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Alteração 1 
Marina Yannakoudakis

Considerando A

Alteração

A. Considerando que as alterações 
climáticas não são neutras do ponto de 
vista do género e possuem sem dúvida 
efeitos diferenciados a este nível;

A. Considerando que as alterações 
climáticas são neutras do ponto de vista do 
género, mas podem ter efeitos 
diferenciados a este nível;

Or. en

Alteração 2
Mikael Gustafsson

Considerando A-A (novo)

Alteração

A-A. Considerando que os padrões de 
consumo e de estilo de vida têm um 
impacto significativo nas alterações 
climáticas;

Or. en

Alteração 3
Sirpa Pietikäinen

Considerando A-A (novo)
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Alteração

A-A. Considerando que as mulheres 
representam aproximadamente 50 % da 
população mundial, assumindo, contudo, 
em termos relativos, uma maior 
responsabilidade nas opções de consumo 
diárias, nos cuidados às crianças e nas 
atividades domésticas, que afetam o 
ambiente e o clima;

Or. en

Alteração 4
Mikael Gustafsson

Considerando B-A (novo)

Alteração

B-A. Considerando que os padrões de 
consumo diferem entre mulheres e 
homens; considerando que as mulheres, 
independentemente do seu estatuto 
socioeconómico, consomem menos em 
comparação com os homens e revelam um 
maior empenhamento e uma maior 
vontade de agir em prol da preservação do 
ambiente, efetuando opções de consumo 
sustentáveis, comendo menos carne e
sendo mais eficientes do ponto de vista 
energético; e que têm um comportamento 
ambientalmente menos nocivo em termos 
de mobilidade: utilizam o automóvel 
menos frequentemente, andam mais a pé 
e utilizam os transportes públicos com 
maior frequência do que os homens;

Or. en

Alteração 5
Marina Yannakoudakis
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Considerando C

Alteração

C. Considerando que as alterações 
climáticas irão potenciar as desigualdades e 
que existe o risco de as políticas no 
domínio dessas mesmas alterações 
climáticas, se não tiverem em 
consideração, logo desde o início, a 
discriminação em razão do género, virem a 
ter um impacto negativo no equilíbrio dos 
géneros e nos direitos das mulheres;

C. Considerando que as alterações 
climáticas irão potenciar as desigualdades e 
que existe o risco de as políticas no 
domínio dessas mesmas alterações 
climáticas, se não tiverem em 
consideração, logo desde o início, a 
discriminação em razão do género, virem a 
ter um impacto negativo no equilíbrio dos 
géneros;

Or. en

Alteração 6
Edite Estrela

Considerando C-A (novo)

Alteração

C-A. Considerando que não haverá 
justiça climática sem uma verdadeira 
igualdade de género e que a eliminação 
das desigualdades e a luta contra as 
alterações climáticas não devem ser 
encaradas como uma contradição;

Or. pt

Alteração 7
Norica Nicolai

Considerando C-A (novo)
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Alteração

C-A. Considerando que o declínio 
demográfico da população europeia será 
afetado negativamente pelos efeitos das 
alterações climáticas, dado que existem 
sinais de que as taxas de natalidade 
diminuirão e que as gerações de europeus 
que terão de se debater com os efeitos
generalizados desta mudança sofrerão
com desequilíbrios de idade significativos, 
que afetarão em particular as mulheres;

Or. en

Alteração 8
Edite Estrela

Considerando C-B (novo)

Alteração

C-B. Considerando que a democracia, o 
respeito pelos direitos humanos e a 
igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres contribuem para o 
desenvolvimento sustentado e para a 
proteção do ambiente;

Or. pt

Alteração 9
Nicole Kiil-Nielsen

Considerando E

Alteração

E. Considerando que, em algumas regiões, 
as mulheres fornecem 70 % do trabalho 

E. Considerando que, em algumas regiões,
quase 70 % das mulheres ativas 
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agrícola, produzem mais de 90 % dos 
alimentos6, e, no entanto, nunca se 
encontram representadas nas deliberações 
sobre o orçamento, nomeadamente nas
atividades relativas às alterações 
climáticas;

trabalham na agricultura1 e produzem até 
90 % de algumas culturas2, não se 
encontrando praticamente representadas 
nas deliberações sobre o orçamento e nas
atividades relativas às alterações 
climáticas;

