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SUGESTII 

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, 

care este comisie competentă, să includă următoarele sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

A. întrucât părțile la Acordul de la Paris (încheiat în cadrul Conferinței ONU de la Paris 

din 2015 privind schimbările climatice - COP 21) s-au angajat să respecte și să 

promoveze drepturile omului, în special egalitatea de gen și capacitarea femeilor, atunci 

când adoptă măsuri de combatere a schimbărilor climatice; 

1. reamintește că femeile sunt mai vulnerabile la efectele negative ale riscurilor climatice 

din cauza barierelor socioculturale și economice (cum ar fi accesul la terenuri, la 

credite, la servicii publice și la tehnologie), a sărăciei și a dependenței de resursele 

locale pentru asigurarea mijloacelor lor de subzistență; constată cu îngrijorare, de 

exemplu, că presiunile climatice asupra apei și resurselor forestiere afectează adeseori în 

mod disproporționat activitățile de zi cu zi ale femeilor, limitând astfel perspectivele lor 

economice; reafirmă că este esențial să se consolideze autonomia femeilor și să se 

reducă practicile discriminatorii, pentru a depăși provocările reprezentate de schimbările 

climatice și a dezvolta o reziliență eficace; este de părere că aspectele legate de gen, 

precum și programele din domeniul schimbărilor climatice ar trebui, prin urmare, să 

constituie un element central al politicilor și programelor din țările în curs de 

dezvoltare;   

2. constată cu îngrijorare că, conform unui studiu al ONU, rolul femeilor ca agenți ai 

schimbării în ceea ce privește deciziile și investițiile în domeniul climei și posibilitatea 

de a beneficia de pe urma acestora în mod cuvenit este, deocamdată, modest1; regretă, în 

special, faptul că femeile sunt subreprezentate în sectoarele-cheie ale științei legate de 

schimbările climatice – cum sunt energia, transporturile, tehnologia informației (TI) și 

informatica – în calitate de lucrători calificați, profesioniști și factori de decizie; 

consideră că este necesară o schimbare de paradigmă, care să pună preocupările legate 

de gen în centrul eforturilor și al investițiilor în domeniul gestionării climei; este de 

părere că deciziile și investițiile în domeniul climei ar trebui, așadar, să implice toate 

sectoarele societății, inclusiv femeile și alte grupuri vulnerabile;  

3. subliniază necesitatea de a se integra dimensiunea de gen atât în finanțarea adaptării la 

schimbările climatice, cât și a atenuării efectelor acestora; salută recentele progrese 

înregistrate cu privire la politica egalității de gen în domeniul mecanismelor financiare 

multilaterale; salută, în plus, inițiativele sectorului privat care vizează consolidarea 

responsabilității sociale a întreprinderilor prin introducerea unei prime pentru proiectele 

care îndeplinesc criterii de sustenabilitate, inclusiv promovarea mijloacelor de trai și a 

oportunităților educaționale pentru femei; constată însă că, conform Programului 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), doar 0,01 % din toate finanțările de la 

nivel mondial sprijină proiecte care vizează atât schimbările climatice, cât și drepturile 

femeilor; îndeamnă UE și la statele sale membre să se asigure că programele lor privind 

                                                 
1 Manualul ONU privind femeile intitulat „Leveraging co-benefits between gender equality and climate action for 
sustainable development. Mainstreaming Gender Considerations in Climate Change Projects” (Valorificarea sinergiilor 
dintre egalitatea de gen și acțiunile climatice pentru dezvoltare durabilă. Integrarea aspectelor de gen în proiectele privind 
schimbările climatice). 
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schimbările climatice respectă cele mai înalte standarde internaționale în materie de 

drepturi ale omului și nu subminează egalitatea de gen;  

4. face apel la statele membre să integreze dimensiunea de gen în dezvoltarea, 

implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor naționale de mediu, precum și în 

raportarea cu privire la aceste politici și să asigure participarea deplină și egală a 

femeilor la procesul decizional la toate nivelurile, în special în ceea ce privește 

strategiile legate de schimbările climatice; solicită, în plus, ca femeile să participe, de 

asemenea, la gestionarea și la procesul decizional legat de alocarea finanțărilor destinate 

prevenirii catastrofelor naturale; 

