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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

A. като има предвид, че изменението на климата подкопава човешките свободи и 
ограничава избора; като има предвид, че Парижкото споразумение признава, че 
равенството между половете и овластяването на жените следва да се насърчава от 
всички страни по него, и предвижда, че във всички аспекти на изпълнение на 
споразумението трябва да бъдат включени действия в областта на климата, 
съобразени с въпроса за равенството между половете;

Б. като има предвид, че Пекинската платформа за действие и резултатите от нейните 
конференции за преглед очертават три стратегически цели за подобряване на 
процеса на вземане на решения на жените в областта на околната среда, за 
интегриране на перспективата за равенство между половете в политиките и 
програмите за устойчиво развитие и за укрепване или създаване на механизми на 
национално, регионално и международно равнище с цел оценка на въздействието 
на политиките за развитие и политиките в областта на околната среда върху 
жените;

В. като има предвид, че изменението на климата е сложен екологичен и социален 
въпрос, засягащ един свят, който се характеризира и се основава на дълбоко 
вкоренени неравни отношения между половете; като има предвид, че в 
допълнение към факта, че жените обикновено разполагат с по-малко власт и 
следователно са по-малко способни да смекчат последиците от изменението на 
климата и да се справят с тях; като има предвид, че неравномерната динамика на 
половете засяга начините, по които домакинствата, общностите, държавите и 
световната общност са засегнати от изменението на климата и реагират на него;

Г. като има предвид, че настоящата криза, свързана с COVID-19, показва тясната 
връзка между разрушаването на нашите екосистеми, експлоатацията на дивата 
флора и фауна и избухването на епидемии; като има предвид, че ролята на жените 
в опазването на биологичното разнообразие и устойчивото управление на 
природните ресурси следва да бъде по-добре призната и допълнително 
насърчавана;

Д. като има предвид, че изменението на климата оказва по-голямо разрушително 
въздействие върху държавите, които са най-малко отговорни за глобалното 
затопляне; като има предвид, че лицата в най-уязвимо положение, особено 
жените, които съставляват 70% от най-бедните хора в света, и момичетата, са 
засегнати в по-голяма степен от изменението на климата, изправени са пред по-
големи рискове и понасят по-голяма тежест поради неравния си достъп до 
ресурси, образование, политическа власт, възможности за работа, поземлени 
права и съществуващи социални и културни норми, като например ролята им да 
полагат основни грижи и да доставят вода, храна и гориво, както и опита им с 
комбинираната дискриминация, което намаляват способността им да защитават 
себе си и зависимите от тях лица от въздействието на изменението на климата; 
като има предвид, че в същото време жените и момичетата са начело на защитата 
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на природните ресурси и често са първите, които реагират на последиците от 
климатичната криза в своите общности; като има предвид, че жените са от 
ключово значение за управлението на кризата, свързана с климата, и следва да 
бъдат подкрепяни като носители на промени;

Е. като има предвид, че изменението на климата и неравенството между половете са 
взаимосвързани; като има предвид, че според ООН изменението на климата засяга 
жените в по-голяма степен и засилва неравенството между половете и 
дискриминацията въпреки факта, че жените носят по-малка отговорност за 
причиняването на изменението на климата; като има предвид, че изменението на 
климата подкопава упражняването на правата на човека, особено на лицата, които 
живеят на първа линия на кризата в областта на климата; като има предвид, че 
отрицателните последици от изменението на климата подкопават перспективите 
за развитие на държавите и задълбочават вече съществуващите различия между 
половете, произтичащи от многобройни социално-икономически, 
институционални, културни и политически фактори; като има предвид обаче, че 
публичните политики за адаптиране и смекчаване на последиците не отчитат 
равенството между половете в достатъчна степен;

Ж. като има предвид, че жените, които съставляват половината от световното 
население, понасят тежки последици по признак пол от изменението на климата, 
като наводнения, пожари, суши, обезлесяване или недостиг на вода, и са по-
податливи на инфекциозни заболявания, като водно, хранително и векторно 
преносими заболявания, както и здравни резултати, свързани с лошото качество 
на въздуха; като има предвид, че последиците от изменението на климата 
представляват огромен риск за жените, особено за бременните жени, поради 
влошаващите се санитарни и хигиенни условия и ограничения или недостатъчния 
достъп до подходящи медицински грижи и лечение;

