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Amendement 1
Marina Yannakoudakis

Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat klimaatverandering 
niet genderneutraal is en verschillende 
effecten heeft op mannen en vrouwen,

A. overwegende dat klimaatverandering 
genderneutraal is maar verschillende 
effecten kan hebben op mannen en
vrouwen,

Or. en

Amendement 2
Mikael Gustafsson

Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat 
consumptiepatronen en levenswijze een 
aanzienlijke invloed hebben op 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 3
Sirpa Pietikäinen

Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat vrouwen ongeveer 
50% van de wereldbevolking uitmaken, 
maar relatief meer verantwoordelijkheden 
op zich nemen op het vlak van dagelijkse 
consumptiekeuzes, de zorg voor kinderen 
en huishoudelijke activiteiten, die alle 
gevolgen hebben voor het milieu en het 
klimaat;
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Or. en

Amendement 4
Mikael Gustafsson

Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat 
consumptiepatronen verschillend zijn 
voor vrouwen en mannen; overwegende 
dat vrouwen, ongeacht hun 
sociaaleconomische status, minder 
consumeren dan mannen en meer 
betrokkenheid en goede wil tonen om het 
milieu te beschermen door duurzame 
consumptiekeuzes te maken, minder vlees 
te eten en energiezuiniger te zijn en 
minder schade toebrengen aan het milieu 
bij hun verplaatsingen: ze rijden minder 
vaak met de auto, gaan vaker te voet en 
maken vaker gebruik van het openbaar 
vervoer dan mannen;

Or. en

Amendement 5
Marina Yannakoudakis

Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat ongelijkheden door de 
klimaatverandering zullen worden 
vergroot, en dat er een kans bestaat dat 
klimaatveranderingsmaatregelen ook een 
negatieve uitwerking zullen hebben op het 
evenwicht tussen mannen en vrouwen en 
op vrouwenrechten indien er niet vanaf het 
begin rekening wordt gehouden met 
genderdiscriminatie,

C. overwegende dat ongelijkheden door de 
klimaatverandering zullen worden 
vergroot, en dat er een kans bestaat dat 
klimaatveranderingsmaatregelen ook een 
negatieve uitwerking zullen hebben op het 
evenwicht tussen mannen en vrouwen
indien er niet vanaf het begin rekening 
wordt gehouden met genderdiscriminatie,
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Or. en

Amendement 6
Edite Estrela

Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat er geen 
klimaatgerechtigheid kan bestaan zonder 
werkelijke gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, en overwegende dat het 
wegwerken van ongelijkheden en de strijd 
tegen klimaatverandering niet als 
tegenstrijdig beschouwd mogen worden

Or. pt

Amendement 7
Norica Nicolai

Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de demografische 
achteruitgang bij de Europese bevolking 
negatief beïnvloed zal worden door de 
gevolgen van klimaatverandering, 
aangezien er tekenen zijn die erop wijzen 
dat de geboortecijfers zullen dalen en dat 
de generaties Europeanen die de 
uiteindelijke gevolgen van de 
klimaatverandering moeten dragen, te 
kampen zullen krijgen met aanzienlijke 
onevenwichtigheden tussen de 
verschillende leeftijdscategorieën, waar 
vooral vrouwen door getroffen zullen 
worden;

Or. en
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Amendement 8
Edite Estrela

Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat democratie, de 
eerbiediging van de mensenrechten en 
gelijke kansen voor mannen en vrouwen 
bijdragen tot duurzame ontwikkeling en 
milieubescherming;

Or. pt

Amendement 9
Nicole Kiil-Nielsen

Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat in sommige regio's 
vrouwen 70% van de
landbouwwerkzaamheden verrichten, 
meer dan 90% van het voedsel6

produceren, en toch niet vertegenwoordigd 
zijn in begrotingsonderhandelingen of
activiteiten tegen klimaatverandering,

E. overwegende dat in sommige regio's, 
bijna 70% van alle werkende vrouwen in 
de landbouw werken1 en dat zij tot 90% 
van sommige gewassen2 produceren, en 
toch nauwelijks vertegenwoordigd zijn in 
begrotingsonderhandelingen en activiteiten 
tegen klimaatverandering;