5. consideră că cele trei mecanisme financiare institute de Convenția-cadru a Națiunilor 

Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) – și anume Fondul verde pentru climă 

(GCF), Fondul global de mediu (GEF) și Fondul de adaptare (AF) –ar trebui să 

deblocheze finanțări suplimentare pentru investițiile legate de climă care integrează 

dimensiunea de gen; 

6. subliniază necesitatea de a identifica și promova abordări programatice care s-au 

dovedit a integra dimensiunea de gen, cum ar fi programele privind populația, sănătatea 

și mediul (PSM), care oferă o soluție integrată la provocările legate de sănătate, gen și 

mediu, inclusiv o reacție la schimbările climatice, și contribuie la realizarea obiectivelor 

de dezvoltare durabilă (ODD) aferente; 

7. reamintește rolul central al capacitării femeilor pentru realizarea ODD; constată cu 

preocupare că în procesele de decizie politică privind schimbările climatice de la nivel 

național și internațional există obstacole pe criterii de gen; subliniază necesitatea de a 

garanta participarea femeilor la procesele de luare a deciziilor, de planificare și de 

punere în aplicare a acestora; îndeamnă UE și statele sale membre să își intensifice 

eforturile pentru a integra perspectiva de gen în politicile lor privind schimbările 

climatice și cooperarea pentru dezvoltare, precum și în toate cadrele comerciale și de 

investiții; îndeamnă, în special, UE să condiționeze ajutorul pentru dezvoltare de 

includerea unor criterii bazate pe drepturile omului și să stabilească noi criterii de 

politică în domeniul schimbărilor climatice, care să ia în considerare dimensiunea de 

gen;  

8. reamintește faptul că colectarea de date defalcate pe sex și statisticile de gen reprezintă 

o etapă preliminară pentru realizarea unei analize de gen adecvate privind schimbările 

climatice; observă însă că în multe țări lipsesc statisticile de gen privind mediul; solicită 

UE să îmbunătățească consolidarea capacităților din sistemele statistice naționale ale 

țărilor în curs de dezvoltare în vederea colectării unor statistici de gen privind mediul, 

cu scopul de a îmbunătăți evaluarea și de a găsi soluții la diferitele consecințe ale 

schimbărilor climatice; solicită, în special, Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică (OCDE) să îmbunătățească colectarea de date (de exemplu, privind 

reziliența și vulnerabilitatea) și să consolideze analiza de gen a mecanismelor 

Protocolului de la Kyoto și a efectelor acestuia; 

9. solicită crearea unui indicator de mediu care să permită analizarea modelelor de 

creștere, a modurilor de consum și a stilurilor de viață, precum și a influenței acestora 

asupra schimbărilor climatice; 
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10. indică faptul că autonomia economică a femeilor presupune accesul la securitatea 

socială, la terenuri, la servicii sociale de bază și la servicii publice; constată însă cu 

preocupare că, potrivit PNUD, deși sunt predominante în cadrul producției mondiale de 

alimente (între 50 și 80 %), femeile dețin mai puțin de 20 % din terenuri; constată că 

cererile comerciale de terenuri în creștere generează dificultăți pentru femeile sărace în 

dobândirea sau păstrarea accesului sigur și echitabil la terenuri;  

11. subliniază vulnerabilitatea femeilor în sectorul rural, care este afectat în mod deosebit 

de schimbările climatice; subliniază necesitatea de a aborda componenta de gen în 

cadrul riscurilor de investiții în ceea ce privește agricultura durabilă; solicită UE să ajute 

țările în curs de dezvoltare să reformeze legislația și să elimine practicile discriminatorii 

care limitează dreptul de proprietate al femeilor și accesul acestora la resursele 

productive și la mijloacele de producție, inclusiv la serviciile financiare și de consiliere;  