Or. en

Alteração 10
Sirpa Pietikäinen

Considerando F

Alteração

F. Considerando que 70 % dos pobres -
vivendo com menos de 1 dólar por dia -
são mulheres, e que as mulheres possuem 
menos de 1 % da propriedade a nível 
mundial7;

F. Considerando que 70 % dos pobres -
vivendo com menos de 1 dólar por dia -
são mulheres, e que as mulheres possuem 
menos de 1 % da propriedade a nível 
mundial7; considerando que, em 
comparação com os homens, as mulheres 
dos países em desenvolvimento reinvestem 
uma parte consideravelmente superior dos
seus rendimentos nas suas famílias;

Or. en

Alteração 11
Edite Estrela

Considerando G

                                               
1 FAO: "The State of Food and Agriculture 2010-11 - Women in Agriculture - Closing the gender gap for 
development" (A situação da alimentação e da agricultura 2010-11 – O papel das mulheres na agricultura –
Redução das disparidades de género tendo em vista o desenvolvimento), 
http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf
2 Fórum Económico Mundial, "Women's Empowerment: Measuring the Global Gender Gap" (Empoderamento 
das mulheres: avaliação das disparidades globais de género), 2005, 
https://members.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gender_gap.pdf
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Alteração

G. Considerando que o planeamento 
familiar pode melhorar significativamente 
os cuidados de saúde materna e o controlo 
da dimensão do agregado familiar e, em 
última análise, aumentar a independência e 
reduzir a sobrecarga de trabalho das 
mulheres de guarda efetiva dos filhos, 
aumentando a resiliência das mulheres e 
das suas famílias aos impactos das 
alterações climáticas;

G. Considerando que o planeamento 
familiar pode melhorar significativamente 
os cuidados de saúde materna e o controlo 
da dimensão do agregado familiar e, em 
última análise, aumentar a independência e 
reduzir a sobrecarga de trabalho das 
mulheres, que continuam a ser vistas 
como as principais responsáveis pelos 
cuidados dos filhos, aumentando a 
resiliência das mulheres e das suas famílias 
aos impactos das alterações climáticas;

Or. pt

Alteração 12
Norica Nicolai

Considerando G

Alteração

G. Considerando que o planeamento 
familiar pode melhorar significativamente 
os cuidados de saúde materna e o controlo 
da dimensão do agregado familiar e, em 
última análise, aumentar a independência e 
reduzir a sobrecarga de trabalho das 
mulheres de guarda efetiva dos filhos, 
aumentando a resiliência das mulheres e 
das suas famílias aos impactos das 
alterações climáticas;

G. Considerando que o planeamento
familiar pode melhorar significativamente 
os cuidados de saúde materna e o controlo 
da dimensão do agregado familiar e, em 
última análise, aumentar a independência e 
reduzir a sobrecarga de trabalho das 
mulheres de guarda efetiva dos filhos, 
aumentando a resiliência das mulheres e 
das suas famílias aos impactos das 
alterações climáticas, como consagrado no 
Programa de Ação da Conferência 
Internacional sobre a População e o 
Desenvolvimento, previsto para 20 anos;

Or. en

Alteração 13
Antigoni Papadopoulou



PE478.628v01-00 8/27 AM\887948PT.doc

PT

Considerando G-A (novo)

Alteração

G-A. Salienta que os problemas 
ambientais, causados e exacerbados pelas 
alterações climáticas, são atualmente 
responsáveis por um aumento da 
migração forçada e faz, 
consequentemente, questão de sublinhar a 
crescente ligação entre os requerentes de 
asilo e as zonas de deterioração 
ambiental; apela a uma maior proteção e 
reinstalação dos «refugiados climáticos» e 
a uma especial atenção às mulheres, que 
representam o setor mais vulnerável da 
população;

