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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по правата на жените и 

равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

A. като има предвид, че страните по Парижкото споразумение (сключено през 

2015 г. по време на Конференцията на ООН по изменението на климата (COP 21)) 

поеха ангажимент да зачитат и насърчават правата на човека, по-специално 

равенството между половете и овластяването на жените, при предприемането на 

действия по отношение на изменението на климата; 

1. припомня, че жените са по-уязвими към неблагоприятното въздействие на 

климатичните рискове поради социо-културните и икономическите бариери (като 

достъпа до земя, кредити, обществени услуги и технологии), бедност и 

зависимост от природните ресурси за своето препитание; отбелязва със 

загриженост, че въздействието на климата върху водата и горските ресурси често 

засяга непропорционално ежедневните дейности на жените, като по този начин се 

ограничават техните икономически перспективи; отново заявява, че е от 

съществено значение да се засили самостоятелността на жените и да се намалят 

дискриминационните практики, за да се преодолеят предизвикателствата на 

изменението на климата и да се развие ефективна устойчивост; счита, че 

съображенията, свързани с пола, както и програмите относно изменението на 

климата следва да бъдат в центъра на вниманието на политиките и програмите в 

развиващите се страни;  

2. отбелязва със загриженост, че според изследване на ООН ролята на жените като 

носители на промяната, които да поемат инициативата за решения и инвестиции в 

областта на климата и съответно да извличат ползи от тях, засега е скромна1; 

изразява съжаление по-специално относно факта, че жените са по-слабо 

представени в ключовите научноизследователски сектори, свързани с 

изменението на климата, като енергетиката, строителството, транспорта, 

информационните технологии (ИТ) и компютърните науки – като 

квалифицираните работници, специалисти и лица, вземащи решения; счита, че е 

необходима коренна промяна, която да постави равенството между половете в 

центъра на усилията и инвестициите в управлението на климата; счита, че в 

решенията и инвестициите, свързани с климата, следва да бъдат ангажирани 

всички слоеве на обществото, по-специално жените и други уязвими групи;  

3. подчертава необходимостта от това финансирането както на приспособяването 

към изменението на климата, така и на смекчаване на неговите последици, да бъде 

съобразено с аспектите на пола; приветства постигнатия неотдавна напредък по 

отношение на политиката в областта на равенството между половете в сферата на 

многостранните механизми за финансиране; в допълнение приветства 

инициативите на частния сектор, които имат за цел да засилят корпоративната 

социална отговорност чрез въвеждането на премия за проекти, които отговарят на 

                                                 
1 Наръчник на ООН за жените, озаглавен „Мобилизиране на съвместните ползи за устойчивото развитие 

от действията в областта на равенството между половете и действията в областта на климата –  

Включване на равенството между половете в свързани с изменението на климата проекти“. 
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критериите за устойчивост, включително насърчаване на поминъка и на 

образователните възможности за жените; отбелязва, обаче, че съгласно 

програмата на ООН за развитие (ПРООН), едва 0,01% от цялото финансиране по 

света подкрепя проекти, насочени както към изменението на климата, така и към 

правата на жените; призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че 

техните програми в областта на изменението на климата са в съответствие с най-

високите международни стандарти в областта на правата на човека и не 

подкопават равенството между половете;  

4. призовава държавите членки да включат измерението на равенството между 

половете в разработването, изпълнението, последващите действия и оценката на 

националните политики в областта на околната среда и в докладването относно 

тези политики и да гарантират пълното и равноправно участие на жените при 

вземането на решения на всички равнища, особено когато става въпрос за 

стратегиите за борба с изменението на климата; призовава освен това жените да 

участват в управлението и вземането на решения във връзка с разпределянето на 

средствата за предотвратяване на природни бедствия; 

5. счита, че трите финансови механизма в рамките на Рамковата конвенция на ООН 

по изменение на климата (РКООНИК) – на Зеления фонд за климата, Глобалния 

екологичен фонд (ГЕФ) и Фонда за адаптация – следва да осигурят допълнително 

финансиране за инвестиционна политика в областта на климата, която да е 

съобразена с аспектите на пола; 

6. подчертава необходимостта от определяне и насърчаване на програмните 

подходи, които са доказали, че са съобразени с аспектите на пола, като например 

програми в областта на демографията, здравеопазването и околната среда, наред с 

другото, които предоставят интегрирано решение за предизвикателствата, 

свързани със здравеопазването, равенството между половете и околната среда, 

включително реакция на изменението на климата, и допринасят за постигането на 

съответните цели за устойчиво развитие (ЦУР); 