З. като има предвид, че неблагоприятните последици от изменението на климата 
водят до увеличаване на миграцията, тъй като хората са принудени да напуснат 
домовете си временно или постоянно, когато не могат да продължават да живеят в 
тази околна среда; като има предвид, че 80% от разселените в резултат на 
изменението на климата лица са жени и деца, които са изложени в по-голяма 
степен на отрицателните последици от изменението на климата и са изправени 
пред по-големи трудности, свързани с него, включително много по-висок риск от 
смърт при природни бедствия; като има предвид, че положението на вътрешно 
разселените лица, които се местят по екологични причини, е най-тежко за хората 
в уязвимо положение, като например жените, които често са изложени на 
нарушения на основните им права като жертви на трафик на хора и сексуална 
експлоатация; като има предвид, че жените обикновено са изложени на по-голям 
риск да бъдат поставени в опасни, пренаселени приюти поради липсата им на 
активи и по-голямата им уязвимост към бедност;

И. като има предвид, че според Грийнпийс жените съставляват 51% от световното 
население и 43% от работната сила в селското стопанство в развиващите се 
страни; като има предвид, че селскостопанското производство е един от 
секторите, които са засегнати най-силно от изменението на климата; като има 
предвид, че според Световния икономически форум 60% от хората, страдащи от 
недохранване, са жени и деца; като има предвид, че недостигът на ресурси засяга 
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особено жените, които отделят повече време за получаването им в ущърб на други 
дейности, като например образованието; като има предвид, че според ЮНЕСКО 
една на всеки четири млади жени в развиващите се страни не е завършила 
начално училище;

Й. като има предвид, че изменението на климата е тясно свързано с енергийната 
политика; като има предвид, че енергийната бедност е свързана с ниските доходи 
и например с покачващите се цени на енергията; като има предвид, че жените 
имат по-ниски доходи и са изложени на по-голям риск от енергийна бедност, 
която засяга най-вече самотните родители и възрастните хора, най-бедните от 
които са жени; като има предвид, че през 2016 г. в света имаше 1,1 милиарда 
души без достъп до енергия, а от тях между 50% и 70% бяха жени и деца;

К. като има предвид, че изменението на климата, влошаването на състоянието на 
околната среда, недостигът на ресурси и природните бедствия могат да увеличат 
напрежението и да засилят неравенството между половете, което води до по-чести 
актове на насилие, включително домашно и икономическо насилие, сексуално 
насилие, принудителна проституция, принудителни или недоброволни бракове и 
други актове на насилие, основано на пола;

Л. като има предвид, че изменението на климата има сериозни последици за 
продоволствената сигурност и наличността, достъпността и употребата на 
храните; като има предвид, че жените, особено в развиващите се страни, 
представляват 40 – 80 % от работната сила, заета в производството на храни и 
прибирането на реколтата, в зависимост от региона; като има предвид, че 
нарасналата загуба на реколта и безпрецедентното изчерпване на природните 
ресурси, дължащо се на променящите се метеорологични условия, могат да 
доведат до прекомерно натоварване в селското стопанство и до невъзможност да 
се осигури достатъчно храна за домакинствата;

М. като има предвид, че жените, особено жените от коренното население, са особено 
уязвими към насилие, свързано с околната среда; като има предвид, че през 
2017 г. почти половината от убитите защитници на околната среда са били жени;

Н. като има предвид, че според данни на Европейския институт за равенство между 
половете през 2018 г. над 80% от длъжностите, отговорни за изменението на 
климата, са били заемани от мъже; като има предвид, че в научната област, в 
която се изготвят доклади за дискусии на международни форуми, 95% от 
членовете на управителните съвети и 86% от висшите ръководители са мъже; като 
има предвид, че в електроенергийния сектор в световен мащаб само 8% от 
длъжностите във властта са заети от жени и че жените представляват само 32% от 
общия брой работници в този сектор;

О. като има предвид, че изменението на климата оказва сериозно въздействие върху 
сладководните ресурси и тяхната наличност, особено в развиващите се страни, 
разположени в региони с горещ и сух климат, което оказва влияние върху 
наличието на битова вода; като има предвид, че недостигът на водни ресурси 
може да засегне в най-голяма степен жените;

П. като има предвид, че в много развиващи се страни достъпът на момичетата и 
жените до информационни и комуникационни технологии е ограничен от 
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различни фактори, като например социални и културни предубеждения, 
недостатъчна технологична инфраструктура, особено в селските области, 
недостатъчен достъп до образование, научна или компютърна неграмотност, 
както и липса на разполагаем доход на жените за закупуване на технологични 
услуги;

1. признава, че равенството между половете и овластяване на жените и момичетата 
са катализатор за устойчивото развитие и са предпоставка за управлението на 
предизвикателствата в областта на климата; призовава ЕС и неговите държави 
членки да включат в политиките за сътрудничество за развитие и във всички 
инструменти за постигане на напредък по отношение на действията в областта на 
климата, свързани с равенството между половете, и за подкрепа на адаптирането 
към изменението на климата и устойчивостта в развиващите се страни анализ и 
бюджетиране от гледна точка на равенството между половете;