Or. en

Alteração 14
Marina Yannakoudakis

Considerando I

Alteração

I. Considerando que a percentagem de
mulheres presentes nas negociações sobre 
as alterações climáticas continua
insuficiente e que os progressos realizados 
nesse domínio foram nulos ou quase 
nulos; que as mulheres apenas representam 
12 % a 15 % dos chefes de delegação e 
30 % dos delegados;

I. Considerando que as mulheres 
continuam a estar sub-representadas nas 
negociações sobre as alterações climáticas; 
que as mulheres apenas representam 12 % 
a 15 % dos chefes de delegação e 30 % dos 
delegados;

Or. en

Alteração 15
Sirpa Pietikäinen
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Considerando I

Alteração

I. Considerando que a percentagem de 
mulheres presentes nas negociações sobre 
as alterações climáticas continua 
insuficiente e que os progressos realizados 
nesse domínio foram nulos ou quase nulos; 
que as mulheres apenas representam 12 % 
a 15 % dos chefes de delegação e 30 % dos 
delegados; 

I. Considerando que a percentagem de 
mulheres presentes no processo de decisão 
política e, em particular, nas negociações 
sobre as alterações climáticas continua 
insuficiente e que os progressos realizados 
nesse domínio foram nulos ou quase nulos; 
que as mulheres apenas representam 12 % 
a 15 % dos chefes de delegação e 30 % dos 
delegados;

Or. en

Alteração 16
Edite Estrela

Considerando J-A (novo)

Alteração

J-A. Considerando que as catástrofes 
naturais têm um importante impacto a 
médio e a longo prazo em termos de 
educação, saúde, pobreza estrutural e 
deslocações das populações, que as 
crianças constituem um grupo 
particularmente vulnerável aos efeitos das 
catástrofes naturais, verificando-se um 
claro vínculo entre a ocorrência de 
catástrofes e a redução da taxa de 
escolaridade, e que as catástrofes 
agravam consideravelmente o fosso entre 
os géneros ao nível da escolaridade;

Or. pt

Alteração 17
Edite Estrela
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Considerando J-B (novo)

Alteração

J-B. Considerando que as secas e a 
escassez de água decorrentes das 
alterações climáticas forçam as mulheres 
a trabalhar mais para garantir água, 
alimentação e energia e que 
frequentemente as jovens abandonam as 
escolas para ajudar as mães nestas 
tarefas;

Or. pt

Alteração 18
Sirpa Pietikäinen

Considerando K

Alteração

K. Considerando que as mulheres 
representam também poderosos agentes 
de mudança, e que a sua participação 
plena em todos os aspetos da luta contra as 
alterações climáticas asseguraria políticas 
de combate às alterações climáticas mais 
justas e abrangentes, no que respeita aos 
aspetos tanto de adaptação como de 
atenuação;

K. Considerando que as mulheres são, em 
termos globais, mais presentes nas 
atividades ao nível da sociedade civil, e 
que a sua participação plena em todos os 
aspetos da luta contra as alterações 
climáticas asseguraria políticas de combate 
às alterações climáticas mais justas e 
abrangentes, no que respeita aos aspetos 
tanto de adaptação como de atenuação;

Or. en

Alteração 19
Nicole Kiil-Nielsen

Considerando K
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Alteração

K. Considerando que as mulheres 
representam também poderosos agentes de 
mudança, e que a sua participação plena 
em todos os aspetos da luta contra as 
alterações climáticas asseguraria políticas 
de combate às alterações climáticas mais 
justas e abrangentes, no que respeita aos 
aspetos tanto de adaptação como de 
atenuação;

K. Considerando que as mulheres 
representam também poderosos agentes de 
mudança, e que a sua participação plena 
em todos os aspetos da luta contra as 
alterações climáticas asseguraria políticas 
de combate às alterações climáticas mais 
justas, abrangentes e eficazes no que
respeita aos aspetos tanto de adaptação 
como de atenuação;

Or. en

Alteração 20
Edite Estrela

Considerando K-A (novo)

Alteração

K-A. Considerando que, devido às suas 
responsabilidades no que diz respeito à 
gestão de recursos naturais escassos, as 
mulheres adquiriram conhecimentos 
importantes sobre a necessidade de uma 
maior sustentabilidade ambiental, o que 
lhes confere um potencial que não deverá 
ser negligenciado na incrementação das 
estratégias de atenuação e de adaptação 
às alterações climáticas;