Or. en

Amendement 10
Sirpa Pietikäinen

Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat vrouwen, hoewel zij F. overwegende dat vrouwen, hoewel zij 
                                               
1 FAO: De toestand van voedsel en landbouw 2010-2011 – Vrouwen in de landbouw – De genderkloof voor 
ontwikkeling dichten, http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf
2 Wereldforum voor Economie, "Empowerment van vrouwen: de mondiale genderkloof meten", 2005, 
https://members.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gender_gap.pdf
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70% uitmaken van de armen die van 
minder dan 1 USD per dag moeten leven, 
minder dan 1% van het onroerend goed in 
de wereld bezitten,

70% uitmaken van de armen die van 
minder dan 1 USD per dag moeten leven, 
minder dan 1% van het onroerend goed in 
de wereld bezitten; overwegende dat 
vrouwen in ontwikkelingslanden, in 
vergelijking met mannen een aanzienlijk 
groter deel van hun inkomen investeren 
in hun gezin;

Or. en

Amendement 11
Edite Estrela

Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat geboorteregeling de 
gezondheid van moeders en de controle 
over de grootte van het gezin aanzienlijk 
kan verbeteren, en uiteindelijk kan zorgen 
voor een grotere onafhankelijkheid en een 
lagere werkdruk van vrouwen die de 
primaire verzorgers zijn van kinderen, 
door de weerbaarheid van vrouwen en hun 
gezinnen tegen de effecten van 
klimaatverandering te verhogen,

G. overwegende dat geboorteregeling de 
gezondheid van moeders en de controle 
over de grootte van het gezin aanzienlijk 
kan verbeteren, en uiteindelijk kan zorgen 
voor een grotere onafhankelijkheid en een 
lagere werkdruk van vrouwen die nog 
steeds gezien worden als de belangrijkste 
verantwoordelijke voor de zorg van de 
kinderen, door de weerbaarheid van 
vrouwen en hun gezinnen tegen de effecten 
van klimaatverandering te verhogen,

Or. pt

Amendement 12
Norica Nicolai

Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat geboorteregeling de 
gezondheid van moeders en de controle 
over de grootte van het gezin aanzienlijk 
kan verbeteren, en uiteindelijk kan zorgen 
voor een grotere onafhankelijkheid en een 

G. overwegende dat geboorteregeling de 
gezondheid van moeders en de controle 
over de grootte van het gezin aanzienlijk 
kan verbeteren, en uiteindelijk kan zorgen 
voor een grotere onafhankelijkheid en een 
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lagere werkdruk van vrouwen die de 
primaire verzorgers zijn van kinderen, door 
de weerbaarheid van vrouwen en hun 
gezinnen tegen de effecten van 
klimaatverandering te verhogen;

lagere werkdruk van vrouwen die de 
primaire verzorgers zijn van kinderen, door 
de weerbaarheid van vrouwen en hun 
gezinnen tegen de effecten van 
klimaatverandering te verhogen, zoals 
vervat in het 20-jarenplan van de 
Internationale Conferentie over 
Bevolking en Ontwikkeling;

Or. en

Amendement 13
Antigoni Papadopoulou

Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat milieuproblemen, 
veroorzaakt en verergerd door 
klimaatverandering, momenteel zorgen 
voor een toename van gedwongen 
migratie en er daarom gewezen moet 
worden op het groeiende verband tussen 
het aantal asielzoekers en gebieden waar 
het milieu erop achteruitgaat; roept op tot 
een betere bescherming en hervestiging 
van "klimaatvluchtelingen" en bijzondere 
aandacht voor vrouwen, die het meest 
kwetsbaar zijn;

Or. en

Amendement 14
Marina Yannakoudakis

Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het aantal vrouwen dat 
deelneemt aan onderhandelingen inzake 
klimaatverandering nog altijd 
onbevredigend is, en er weinig tot geen 