2. припомня, че социалните и културните норми оказват влияние върху уязвимостта 
на жените по отношение на изменението на климата и че е по-вероятно жените и 
момичетата да бъдат разселени поради свързаните с пола разделение на труда и 
мобилност, както и поради липсата на достъп до информация, ролята им да 
полагат грижи и по-слабото участие във вземането на политически и 
икономически решения; подчертава, че жените и момичетата също са особено 
изложени на сексуално насилие, експлоатация и отпадане от училище по време на 
тези кризи и след тях; призовава ЕС да засили в своите хуманитарни действия 
този аспект на измерението, свързано с равенството между половете, и да 
гарантира достъп до услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве;

3. подчертава, че съществуват сериозни доказателства за това, че въздействието 
върху здравето на лесно влияещите се от климата фактори, като недохранването, 
и разпространяването на инфекциозни заболявания, като маларията, варира в 
зависимост от пола; отбелязва със загриженост високата смъртност сред жените 
при бедствени ситуации; припомня, че последиците от изменението на климата 
водят до увеличаване на заболяванията, засягащи жените, момичетата и тяхното 
сексуално здраве и репродуктивни права; посочва, че липсата на чиста вода 
вследствие на изменението на климата оказва отрицателно въздействие върху 
хигиената на бременните жени, здравето на майките и менструалните цикли; 
настоятелно призовава за интегриране на принципа на равенство между половете 
в политиките и програмите за устойчиво развитие, за да се гарантира включването 
на правата на жените и момичетата, включително правото на сексуално и 
репродуктивно здраве и необходимите здравни услуги, насърчаването на 
равенството между половете и справедливостта в областта на климата чрез 
всичките му стратегически програми;

4. призовава за това новият План за действие относно равенството между половете 
във външните отношения (GAP III) да обърне специално внимание на равенството 
между половете и изменението на климата в четирите си основни области, да 
разработи свързани с тях показатели и да гарантира достатъчно ресурси за 
постигането на целите на GAP; счита, че GAP III следва да подкрепя 
съдържателното и ефективно политическо участие на ръководени от жени 
организации и организации за защита на правата на жените в страните партньори 
на всички равнища; призовава да се гарантира достъпът на организациите на 
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жените до международни фондове за климата и преговори в областта на климата, 
особено с оглед на важната водеща роля, която жените често поемат при 
справянето с последиците от изменението на климата в своите държави и 
общности;

5. подчертава необходимостта от това Инструментът за съседство, сътрудничество 
за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) да подкрепя в своите 
процеси и операции подходи, съобразени с аспектите на пола, включително 
необходимостта от специални проекти и програми в областта на климата, които 
специално разглеждат въпросите, свързани с равенството между половете;

6. подчертава, че жените и момичетата са мощни двигатели на промяната, по-
специално за действия в областта на климата, и призовава за това програмите на 
ЕС за развитие да насърчават пълноценното участие и овластяване на жените и 
техните организации на всички равнища и на всички етапи от разработването, 
планирането, финансирането, прилагането, наблюдението и оценката на 
политиките, тъй като тяхното включване е от решаващо значение за подобряване 
на смекчаването на последиците от изменението на климата, интервенциите на 
политиката за устойчивост, справедливото разпределение на ресурсите, 
преодоляването на пречките, които ги засягат непропорционално, както и за 
осигуряването на дългосрочни устойчиви решения в областта на климата; във 
връзка с това подчертава необходимостта от подкрепа за изграждането на 
капацитет и ролята на жените като възпитатели и поддръжници на промяната, 
както и от осигуряване на подходящо финансиране за тези организации;

7. призовава Комисията да признае важната роля, която жените играят в борбата с 
изменението на климата в развиващите се страни, както и тяхната ефективна роля 
като фактори и поддръжници на адаптацията и смекчаването на последиците от 
изменението на климата; призовава за мерки за подобряване на местния капацитет 
за адаптиране на жените, особено в развиващите се страни, както и за повече 
инициативи за адаптиране, които да откриват и разглеждат специфичните за пола 
въздействия на изменението на климата, предимно в области, свързани с 
продоволствената сигурност, управлението на водите, селското стопанство, 
енергетиката, здравеопазването и управлението на бедствия; признава, че в този 
контекст прилагането на политики в областта на изменението на климата предлага 
възможности за жените да станат по-активни в местната политика, като по този 
начин се даде възможност на местните жени да изразят мнението си;

8. потвърждава, че е необходимо да се изисква и насърчава активното участие на 
жените и да се предложат нови политики в областта на климата и развитието, 
които да допринасят за преобразуването на социалните, производствените, 
икономическите и институционалните структури по начин, който да насърчава 
равните възможности и устойчивото развитие;