Or. pt

Alteração 21
Mikael Gustafsson

Considerando K-A (novo)
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Alteração

K-A. Considerando que os mecanismos ou 
o financiamento destinados à prevenção, 
adaptação e mitigação de catástrofes 
continuarão a ser insuficientes, a não ser
que se verifique uma participação plena 
das mulheres na sua conceção, na tomada 
de decisões e na sua execução; 
considerando que a aplicação de boas 
práticas por países como, por exemplo, a 
Tunísia, a Nicarágua, El Salvador e as 
Honduras demonstrou que os
conhecimentos e a participação das 
mulheres salvam vidas graças à gestão de 
catástrofes, reforçam a biodiversidade e 
melhoram a gestão da água, promovem a 
segurança alimentar, previnem a 
desertificação, protegem as florestas e 
apoiam a saúde pública;

Or. en

Alteração 22
Mikael Gustafsson

N.º 2-A (novo)

Alteração

2-A. Incita a Comissão e os 
Estados-Membros a integrarem os 
objetivos de igualdade e de justiça entre 
géneros em todas as áreas políticas que 
digam respeito a questões ambientais e em 
todos os níveis de decisão;

Or. en

Alteração 23
Marina Yannakoudakis
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N.º 3

Alteração

3. Congratula-se com a crescente 
sensibilização para a vertente das 
alterações climáticas referente ao género 
nas conversações de alto nível, bem como 
nas intervenções dos seus atores; realça, 
contudo, a necessidade da realização de 
passos concretos de inclusão das mulheres,
como, por exemplo, a introdução de 
quotas de pelo menos 40 % nas 
delegações;

3. Congratula-se com a crescente 
sensibilização para a vertente das 
alterações climáticas referente ao género 
nas conversações de alto nível, bem como 
nas intervenções dos seus atores; realça, 
contudo, a necessidade da realização de 
passos concretos de inclusão das mulheres;

Or. en

Alteração 24
Sirpa Pietikäinen

N.º 3

Alteração

3. Congratula-se com a crescente 
sensibilização para a vertente das 
alterações climáticas referente ao género 
nas conversações de alto nível, bem como 
nas intervenções dos seus atores; realça, 
contudo, a necessidade da realização de 
passos concretos de inclusão das mulheres, 
como, por exemplo, a introdução de quotas 
de pelo menos 40 % nas delegações;

3. Congratula-se com a crescente 
sensibilização para a vertente das 
alterações climáticas referente ao género 
nas conversações de alto nível, bem como 
nas intervenções dos seus atores; realça, 
contudo, a necessidade da realização de 
passos concretos para uma maior inclusão 
das mulheres em todos os níveis de decisão 
e, em particular, nas negociações sobre as 
alterações climáticas, através da adoção 
de medidas, como, por exemplo, a 
introdução de quotas de pelo menos 40 % 
nas delegações;

Or. en
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Alteração 25
Edite Estrela

N.º 4

Alteração

4. Recorda a Comissão e os 
Estados-Membros da resolução do 
Parlamento Europeu sobre a Conferência 
sobre as Alterações Climáticas, em Durban 
(COP 17), e o seu compromisso de 
«pugnar por uma representação feminina 
de, no mínimo, 40 % em todos os órgãos 
pertinentes», relativamente a «todas as 
fases e aspetos do financiamento»;

4. Recorda a Comissão e os 
Estados-Membros da resolução do 
Parlamento Europeu sobre a Conferência 
sobre as Alterações Climáticas, em Durban 
(COP 17), e insta-os a aplicar o seu 
compromisso de «pugnar por uma 
representação feminina de, no mínimo, 
40 % em todos os órgãos pertinentes», 
relativamente a «todas as fases e aspetos do 
financiamento»;