I. overwegende dat vrouwen nog altijd 
ondervertegenwoordigd zijn in de 
onderhandelingen inzake klimaat; 
overwegende dat vrouwen slechts 12 tot 
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vooruitgang is geboekt; overwegende dat 
vrouwen slechts 12 tot 15% uitmaken van 
de delegatievoorzitters en circa 30% van de 
delegaties;

15% uitmaken van de delegatievoorzitters 
en circa 30% van de delegaties;

Or. en

Amendement 15
Sirpa Pietikäinen

Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het aantal vrouwen dat 
deelneemt aan onderhandelingen inzake 
klimaatverandering nog altijd 
onbevredigend is, en er weinig tot geen 
vooruitgang is geboekt; overwegende dat 
vrouwen slechts 12 tot 15% uitmaken van 
de delegatievoorzitters en circa 30% van de 
delegaties;

I. overwegende dat het aantal vrouwen dat 
deelneemt aan politieke beleidsvorming en 
in het bijzonder aan onderhandelingen 
inzake klimaatverandering nog altijd 
onbevredigend is, en er weinig tot geen 
vooruitgang is geboekt; overwegende dat 
vrouwen slechts 12 tot 15% uitmaken van 
de delegatievoorzitters en circa 30% van de 
delegaties;

Or. en

Amendement 16
Edite Estrela

Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat natuurrampen 
grote middellange- en 
langetermijngevolgen hebben voor 
onderwijs, gezondheid, structurele 
armoede en bevolkingsverplaatsingen, en 
overwegende dat kinderen een groep zijn 
die bijzonder gevoelig is voor de gevolgen 
van natuurrampen, overwegende dat er 
een duidelijk verband bestaat tussen het 
voorkomen van natuurrampen en een 
daling van het percentage kinderen dat 
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naar school gaat, en dat natuurrampen de 
genderkloof op schoolniveau aanzienlijk 
vergroten;

Or. pt

Amendement 17
Edite Estrela

Overweging J ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J ter. overwegende dat droogtes en 
watertekorten vanwege 
klimaatverandering vrouwen ertoe 
verplichten om harder te werken om te 
blijven voorzien in water, voedsel en 
energie en overwegende dat jongeren 
vaak thuisblijven van school om hun 
moeders bij te staan in deze taken;

Or. pt

Amendement 18
Sirpa Pietikäinen

Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat vrouwen ook 
krachtige katalysatoren van verandering
zijn, en dat hun volledige deelname aan 
ieder aspect van de strijd tegen 
klimaatverandering zou zorgen voor een 
eerlijker en meer allesomvattend beleid op 
dit vlak, zowel wat betreft de aanpassing 
aan als de inperking van de gevolgen van 
klimaatverandering;

K. overwegende dat vrouwen zich over het 
algemeen meer bezighouden met 
activiteiten van het maatschappelijk 
middenveld, en dat hun volledige deelname 
aan ieder aspect van de strijd tegen 
klimaatverandering zou zorgen voor een 
eerlijker en meer allesomvattend beleid op 
dit vlak, zowel wat betreft de aanpassing 
aan als de inperking van de gevolgen van 
klimaatverandering;

Or.
en
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Amendement 19
Nicole Kiil-Nielsen

Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat vrouwen ook 
krachtige katalysatoren van verandering 
zijn, en dat hun volledige deelname aan 
ieder aspect van de strijd tegen 
klimaatverandering zou zorgen voor een 
eerlijker en meer allesomvattend beleid op 
dit vlak, zowel wat betreft de aanpassing 
aan als de inperking van de gevolgen van 
klimaatverandering;

K. overwegende dat vrouwen ook 
krachtige katalysatoren van verandering 
zijn, en dat hun volledige deelname aan 
ieder aspect van de strijd tegen 
klimaatverandering zou zorgen voor een 
eerlijker en meer allesomvattend en 
doeltreffend beleid op dit vlak, zowel wat 
betreft de aanpassing aan als de inperking 
van de gevolgen van klimaatverandering;