12. reamintește că adoptarea ODD plasează coerența politicilor în favoarea dezvoltării în 

centrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă; îndeamnă UE să își conceapă politica 

energetică în conformitate cu aceste principii; constată cu preocupare că măsurile UE 

menite să reducă dependența de combustibilii fosili și emisiile provenite din transporturi 

în cadrul UE au dus la creșterea cererii de biocombustibili, cerere care poate fi 

satisfăcută doar prin importuri de astfel de combustibili din țările în curs de dezvoltare; 

subliniază că acest lucru a condus la schimbarea destinației terenurilor, care afectează 

persoanele vulnerabile, îndeosebi femeile; îndeamnă UE să abordeze aceste preocupări 

în cadrul reformei în curs a Directivei privind energia din surse regenerabile (Directiva 

2009/28/CE); 

13. salută faptul că Acordul de la Paris menționează echilibrul de gen și insistă asupra 

faptului că sprijinirea țărilor în atingerea obiectivelor lor climatice sau a contribuțiilor 

lor naționale stabilite în cadrul COP 21 va fi posibilă doar dacă profităm de 

cunoștințele, de capacitatea de previziune, de participarea și acțiunea tuturor sectoarelor 

societății noastre, în special ale femeilor; 

14. reamintește că pădurile asigură mijloacele de subzistență a 1,6 miliarde de persoane și 

80 % din întreaga biodiversitate terestră și contribuie la absorbția a 30 % din emisiile de 

dioxid de carbon; 

15. reamintește rolul esențial al pădurilor în conservarea biodiversității, atenuarea efectelor 

schimbărilor climatice, furnizarea de servicii ecosistemice și protejarea mijloacelor de 

trai; constată însă că, în timp ce femeile din comunitățile dependente de păduri 

contribuie în mod considerabil la gestionarea durabilă a acestora, ele nu beneficiază 

adeseori de investițiile legate de păduri și sunt excluse din procesul decizional aferent; 

solicită consolidarea drepturilor popoarelor indigene, îndeosebi ale femeilor; subliniază 

rolul esențial pe care egalitatea de gen și capacitarea femeilor îl joacă în succesul pe 

termen lung al programului REDD+; consideră că acțiunile REDD + ar trebui să 

abordeze inegalitățile structurale în ceea ce privește proprietatea funciară și gestiunea 

pădurilor; subliniază, în special, că este necesar ca țările terțe să abordeze lipsa clarității 

și securității drepturilor funciare, în special în cazul femeilor, care dețin adeseori doar 

drepturi de uzufruct asupra terenurilor, ceea ce înseamnă că nu au nicio putere de 

decizie în ceea ce privește gestionarea sau avantajele programului REDD+;  

16. reamintește că deșertificarea și pierderea resurselor de apă au un impact major asupra 



 

PE610.680v02-00 6/9 AD\1139897RO.docx 

RO 

vieții cotidiene a femeilor, îndeosebi a femeilor din sectorul agricol; solicită garantarea 

drepturilor femeilor de a deține și a folosi terenurile, în special prin programe de 

reformă agrară; 

17. reamintește că tehnologiile energetice descentralizate și sustenabile devin tot mai des 

opțiunea energetică cea mai eficientă din punctul de vedere al costurilor pentru cei 

săraci; solicită sprijinirea antreprenoriatului în rândul femeilor în sectorul energetic, 

pentru a reduce timpul pe care îl alocă acestea activităților casnice și de îngrijire 

neremunerate; 

18. subliniază că este necesar ca micii fermieri, în special femeile, să fie protejați și 

recunoscuți în calitatea lor de actori economici esențiali, ale căror drepturi de utilizare și 

de proprietate asupra terenurilor trebuie protejate prin mecanisme juridice obligatorii 

pentru a-i proteja împotriva acaparării terenurilor; 