Or. pt

Alteração 26
Nicole Kiil-Nielsen

N.º 4

Alteração

4. Recorda a Comissão e os 
Estados-Membros da resolução do 
Parlamento Europeu sobre a Conferência 
sobre as Alterações Climáticas, em Durban 
(COP 17), e o seu compromisso de 
«pugnar por uma representação feminina 
de, no mínimo, 40 % em todos os órgãos 
pertinentes», relativamente a «todas as 
fases e aspetos do financiamento»;

4. Recorda a Comissão e os 
Estados-Membros da resolução do 
Parlamento Europeu sobre a Conferência 
sobre as Alterações Climáticas, em Durban 
(COP 17), e o seu compromisso de 
«pugnar por uma representação feminina 
de, no mínimo, 40 % em todos os órgãos 
pertinentes», relativamente a «todas as 
fases e aspetos do financiamento»; e 
sublinha a necessidade de também aplicar 
este princípio aos organismos 
responsáveis pela adaptação e 
transferência de tecnologias;

Or. en
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Alteração 27
Edite Estrela

N.º 5

Alteração

5. Insta a Comissão e os Estados-Membros 
a recolherem dados ventilados por sexo 
para o planeamento, a aplicação e a 
avaliação das políticas, dos programas e 
dos projetos relativos às alterações 
climáticas;

5. Insta a Comissão e os Estados-Membros 
a recolherem dados desagregados por sexo 
para o planeamento, a aplicação e a 
avaliação das políticas, dos programas e 
dos projetos relativos às alterações 
climáticas;

Or. pt

Alteração 28
Norica Nicolai

N.º 5

Alteração

5. Insta a Comissão e os Estados-Membros 
a recolherem dados ventilados por sexo 
para o planeamento, a aplicação e a 
avaliação das políticas, dos programas e 
dos projetos relativos às alterações 
climáticas;

5. Insta a Comissão e os Estados-Membros 
a recolherem dados ventilados por sexo 
para o planeamento, a aplicação e a 
avaliação das políticas, dos programas e 
dos projetos relativos às alterações 
climáticas e a elaborarem um Guia de 
Adaptação às Alterações Climáticas que 
vise traçar políticas no sentido da 
proteção e capacitação das mulheres para 
estas poderem enfrentar os efeitos das 
alterações climáticas;

Or. en

Alteração 29
Edite Estrela

N.º 5-A (novo)
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Alteração

5-A. Recorda que a inclusão das questões 
relativas à promoção da igualdade de 
géneros e à eliminação das
discriminações, no âmbito da ação 
externa da UE, deverá continuar a 
contribuir para que as mulheres 
desempenhem um papel central na 
tomada de decisões, na formulação de 
políticas e na gestão, conservação e 
monitorização dos recursos naturais, do 
ambiente e no combate às alterações 
climáticas;

Or. pt

Alteração 30
Mikael Gustafsson

N.º 5-A (novo)

Alteração

5-A. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a integrarem
estatísticas sensíveis às questões de género 
em todas as áreas políticas relacionadas 
com o ambiente tendo em vista uma 
melhoria da avaliação da situação geral 
das mulheres e dos homens no que 
respeita às alterações climáticas;

Or. en

Alteração 31
Mikael Gustafsson

N.º 5-B (novo)
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Alteração

5-B. Preconiza a criação de um indicador 
«respeitador do clima» (em alternativa ao 
PNB) para monitorizar de que modo o 
crescimento, o consumo e os padrões de 
estilo de vida influenciam as alterações 
climáticas;

Or. en

Alteração 32
Sirpa Pietikäinen

N.º 7-A (novo)

Alteração

7-A. Insta a Comissão a promover e a 
apoiar as redes de organizações de 
mulheres e de agentes da sociedade civil;

Or. en

Alteração 33
Norica Nicolai

N.º 7-A (novo)

Alteração

7-A. Apela à Comissão para que conceba 
programas em que a transferência de 
tecnologias modernas e de conhecimentos
possa contribuir para uma melhor 
adaptação das comunidades e regiões em 
desenvolvimento às alterações climáticas;

Or. en
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Alteração 34
Edite Estrela

N.º 9-A (novo)