Or. en

Amendement 20
Edite Estrela

Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat vrouwen, vanwege 
hun taken op het vlak van het beheer van 
schaarse natuurlijke hulpbronnen, 
belangrijke kennis vergaren over de 
behoefte aan een duurzamer milieu, 
waardoor zij een niet te onderschatten rol 
zouden kunnen spelen in het verbeteren 
van strategieën ter aanpassing aan en 
beperking van klimaatverandering;

Or. pt

Amendement 21
Mikael Gustafsson

Overweging K bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat mechanismen en 
financiering voor het voorkomen van, het 
aanpassen aan en het beperken van de 
gevolgen van rampen ontoereikend zullen 
blijven tenzij vrouwen terdege betrokken 
worden bij de uitwerking, de 
beleidsvorming en de tenuitvoerlegging 
ervan; overwegende dat goede praktijken 
uit bijvoorbeeld Tunesië, Nicaragua, El 
Salvador en Honduras reeds hebben 
aangetoond dat de kennis en participatie 
van vrouwen via rampenbeheer levens 
redt, de biodiversiteit en het waterbeheer 
verbetert, de voedselzekerheid verhoogt, 
verwoestijning tegengaat, bossen 
beschermt en de volksgezondheid 
ondersteunt;

Or. en

Amendement 22
Mikael Gustafsson

Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. roept de Commissie en de lidstaten
ertoe op om doelstellingen betreffende 
gendergelijkheid en 
genderrechtvaardigheid op te nemen in 
alle beleidsdomeinen die betrekking 
hebben op milieukwesties en in alle 
niveaus van de besluitvorming;

Or. en

Amendement 23
Marina Yannakoudakis

Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is ingenomen met het toenemende 
bewustzijn van het genderaspect van 
klimaatverandering bij 
klimaatonderhandelingen en actoren op 
hoog niveau; benadrukt echter dat er 
concrete stappen moeten worden genomen 
om vrouwen bij deze onderhandelingen te 
betrekken, bijvoorbeeld door voor 
delegaties quota van minstens 40% in te 
voeren;

3. is ingenomen met het toenemende 
bewustzijn van het genderaspect van 
klimaatverandering bij 
klimaatonderhandelingen en actoren op 
hoog niveau; benadrukt echter dat er 
concrete stappen moeten worden genomen 
om vrouwen bij deze onderhandelingen te 
betrekken;

Or. en

Amendement 24
Sirpa Pietikäinen

Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ingenomen met het toenemende 
bewustzijn van het genderaspect van 
klimaatverandering bij 
klimaatonderhandelingen en actoren op 
hoog niveau; benadrukt echter dat er 
concrete stappen moeten worden genomen 
om vrouwen bij deze onderhandelingen te 
betrekken, bijvoorbeeld door voor 
delegaties quota van minstens 40% in te 
voeren;

3. is ingenomen met het toenemende 
bewustzijn van het genderaspect van 
klimaatverandering bij 
klimaatonderhandelingen en actoren op 
hoog niveau; benadrukt echter dat er 
concrete stappen moeten worden genomen 
om meer vrouwen via specifieke 
maatregelen nauwer te betrekken bij alle 
niveaus van de besluitvorming, en in het 
bijzonder in de onderhandelingen inzake 
klimaatverandering, bijvoorbeeld door 
voor delegaties quota van minstens 40% in 
te voeren;

Or. en

Amendement 25
Edite Estrela

Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert de Commissie en de lidstaten 
aan de resolutie van het Europees 
Parlement over de 
klimaatveranderingsconferentie in Durban 
(COP 17) en aan de daar gedane 
toezegging "te streven naar een 
vrouwelijke participatiegraad van minimaal 
40% in alle relevante organen" voor 
klimaatverandering;

4. herinnert de Commissie en de lidstaten 
aan de resolutie van het Europees 
Parlement over de 
klimaatveranderingsconferentie in Durban 
(COP 17) en roept hen op te handelen 
naar de daar gedane toezegging "te streven 
naar een vrouwelijke participatiegraad van 
minimaal 40% in alle relevante organen" 
voor klimaatverandering;

