση 
αυτή απαιτεί εξειδίκευση σε θέματα 
φύλου και πρέπει να επεκταθεί στις 
αποστολές, στην διακυβέρνηση και στους 
τρόπους λειτουργίας αυτών των 
χρηματοδοτικών μηχανισμών και ότι οι 
τρόποι λειτουργίας καθώς και οι 
μηχανισμοί παρακολούθησης και 
αξιολόγησης πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
οι γυναίκες και οι τοπικές κοινότητες θα 
επωφελούνται επαρκών χρηματοδοτήσεων·

Or. en

Τροπολογία 50
Kent Johansson

Παράγραφος 19

Τροπολογία

19. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την 
Επιτροπή και τις αντιπροσωπείες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενθαρρύνουν νέες 
χρηματοδοτήσεις αναθεωρημένες προς τα 
άνω και συμπληρωματικές 
χρηματοδοτήσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά 
τις δράσεις προσαρμογής που θα έχουν 
άμεσα οφέλη για τις γυναίκες, που συχνά 
είναι δυσανάλογα ευάλωτες στις συνέπειες 
της αλλαγής του κλίματος. Ζητεί η
χρηματοδότηση αυτή για την προσαρμογή 
να λάβει αποκλειστικά τη μορφή 
επιδοτήσεων. 

19. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την 
Επιτροπή και τις αντιπροσωπείες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενθαρρύνουν νέες 
χρηματοδοτήσεις αναθεωρημένες προς τα 
άνω και συμπληρωματικές 
χρηματοδοτήσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά 
τις δράσεις προσαρμογής που θα έχουν 
άμεσα οφέλη για τις γυναίκες, που συχνά 
είναι δυσανάλογα ευάλωτες στις συνέπειες 
της αλλαγής του κλίματος. Ζητεί η 
χρηματοδότηση αυτή για την προσαρμογή 
να περιλαμβάνει καινοτόμες λύσεις, για 
παράδειγμα με τη μορφή μικροδανείων·

Or. sv

Τροπολογία 51
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες μέσω 
διαδικασιών με γνώμονα την τεχνολογία 
και την ανταλλαγή γνώσεων, στις οποίες 
υπάρχει ισορροπημένη συμμετοχή των 
γυναικών με στόχο τη συμβολή τους 
ταυτόχρονα τόσο στην προώθηση των 
ίσων ευκαιριών όσο και στον μετριασμό 
των αλλαγών του κλίματος·

Or. pt

Τροπολογία 52
Norica Nicolai

Παράγραφος 19 α (νέα)

Τροπολογία

19 α. Εκφράζει την ανησυχία της για τον 
αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η 
αλλαγή του κλίματος στην επίτευξη των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας των 
ΗΕ, ιδίως των στόχων που σχετίζονται με 
την κατάσταση και την προστασία των 
γυναικών.

Or. en