7. припомня, че овластяването на жените е от основно значение за постигането на 

целите за устойчиво развитие; отбелязва със загриженост, че в международните и 

националните политики в областта на изменението на климата продължават да 

съществуват основани на пола пречки; подчертава необходимостта да се 

гарантира участието на жените във вземането на решения, планирането и 

изпълнението на тези процеси; настоятелно призовава ЕС и неговите държави 

членки да увеличат усилията си за интегриране на равенството между половете в 

своите политики в областта на климата и сътрудничеството за развитие, 

включително в рамковите политики за търговия и инвестиции; настоятелно 

призовава ЕС по-специално да обвърже предоставянето на помощ за развитие с 

условия за включване на критерии, основани на правата на човека, и да установи 

нови критерии за политиката в областта на климата, които да са съобразени с 

аспектите на пола;  

8. припомня, че събирането на разбити по полов признак данни и свързани с пола 

статистически данни е предварителна стъпка към извършването на надлежен 

анализ на равенството между половете във връзка с изменението на климата; 
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отбелязва обаче, че в много държави липсват статистически данни за околната 

среда, разбити по полов признак; призовава ЕС да подобри изграждането на 

капацитет в националните статистически системи на развиващите се страни за 

целите на събирането на разбити по пол статистически данни, свързани с 

околната среда, за да се подобри оценката на различните последствия от 

изменението на климата и да се намерят решения за тях; призовава, по-специално, 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) да подобри 

събирането на данни (относно устойчивостта и уязвимостта от бедствия, 

например) и да извършва допълнителен анализ по отношение на равенството 

между половете на механизмите на Протокола от Киото и на въздействието на 

протокола; 

9. призовава за създаване на екологичен показател, позволяващ да се анализират 

моделите на растеж, моделите на потребление и начинът на живот и тяхното 

влияние върху изменението на климата; 

10. отбелязва, че икономическата независимост на жените предполага достъп до 

социална сигурност, земя, основни социални услуги и обществени услуги; 

отбелязва със загриженост обаче, че според ПРООН, макар да преобладават в 

световното производство на храни (от 50 до 80%), жените притежават под от 20% 

от земята; отбелязва също така, че нарастващото търговско търсене на земя също 

така затруднява бедните жени да получат или запазят един сигурен и 

равнопоставен достъп до земя;  

11. подчертава уязвимостта на жените в селския сектор, който е особено засегнат от 

изменението на климата; подчертава необходимостта да се предприемат действия, 

насочени към разграничените по пол инвестиционни рискове за устойчивото 

селско стопанство; призовава ЕС да подпомогне развиващите се страни в 

реформата на законите и премахването на дискриминационните практики, които 

ограничават собствеността и достъпа до производствени ресурси за жените, 

включително консултантски и финансови услуги;  

12. припомня, че приемането на целите за устойчиво развитие поставя политиките за 

развитие в центъра на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие; настоятелно 

призовава ЕС да разработи своята енергийна политика в съответствие с тези 

принципи; отбелязва със загриженост, че мерките на ЕС, насочени към 

намаляване на зависимостта от изкопаемите горива и на емисиите от транспорта в 

ЕС доведоха до увеличено търсене на биогорива, търсене, на което може да бъде 

отговорено само с внос на такива горива от развиващите се страни; подчертава, че 

това води до промени в земеползването, които засягат уязвимите лица, по-

специално жените; призовава ЕС да разгледа тези опасения в хода на настоящото 

преразглеждане на Директивата за насърчаване на използването на енергия от 

възобновяеми източници (Директива 2009/28/ЕО); 

13. приветства факта, че Парижкото споразумение включва препратки към баланса 

между половете, и настоятелно призовава подпомагането на страните да изпълнят 

своите цели по отношение на климата или да постигнат своите планирани 

национално определени приноси в рамките на COP 21 да бъде възможно само ако 

се възползваме от знанията, прогнозирането, участието и действията на всички 
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групи от нашите общества, по-специално жените; 

14. припомня, че горите са в основата на прехраната на 1,6 милиарда души и на 80% 

от сухоземното биоразнообразие и че те спомагат за поглъщането на 30% от 

емисиите на въглероден диоксид; 

15. припомня ключовата роля на горите за опазване на биоразнообразието, за 

смекчаване на изменението на климата, за предоставяне на екосистемни услуги и 

за опазване на поминъка; отбелязва при все това, че макар жените в общности, 

зависими от горите, да допринасят значително за постигане на устойчиво 

управление на горите, те често не могат да получат инвестиции, свързани с 

горите, и са изключени от процеса на вземане на свързаните с това решения; 

призовава за укрепването на правата на коренното население, по-специално 

жените; подчертава решаващата роля на равенството между половете и 

овластяването на жените в рамките на дългосрочния успех на REDD+; счита, че 

определени дейности в рамките на REDD+ следва да бъдат насочени към 

структурните неравенства, свързани със собствеността на земята и горите; 

подчертава, по-специално, необходимостта от преодоляване на липсата на яснота 

и сигурност по отношение на правата на владение на земя в развиващите се 

страни, по-специално по отношение на жените, които често притежават само 

права на ползване на земята, което засяга техните правомощия за вземане на 

решения, когато става дума за управление или за извличане на ползи от процеса 

REDD+;  