Or. pt

Amendement 26
Nicole Kiil-Nielsen

Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert de Commissie en de lidstaten 
aan de resolutie van het Europees 
Parlement over de 
klimaatveranderingsconferentie in Durban 
(COP 17) en aan de daar gedane 
toezegging "te streven naar een 
vrouwelijke participatiegraad van minimaal 
40% in alle relevante organen" voor 
klimaatverandering;

4. herinnert de Commissie en de lidstaten 
aan de resolutie van het Europees 
Parlement over de 
klimaatveranderingsconferentie in Durban 
(COP 17) en aan de daar gedane 
toezegging "te streven naar een 
vrouwelijke participatiegraad van minimaal 
40% in alle relevante organen" voor 
klimaatverandering; en benadrukt dat het 
noodzakelijk is om dit beginsel eveneens 
toe te passen op de organen voor de 
overdracht van technologie en aanpassing 
aan de klimaatverandering;

Or. en

Amendement 27
Edite Estrela

Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
naar geslacht uitgesplitste gegevens te 
verzamelen bij het plannen, uitvoeren en 
evalueren van maatregelen, programma's 
en projecten inzake klimaatverandering;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. pt

Amendement 28
Norica Nicolai

Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
naar geslacht uitgesplitste gegevens te 
verzamelen bij het plannen, uitvoeren en 
evalueren van maatregelen, programma's 
en projecten inzake klimaatverandering;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
naar geslacht uitgesplitste gegevens te 
verzamelen bij het plannen, uitvoeren en 
evalueren van maatregelen, programma's 
en projecten inzake klimaatverandering en 
een gids voor de aanpassing aan 
klimaatverandering uit te werken waarin 
beleidslijnen worden voorgesteld die 
vrouwen kunnen beschermen tegen de 
gevolgen van klimaatverandering en hun 
positie kunnen versterken;

Or. en

Amendement 29
Edite Estrela

Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. herinnert eraan dat het opnemen 
van kwesties met betrekking tot het 
bevorderen van gendergelijkheid en het 
uitbannen van discriminatie in het 
buitenlands beleid van de EU ertoe moet 
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blijven bijdragen dat vrouwen een 
centrale rol spelen in de besluitvorming, 
de beleidsvorming en het beheer, het 
behoud en de monitoring van natuurlijke 
hulpbronnen en het milieu en in de strijd 
tegen klimaatverandering;

Or. pt

Amendement 30
Mikael Gustafsson

Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om gendergevoelige statistieken 
te mainstreamen in alle beleidsdomeinen 
die verband houden met milieu, om de 
situatie van vrouwen en mannen ten 
opzichte van klimaatverandering beter te 
kunnen meten;

Or. en

Amendement 31
Mikael Gustafsson

Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. roept op tot een 
"klimaatvriendelijke" indicator (als 
alternatief voor het BNP) om na te gaan 
hoe patronen in de groei, de consumptie 
en de levensstijl het klimaat beïnvloeden;

Or. en
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Amendement 32
Sirpa Pietikäinen

Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. roept de Commissie ertoe op het 
vormen van netwerken van 
vrouwenorganisaties en actoren van het 
maatschappelijk middenveld te 
bevorderen en te ondersteunen;

Or. en

Amendement 33
Norica Nicolai

Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. roept de Commissie ertoe op 
programma's uit te werken waardoor de 
overdracht van moderne technologieën en 
knowhow ontwikkelingsgemeenschappen 
en -regio's kan helpen om zich aan de 
klimaatverandering aan te passen;

Or. en

Amendement 34
Edite Estrela

Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op de genderkwestie op te nemen in 
strategieën ter preventie en beheersing 
van de risico's van natuurrampen en 
maatregelen te treffen om het bewustzijn 
inzake risicopreventie en wat te doen bij 
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natuurrampen bij de bevolking, in het 
bijzonder bij vrouwen, te verhogen;

Or. pt

Amendement 35
Norica Nicolai

Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is bezorgd over het feit dat 
klimaatverandering veranderingen teweeg 
kan brengen in de geografische dynamiek 
van tropische epidemieën, in het bijzonder 
in het geval van malaria, aangezien de 
habitat van de vectoren die de ziekte 
overbrengen groter zal worden; is van 
mening dat aangezien vrouwen een 
bijzonder kwetsbare groep zijn bij 
dergelijke ziekten, er meer inspanningen 
geleverd moeten worden in de strijd voor 
betere preventiemiddelen, behandeling en 
toegang tot geneeskunde en 
geneesmiddelen; 