Alteração

9-A. Solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que integrem a 
dimensão de género nas estratégias de 
prevenção e gestão dos riscos de 
catástrofes naturais e que tomem medidas 
para fortalecer a consciencialização 
pública, e em particular das mulheres, em 
matéria de prevenção dos riscos e dos 
comportamentos a adotar em situações de 
catástrofes naturais;

Or. pt

Alteração 35
Norica Nicolai

N.º 10-A (novo)

Alteração

10-A. Assinala com preocupação que as 
alterações climáticas podem conduzir a 
perturbações na dinâmica geográfica das 
epidemias tropicais, em especial, no caso 
da malária, devido ao aumento dos 
habitats dos vetores de infeção; considera 
que, pelo facto de as mulheres 
constituírem um grupo particularmente 
vulnerável no caso destas doenças, é 
necessário um esforço acrescido na luta 
por melhores meios de prevenção e de 
tratamento e por um melhor acesso a 
cuidados médicos e medicamentos;

Or. en
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Alteração 36
Marina Yannakoudakis

N.º 11

Alteração

11. Insta a Comissão e as próximas 
Presidências do Conselho da União 
Europeia a lançarem um estudo focando 
especificamente a dimensão do género das 
políticas de atenuação;

11. Insta a Comissão e as próximas 
Presidências do Conselho da União 
Europeia a avaliarem a dimensão do 
género das políticas de atenuação;

Or. en

Alteração 37
Angelika Werthmann

N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que são necessárias políticas 
focalizadas a fim de evitar a segregação e a 
discriminação em razão do género na 
economia verde, onde os empregos nas 
áreas das novas tecnologias e da ciência já
são dominados quase exclusivamente por 
homens;

12. Salienta que são necessárias políticas 
focalizadas a fim de evitar a segregação e a 
discriminação em razão do género na 
economia verde, onde os empregos nas 
áreas das novas tecnologias e da ciência já 
são dominados quase exclusivamente por 
homens; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a encorajarem as 
mulheres a prosseguirem formações e a 
escolherem profissões na área das 
tecnologias do ambiente e da energia, 
uma vez que a necessidade de 
conhecimentos especializados nesta área 
tendo em vista a proteção do clima 
permitirá garantir empregos seguros e 
com futuro para as mulheres;

Or. de
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Alteração 38
Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Salienta que são necessárias políticas 
focalizadas a fim de evitar a segregação e a 
discriminação em razão do género na 
economia verde, onde os empregos nas 
áreas das novas tecnologias e da ciência já 
são dominados quase exclusivamente por 
homens; 

12. Salienta que são necessárias políticas 
focalizadas a fim de evitar a segregação e a 
discriminação em razão do género na 
economia verde, onde os empregos nas 
áreas das novas tecnologias e da ciência já 
são dominados quase exclusivamente por 
homens; salienta, neste contexto, a 
importância do empreendedorismo em 
matéria de abertura à economia verde 
para homens e mulheres;

Or. sv

Alteração 39
Barbara Matera

N.º 12

Alteração

12. Salienta que são necessárias políticas 
focalizadas a fim de evitar a segregação e a 
discriminação em razão do género na 
economia verde, onde os empregos nas 
áreas das novas tecnologias e da ciência já 
são dominados quase exclusivamente por 
homens;

12. Salienta que são necessárias políticas 
focalizadas a fim de evitar a segregação e a 
discriminação em razão do género na 
economia verde, onde os empregos nas 
áreas das novas tecnologias e da ciência já 
são dominados quase exclusivamente por 
homens; convida, portanto, os 
Estados-Membros a introduzirem quotas 
destinadas às mulheres nestes empregos 
técnicos e científicos, de modo a garantir 
uma maior sensibilização para as 
necessidades da mulher na definição das
políticas climáticas;

Or. it
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Alteração 40
Norica Nicolai

N.º 13

Alteração

13. Exorta a Comissão a apoiar uma 
reforma dos mecanismos e fundos 
existentes com vista a torná-los mais 
transparentes, inclusivos e reveladores das 
contribuições para a redução de emissões 
por parte das comunidades locais e, em 
particular, das mulheres, e a promover 
esses princípios em futuros tratados, 
mecanismos e esforços de cooperação 
bilateral no domínio do clima;