19. reamintește că, deși în majoritatea țărilor în curs de dezvoltare, femeile sunt principalii 

gestionari ai energiei, acestea se confruntă frecvent cu sărăcia energetică, de exemplu 

folosind zilnic materii prime cu ardere lentă și nocive pentru sănătate, ceea ce are un 

efect negativ asupra perspectivelor lor în ceea ce privește asistența medicală, accesul la 

apă potabilă, agricultură, oportunități de ocupare a forței de muncă și așa mai departe; 

subliniază, în acest context, necesitatea de a aborda componenta de gen în cadrul 

riscurilor de investiții în ceea ce privește sectorul energetic pentru a accelera accesul 

universal la energie; reamintește că, prin oferirea de stimulente pentru electrificarea 

bazată pe surse regenerabile a țărilor în curs de dezvoltare, politicile climatice pot 

contribui la reducerea sărăciei; consideră, în acest context, că femeile pot fi agenți 

influenți ai schimbării în cadrul tranziției către o energie durabilă; solicită, în mod mai 

general, țărilor în curs de dezvoltare să adopte politici care vor permite accesul la surse 

de energie fiabile, moderne și la un preț accesibil, în conformitate cu ODD 7, și 

subliniază necesitatea integrării principiului egalității între femei și bărbați în politicile 

și programele în materie de energie în vederea îmbunătățirii eficacității și eficienței 

acestora;  

20. solicită acțiuni care integrează dimensiunea de gen pentru a asigura că femeile nu sunt 

considerate doar beneficiare ale acțiunilor din domeniul climei, ci și antreprenori în 

domeniul tehnologiilor energetice nepoluante; salută apelul lansat de Comisie pentru 

propuneri privind „Femeile și energia durabilă”, care pune la dispoziție 20 milioane 

EUR pentru organizarea unor activități care promovează antreprenoriatul femeilor în 

sectorul energiei durabile în țările în curs de dezvoltare, și încurajează Comisia să 

majoreze în viitor această sumă; 

21. reamintește că femeile sunt, în general, afectate în măsură mai mare de dezastrele 

climatice decât bărbații și că aceste dezastre exacerbează inegalitățile de gen, inclusiv în 

ceea ce privește alocarea unor adăposturi;  subliniază necesitatea de a oferi un răspuns 

adecvat la nevoile economice, medicale și psihologice ale femeilor în timpul crizelor și 

în perioadele care urmează dezastrelor; reafirmă, în general, faptul că statele membre au 

obligația, în temeiul Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 

împotriva femeilor, să ia măsuri concrete pentru a aborda dimensiunea de gen a 

dezastrelor naturale în contextul unei clime aflate în schimbare, mai exact prin 

adoptarea unor politici, strategii, legislații și linii bugetare speciale și specifice fiecărei 
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țări;  

22. subliniază necesitatea de a valorifica, la toate nivelurile, cadrele existente de finanțare a 

combaterii schimbărilor climatice, astfel încât să se asigure că perspectivele de gen sunt 

integrate în eforturile de reducere a riscului de dezastre și în cele de adaptare la acestea; 

23. solicită identificarea și consolidarea unor strategii de gen specifice, care să sprijine 

dimensiunile de gen și sociale prezentate de autoritatea mondială în domeniul 

schimbărilor climatice și Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice 

(IPCC), inclusiv planificarea familială voluntară, bazată pe drepturi, ca potențială 

strategie de adaptare; 

24. subliniază importanța transferului de tehnologii ecologice și necesitatea respectării 

angajamentelor financiare asumate, în special, în cadrul COP 21 și al Fondului verde 

pentru climă, pentru a permite țărilor în curs de dezvoltare să treacă la o politică de 

creștere economică cu emisii reduse de dioxid de carbon; 

25. solicită ca funcționarilor UE să li se asigure cursuri de formare orientate pe egalitatea de 

gen, în special celor care se ocupă de politicile climatice și de dezvoltare; 

26. solicită Comisiei să promoveze egalitatea de gen în contextul justiției climatice în 

cadrul programelor de ajutor regional, al Planului de acțiune privind drepturile omului și 

democrația și al dialogului cu țările terțe. 
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