Or. en

Amendement 36
Marina Yannakoudakis

Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de 
toekomstige voorzitters van de Raad van 
de Europese Unie een onderzoek te starten 
dat specifiek gericht is op het genderaspect 
van inperkingsmaatregelen;

11. verzoekt de Commissie en de 
toekomstige voorzitters van de Raad van 
de Europese Unie het genderaspect van 
inperkingsmaatregelen te beoordelen;

Or. en



AM\887948NL.doc 19/26 PE478.628v01-00

NL

Amendement 37
Angelika Werthmann

Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat er behoefte is aan 
gerichte maatregelen ter voorkoming van 
gendersegregatie en -discriminatie in de 
groene economie, waarin banen op het 
gebied van nieuwe technologieën en 
wetenschap al bijna uitsluitend door 
mannen worden bekleed;

12. benadrukt dat er behoefte is aan 
gerichte maatregelen ter voorkoming van 
gendersegregatie en -discriminatie in de 
groene economie, waarin banen op het 
gebied van nieuwe technologieën en 
wetenschap al bijna uitsluitend door 
mannen worden bekleed; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op 
vrouwen aan te sporen om opleidingen en 
carrières in de milieu- en 
energietechnische sectoren na te streven, 
omdat de behoefte aan deskundigheid op 
die gebieden om de bescherming van het 
klimaat te bevorderen vrouwen zal 
verzekeren van een zekere baan met een 
stabiele toekomst;

Or. de

Amendement 38
Kent Johansson

Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat er behoefte is aan 
gerichte maatregelen ter voorkoming van 
gendersegregatie en -discriminatie in de 
groene economie, waarin banen op het 
gebied van nieuwe technologieën en 
wetenschap al bijna uitsluitend door 
mannen worden bekleed; 

12. benadrukt dat er behoefte is aan 
gerichte maatregelen ter voorkoming van 
gendersegregatie en -discriminatie in de 
groene economie, waarin banen op het 
gebied van nieuwe technologieën en 
wetenschap al bijna uitsluitend door 
mannen worden bekleed; onderstreept in 
dat verband het belang van 
ondernemerschap om de groene economie 
open te stellen voor zowel vrouwen als 
mannen;
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Or. sv

Amendement 39
Barbara Matera

Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat er behoefte is aan 
gerichte maatregelen ter voorkoming van 
gendersegregatie en -discriminatie in de 
groene economie, waarin banen op het 
gebied van nieuwe technologieën en 
wetenschap al bijna uitsluitend door 
mannen worden bekleed;

12. benadrukt dat er behoefte is aan 
gerichte maatregelen ter voorkoming van 
gendersegregatie en -discriminatie in de 
groene economie, waarin banen op het 
gebied van nieuwe technologieën en 
wetenschap al bijna uitsluitend door 
mannen worden bekleed; roept de lidstaten 
er daarom toe op quota op te nemen voor 
vrouwen in die technische en 
wetenschappelijke functies, om zo het 
bewust zijn ten aanzien van de behoeften 
van vrouwen in het uitwerken van 
klimaatbeleid te verhogen;

Or. it

Amendement 40
Norica Nicolai

Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie de hervorming 
van bestaande mechanismen en fondsen te 
steunen, zodat zij transparanter en 
allesomvattender worden en een betere 
weerspiegeling bieden van de door lokale 
gemeenschappen – en met name vrouwen –
geleverde bijdragen aan 
emissieverlagingen, en om deze beginselen 
te bevorderen in toekomstige verdragen, 
mechanismen en bilaterale 
samenwerkingsverbanden die betrekking 
hebben op het klimaat;