13. Exorta a Comissão a apoiar uma 
reforma dos mecanismos e fundos 
existentes com vista a torná-los mais 
transparentes, inclusivos e reveladores das 
contribuições para a redução de emissões 
por parte das comunidades locais e, em 
particular, das mulheres, e a promover 
esses princípios em futuros tratados, 
mecanismos e esforços de cooperação 
bilateral no domínio do clima, a fim de 
criar formas mais adequadas que visem 
uma maior capacitação económica das 
mulheres;

Or. en

Alteração 41
Nicole Kiil-Nielsen

N.º 13-A (novo)

Alteração

13-A. Reconhece o impacto do
crescimento da população no clima e 
salienta a necessidade de responder de 
forma adequada às necessidades não 
satisfeitas de contraceção das mulheres e 
dos homens em todas as sociedades;

Or. en

Alteração 42
Norica Nicolai
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N.º 15

Alteração

15. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a desenvolverem 
indicadores destinados a avaliar o impacto 
sobre a igualdade entre homens e mulheres 
dos projetos e dos programas e a promover 
a orçamentação de género nas políticas 
relativas ao clima, sejam elas conduzidas a 
nível internacional ou nacional, regional ou 
ainda local;

15. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a desenvolverem 
indicadores destinados a avaliar o impacto 
sobre a igualdade entre homens e mulheres 
dos projetos e dos programas e a promover 
a orçamentação de género nas políticas 
relativas ao clima, bem como nas políticas 
respeitantes ao desenvolvimento do 
capital social das regiões e dos territórios 
afetados pelas alterações climáticas, sejam 
elas conduzidas a nível internacional ou 
nacional, regional ou ainda local;

Or. en

Alteração 43
Antigoni Papadopoulou

N.º 15-A (novo)

Alteração

15-A. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a promoverem sistemas 
de microcrédito tendo em vista a 
capacitação de mulheres vulneráveis que 
são refugiadas climáticas, ajudando-as 
assim a atenuar e a vencer a pobreza;

Or. en

Alteração 44
Sirpa Pietikäinen

N.º 16-A (novo)
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Alteração

16-A. Insta a Comissão a desenvolver 
campanhas de sensibilização no terreno, 
centradas nas opções de consumo 
quotidianas relacionadas com as 
atividades domésticas e de cuidados às 
crianças, normalmente realizadas pelas 
mulheres;

Or. en

Alteração 45
Norica Nicolai

N.º 16-A (novo)

Alteração

16-A. Assinala que as alterações 
climáticas conduzirão, inevitavelmente, a 
migrações das regiões afetadas por 
catástrofes naturais, tais como as secas e 
as inundações, pelo que a UE deve ter em 
mente a necessidade de proteger as 
mulheres nos campos de deslocados 
internos e de refugiados que possam vir a 
surgir;

Or. en

Alteração 46
Marina Yannakoudakis

N.º 17

Alteração

17. Insta as delegações da UE a 
respeitarem o princípio estabelecido na 
resolução atrás referida do Parlamento 

17. Insta as delegações da UE a 
respeitarem o princípio estabelecido na 
resolução atrás referida do Parlamento 
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Europeu sobre a Conferência sobre as 
Alterações Climáticas, em Durban (COP 
17), com vista a garantir o equilíbrio dos 
géneros em todos os organismos de tomada 
de decisões financeiras sobre o clima, 
incluindo a administração do Fundo Verde 
para o Clima e as administrações de 
eventuais subsistemas individuais de 
financiamento;

Europeu sobre a Conferência sobre as 
Alterações Climáticas, em Durban (COP 
17), com vista a garantir o equilíbrio dos 
géneros em todos os organismos de tomada 
de decisões financeiras sobre o clima, 
incluindo a administração do Fundo Verde 
para o Clima e as administrações de 
eventuais subsistemas individuais de 
financiamento de fundos de 
desenvolvimento já existentes;