16. отбелязва, че опустиняването и загубата на водни ресурси оказват голямо влияние 

върху ежедневието на жените, и по-специално на жените земеделски стопани; 

призовава да се гарантират правата на жените да притежават и ползват земя, по-

специално чрез схемите за аграрни реформи; 

17. припомня, че децентрализираните устойчиви енергийни технологии все повече се 

превръщат в най-ефективните от гледна точка на разходите енергийни 

алтернативи за бедните; призовава за подкрепа на предприемачеството сред 

жените в енергийния сектор, така че да се намали времето, което жените отделят 

за извършване на неплатен домашен труд и неплатено полагане на грижи; 

18. подчертава необходимостта да се защитят и признаят дребните земеделски 

производители, по-специално жените, в качеството им на икономически 

участници, чиито права на ползване и на собственост върху земята трябва да 

бъдат защитени по силата на правно обвързващи законови механизми срещу 

заграбването на земя; 

19. припомня, че макар жените да са основните управители на електроенергията в 

домакинствата, в повечето развиващи се страни те често са в положение на 

енергийна бедност, например като използват ежедневно нискоефективни и опасни 

за здравето горивни материали, което оказва отрицателно въздействие върху 

перспективите им по отношение на здравните грижи, достъпа до питейна вода, 

селското стопанство, възможностите за заетост и т.н.; подчертава необходимостта 

в този контекст да се предприемат действия по отношение на разграничения по 

пол инвестиционен риск в областта на енергетиката с цел ускорено постигане на 

универсален достъп до енергия; припомня, че като се предоставят стимули за 
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електрифициране на развиващите се страни на основата на възобновяеми 

енергийни източници, споразуменията в областта на климата могат да допринесат 

за намаляването на бедността; счита в този контекст, че жените могат да бъдат 

мощни двигатели на промяната в прехода към устойчива енергия; в по-общ план 

призовава развиващите се държави да приемат политики, които да направят 

възможен достъпа до финансово достъпни, надеждни и съвременни енергийни 

източници в съответствие с ЦУР 7, и подчертава необходимостта от включване на 

принципа за равенство между половете в политиките и програмите за 

подобряване на нейната ефективност и ефикасност;  

20. призовава за съобразени с аспектите на пола действия, за да се гарантира, че на 

жените се гледа не само като на бенефициенти на действията в областта на 

климата, но също така като на предприемачи в областта на чистите енергийни 

технологии; приветства призива на Комисията за представяне на предложения 

относно жените и устойчивата енергия чрез предоставяне на 20 милиона евро за 

осъществяване на дейности по насърчаване на предприемачеството сред жените в 

сектора на устойчивата енергетика в развиващите се страни, и насърчава 

Комисията да увеличи тази сума в следващите издания; 

21. припомня, че жените като цяло са по-силно засегнати от бедствия, свързани с 

климата, отколкото мъжете, и че бедствията изострят неравенствата между 

половете, включително при разпределението на домове за временно настаняване; 

подчертава необходимостта от осигуряване на подходящ отговор на 

икономическите, медицинските и психологическите нужди на жените при кризи и 

ситуации след бедствия; отново подчертава, в по-широк смисъл, че държавите 

членки имат задължения по силата на Конвенцията за премахване на всички 

форми на дискриминация по отношение на жените да предприемат конкретни 

стъпки, за да се противодейства на свързаното с пола измерение на бедствията в 

контекста на изменението на климата, а именно чрез приемането на целеви, 

специфични за всяка държава политики, стратегии, законодателство и бюджетни 

редове;  

22. подчертава необходимостта от ангажиране със съществуващите рамки за 

финансиране в областта на климата на всички равнища, за да се гарантира 

интегрирането на свързаните с пола аспекти в намаляването на риска от бедствия 

и усилията за приспособяване; 

23. призовава за установяване и укрепване на специфични стратегии, съобразени с 

аспектите на пола, подкрепящи равенството между половете и социалните 

измерения, очертани от световния орган в областта на климата, 

Междуправителствения комитет по изменение на климата, включително 

доброволното, основано на права семейно планиране като възможна стратегия за 

адаптиране; 

24. подчертава значението на трансфера на екологосъобразни технологии и 

необходимостта да се спазят поетите финансови ангажименти, по-специално по 

време на COP 21 и в рамките на Зеления фонд за климата, което да даде 

възможност на развиващите се страни да преминат към политика на растеж без 

въглеродни емисии; 
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25. призовава за обучение, насочено към равенството между половете, на 

длъжностните лица на ЕС, особено за онези, които се занимават с политики в 

областта на развитието и на климата; 

26. призовава Комисията да насърчава равенството между половете в рамките на 

климатична справедливост в регионалните програми за подпомагане, Плана за 

действие относно правата на човека и демокрацията и диалога с трети държави. 
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