13. verzoekt de Commissie de hervorming 
van bestaande mechanismen en fondsen te 
steunen, zodat zij transparanter en 
allesomvattender worden en een betere 
weerspiegeling bieden van de door lokale 
gemeenschappen – en met name vrouwen –
geleverde bijdragen aan 
emissieverlagingen, en om deze beginselen 
te bevorderen in toekomstige verdragen, 
mechanismen en bilaterale 
samenwerkingsverbanden die betrekking 
hebben op het klimaat, om te komen tot 
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betere manieren om de economische 
positie van vrouwen te versterken;

Or. en

Amendement 41
Nicole Kiil-Nielsen

Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. erkent dat bevolkingsgroei een 
invloed heeft op het klimaat en wijst op de 
noodzaak van een adequaat antwoord op 
onbeantwoorde behoeften van vrouwen en 
mannen in alle maatschappijen op het 
vlak van voorbehoedsmiddelen;

Or. en

Amendement 42
Norica Nicolai

Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
indicatoren te ontwikkelen voor het 
evalueren van de gendereffecten van 
projecten en programma's en om zich in te 
zetten voor genderbewust budgetteren in 
klimaatbeleid, zowel op internationaal, 
nationaal, regionaal als lokaal niveau;

15. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
indicatoren te ontwikkelen voor het 
evalueren van de gendereffecten van 
projecten en programma's en om zich in te 
zetten voor genderbewust budgetteren in 
klimaatbeleid en beleid voor de 
ontwikkeling van het maatschappelijk 
kapitaal van regio's en gebieden die 
getroffen worden door veranderingen in 
het klimaat, zowel op internationaal, 
nationaal, regionaal als lokaal niveau;

Or. en
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Amendement 43
Antigoni Papadopoulou

Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. roep de Commissie en de lidstaten 
ertoe op regelingen voor microleningen 
aan te moedigen om de positie van 
kwetsbare vrouwen die klimaatvluchteling 
zijn te versterken en hen zo te helpen om 
de armoede te verlichten en te 
overwinnen;

Or. en

Amendement 44
Sirpa Pietikäinen

Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. roept de Commissie ertoe op 
bewustmakingscampagnes te lanceren bij 
de bevolking die gericht zijn op dagelijkse 
consumptiekeuzes binnen het gezin en 
activiteiten in het kader van de zorg voor 
kinderen, waarvoor vrouwen in grote 
mate verantwoordelijk zijn;

Or. en

Amendement 45
Norica Nicolai

Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst erop dat klimaatverandering 
onvermijdelijk zal leiden tot migratie uit 
de regio's die getroffen worden door 
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rampen, zoals droogtes of 
overstromingen, en dat de EU rekening 
moet houden met de bescherming van 
vrouwen in de kampen voor vluchtelingen 
en ontheemden die mogelijk zullen 
ontstaan;

Or. en

Amendement 46
Marina Yannakoudakis

Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de EU-delegaties het in 
bovengenoemde resolutie van het 
Parlement over de 
klimaatveranderingsconferentie in Durban 
(COP 17) omschreven beginsel te 
eerbiedigen, om zo het genderevenwicht te 
waarborgen in alle besluitvormingsorganen 
die zich bezighouden met 
klimaatfinanciering, met inbegrip van het 
Comité voor het Groen Klimaatfonds en 
eventuele subcomités voor individuele 
financieringsfaciliteiten;

17. verzoekt de EU-delegaties het in 
bovengenoemde resolutie van het 
Parlement over de 
klimaatveranderingsconferentie in Durban 
(COP 17) omschreven beginsel te 
eerbiedigen, om zo het genderevenwicht te 
waarborgen in alle besluitvormingsorganen 
die zich bezighouden met 
klimaatfinanciering, met inbegrip van het 
Comité voor het Groen Klimaatfonds en 
eventuele subcomités voor individuele 
financieringsfaciliteiten uit bestaande 
ontwikkelingsfondsen;

Or. en

Amendement 47
Edite Estrela

Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de EU-delegaties het in 
bovengenoemde resolutie van het 
Parlement over de 
klimaatveranderingsconferentie in Durban 
(COP 17) omschreven beginsel te 