Or. en

Alteração 47
Edite Estrela

N.º 17

Alteração

17. Insta as delegações da UE a 
respeitarem o princípio estabelecido na 
resolução atrás referida do Parlamento 
Europeu sobre a Conferência sobre as 
Alterações Climáticas, em Durban (COP 
17), com vista a garantir o equilíbrio dos 
géneros em todos os organismos de tomada 
de decisões financeiras sobre o clima, 
incluindo a administração do Fundo Verde 
para o Clima e as administrações de 
eventuais subsistemas individuais de 
financiamento;

17. Insta as delegações da UE a 
respeitarem o princípio estabelecido na 
resolução atrás referida do Parlamento 
Europeu sobre a Conferência sobre as 
Alterações Climáticas, em Durban (COP 
17), com vista a garantir o equilíbrio dos 
géneros em todos os organismos de tomada 
de decisões financeiras sobre o clima, 
incluindo a administração do Fundo Verde 
para o Clima e as administrações de 
eventuais subsistemas individuais de 
financiamento, envolvendo ativamente as 
organizações de promoção da igualdade 
de género e as associações de 
mulheres  nas atividades do Fundo Verde 
para o Clima;

Or. pt

Alteração 48
Edite Estrela
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N.º 17-A (novo)

Alteração

17-A. Sublinha que as desigualdades de 
género no acesso a recursos, como o 
crédito, a informação e a tecnologia 
devem ser tidas em conta na definição das 
estratégias de combate às alterações 
climáticas;

Or. pt

Alteração 49
Nicole Kiil-Nielsen

N.º 18

Alteração

18. Apela à integração da igualdade entre 
homens e mulheres como uma questão 
horizontal em todos os fundos e 
instrumentos no domínio do clima; salienta 
que essa integração deve abranger a 
missão, a governação e as modalidades 
operacionais desses mecanismos de 
financiamento, e que as modalidades 
operacionais e a monitorização e os 
mecanismos de avaliação devem garantir 
que as mulheres e as comunidades locais 
beneficiam de um financiamento 
adequado;

18. Apela à integração da igualdade entre 
homens e mulheres como uma questão 
horizontal em todos os fundos e 
instrumentos no domínio do clima; salienta 
que essa integração requer competências 
específicas em matéria de questões de 
género e deve abranger a missão, a 
governação e as modalidades operacionais 
desses mecanismos de financiamento, e 
que as modalidades operacionais e a 
monitorização e os mecanismos de 
avaliação devem garantir que as mulheres e 
as comunidades locais beneficiam de um 
financiamento adequado;

Or. en

Alteração 50
Kent Johansson
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Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Insta a Comissão e as delegações da 
UE a apoiarem o aumento gradual, novo e 
adicional, do financiamento, sobretudo no 
que respeita às ações de adaptação que 
beneficiam diretamente as mulheres, 
muitas vezes desproporcionadamente 
vulneráveis aos impactos das alterações 
climáticas; apela a que a atribuição desse 
financiamento de adaptação assuma 
exclusivamente a forma de subvenções;

19. Insta a Comissão e as delegações da 
UE a apoiarem o aumento gradual, novo e 
adicional, do financiamento, sobretudo no 
que respeita às ações de adaptação que 
beneficiam diretamente as mulheres, 
muitas vezes desproporcionadamente 
vulneráveis aos impactos das alterações 
climáticas; apela a que a atribuição desse 
financiamento de adaptação inclua 
soluções inovadoras, por exemplo, na
forma de microempréstimos;

Or. sv

Alteração 51
Edite Estrela

N.º 19-A (novo)

Alteração

19-A. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a apoiarem o 
desenvolvimento de fontes de energia 
renováveis nos países em 
desenvolvimento, através de processos da
transferência de conhecimentos e de 
tecnologia que incluam uma participação 
equilibrada das mulheres, de modo a 
contribuir simultaneamente para a 
igualdade de oportunidades e para a 
atenuação das alterações climáticas;

Or. pt

Alteração 52
Norica Nicolai
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N.º 19-A (novo)

Alteração

19-A. Assinala com preocupação o 
impacto negativo que as alterações 
climáticas poderão ter na concretização 
dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milénio, aprovados pelas Nações Unidas, 
em especial, os relacionados com a 
condição e a proteção das mulheres.

Or. en