17. verzoekt de EU-delegaties het in 
bovengenoemde resolutie van het 
Parlement over de 
klimaatveranderingsconferentie in Durban 
(COP 17) omschreven beginsel te
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eerbiedigen, om zo het genderevenwicht te 
waarborgen in alle besluitvormingsorganen 
die zich bezighouden met 
klimaatfinanciering, met inbegrip van het 
Comité voor het Groen Klimaatfonds en 
eventuele subcomités voor individuele 
financieringsfaciliteiten;

eerbiedigen, om zo het genderevenwicht te 
waarborgen in alle besluitvormingsorganen 
die zich bezighouden met 
klimaatfinanciering, met inbegrip van het 
Comité voor het Groen Klimaatfonds en 
eventuele subcomités voor individuele 
financieringsfaciliteiten, door organisaties 
die zich inzetten voor gendergelijkheid en 
vrouwenverenigingen actief te betrekken 
bij de activiteiten van het Groen 
Klimaatfonds;

Or. pt

Amendement 48
Edite Estrela

Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt dat ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen in de toegang 
tot middelen, zoals krediet, informatie en 
technologie, in aanmerking genomen 
moeten worden bij het opstellen van 
strategieën ter bestrijding van 
klimaatverandering;

Or. pt

Amendement 49
Nicole Kiil-Nielsen

Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. meent dat genderevenwicht als 
horizontaal aspect in alle klimaatfondsen 
en -instrumenten moet worden verwerkt; 
benadrukt dat hetzelfde geldt voor de 
doelstelling, het beheer en de 
uitvoeringswijze van dergelijke 

18. meent dat genderevenwicht als 
horizontaal aspect in alle klimaatfondsen 
en -instrumenten moet worden verwerkt; 
benadrukt dat daarvoor 
genderdeskundigheid nodig is en dat 
hetzelfde geldt voor de doelstelling, het 
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financieringsmechanismen, en dat de 
uitvoeringswijze en toezicht- en 
evaluatiemechanismen moeten waarborgen 
dat vrouwen en lokale gemeenschappen 
toereikende financiering krijgen;

beheer en de uitvoeringswijze van 
dergelijke financieringsmechanismen, en 
dat de uitvoeringswijze en toezicht- en 
evaluatiemechanismen moeten waarborgen 
dat vrouwen en lokale gemeenschappen 
toereikende financiering krijgen;

Or. en

Amendement 50
Kent Johansson

Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie en de EU-
delegaties zich in te zetten voor 
omvangrijkere, nieuwe en aanvullende 
financiering voor aanpassingsmaatregelen 
die rechtstreekse voordelen opleveren voor 
vrouwen, aangezien zij vaak onevenredig 
kwetsbaar zijn voor de gevolgen van 
klimaatverandering; pleit ervoor dat 
dergelijke financiering voor aanpassing 
uitsluitend in de vorm van donaties wordt 
toegekend;

19. verzoekt de Commissie en de EU-
delegaties zich in te zetten voor 
omvangrijkere, nieuwe en aanvullende 
financiering voor aanpassingsmaatregelen 
die rechtstreekse voordelen opleveren voor 
vrouwen, aangezien zij vaak onevenredig 
kwetsbaar zijn voor de gevolgen van 
klimaatverandering; pleit ervoor dat 
dergelijke financiering voor aanpassing 
innovatieve oplossingen, zoals 
financiering in de vorm van 
microleningen moet omvatten;

Or. sv

Amendement 51
Edite Estrela

Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op de ontwikkeling van 
hernieuwbare energiebronnen in 
ontwikkelingslanden te ondersteunen via 
de uitwisseling van technologie en kennis, 
waaraan vrouwen evenredig moeten 
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deelnemen, om zo tegelijkertijd bij te 
dragen tot gelijke kansen voor vrouwen 
en mannen en het beperken van de 
gevolgen van klimaatverandering;

Or. pt

Amendement 52
Norica Nicolai

Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is bezorgd over de negatieve 
gevolgen die klimaatverandering kan 
hebben voor het verwezenlijken van de 
VN-millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling, in het bijzonder van die 
doelstellingen die verband houden met de 
situatie en de bescherming van vrouwen.

Or. en