9. подчертава, че финансирането на борбата с изменението на климата следва да 
бъде достъпно както за мъжете, така и за жените и следва да бъде предназначено 
да генерира взаимни ползи, а не да изостря съществуващите модели на 
неравенство;

10. припомня, че неравнопоставеността между половете в образованието, свързано с 
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енергетиката, се дължи на предразсъдъци и стереотипи, основани на пола, които 
изключват жените от области на зелената икономика, като транспорта и 
енергетиката, което води до разхищение на човешки ресурси и пречи на ЕС да 
реализира пълния си потенциал за конкурентоспособност; подчертава 
необходимостта от увеличаване на броя на жените със съответни квалификации в 
областта на науката и технологиите, както и на броя на жените, участващи в 
съответните научни органи на най-високо равнище; настоятелно призовава 
националните правителства да насърчават и задължават дружествата и 
академичния свят да включват жените на всички равнища на вземане на решения 
в промишлени сектори, като енергетика, транспорт и нефт;

11. изисква жените да имат равен достъп до знанията, ресурсите и технологиите, 
необходими за ефективно справяне с неблагоприятните последици от глобалното 
затопляне; потвърждава, че политическите мерки следва не само да бъдат 
насочени  към смекчаване на вредите, причинени от природни бедствия, но и че 
усилията трябва да се съсредоточат върху намаляването на тяхното въздействие 
върху населението чрез действия в областта на равенството, които предоставят и 
на жените възможност за сътрудничество в търсенето на устойчиви решения;

12. призовава Комисията да проучи въздействието на аспектите на пола върху 
съществуващите търговски споразумения и предварително – върху всички нови 
споразумения, които може да бъдат подписани; призовава за включване в новите 
и настоящите споразумения на ефективни клаузи и механизми за санкциониране с 
цел постигане на равенство между половете и гарантиране на правата и на 
овластяването на жените; призовава Комисията и Съвета да насърчават и 
подкрепят включването на специална глава относно равенството между половете 
в споразуменията за търговия и асоцииране на ЕС и да гарантират, че в тях 
изрично са включени обвързващи ангажименти за зачитане и насърчаване на 
равенството между половете и на овластяването на жените;

13. призовава Комисията да изготви конкретен план за действие за изпълнение на 
ангажиментите по обновения План за действие относно равенството между 
половете, договорен на 25-ата конференция на страните по Рамковата конвенция 
на ООН по изменение на климата (COP 25), и да създаде постоянно звено за 
контакт на ЕС по въпросите на равенството между половете и изменението на 
климата, което да разполага с достатъчно бюджетни средства и да има за цел 
изпълнение и наблюдение на съобразените с равенството между половете 
действия в областта на климата в ЕС и в световен мащаб; призовава ЕС и 
неговите държави членки да гарантират национални планове за действие в 
областта на климата, основани на принципа на равенство между половете, като 
интегрират в по-голяма степен равенството между половете в преразгледаните си 
национално определени приноси (НОП), и пълноценното участие на женските 
групи в тяхното разработване и изпълнение; припомня, че държавите са поели 
ангажимент да преразгледат своите НОП през 2020 г. и че този ангажимент не 
зависи от момента на провеждане на Конференция на страните по Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на климата;

14. призовава Комисията да гарантира, че обновеното партньорство между АКТБ и 
ЕС и всеобхватната стратегия с Африка се основават на принципите на действия в 
областта на климата и околната среда с цел постигане на Програмата до 2030 г. и 
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равенството между половете и постигат основан на правата на човека подход, 
който поставя общностите и жените в центъра на усилията в областта на околната 
среда и развитието;

15. призовава държавите членки да създадат официален орган на Съвета относно 
равенството между половете, за да се осигури на министрите и на държавните 
секретари, отговарящи за равенството между половете, специализиран форум за 
дискусии, както и да се улесни интегрирането на принципа на равенство между 
половете във всички политики на ЕС, включително в политиките в областта на 
околната среда и развитието;

16. подчертава, че за да се постигне справедлив, обективен, устойчив и 
равнопоставен преход, при който никой не бива да бъде изоставен, всички 
действия в областта на климата трябва да включват перспектива за равенство 
между половете и междусекторна перспектива, която да включва и разнообразния 
опит на най-маргинализираните хора и общности;

17. подчертава необходимостта от това финансирането както на адаптирането към 
изменението на климата, така и на смекчаване на неговите последици да бъде 
съобразено с аспектите на пола; призовава ЕС да увеличи финансовата подкрепа 
за действия в областта на климата, основани на принципа на равенство между 
половете, с цел адаптиране и справяне със загубите и вредите в развиващите се 
страни, включително тези, предприети от женски организации на местно 
равнище, като се има предвид централната им роля в ответните действия на 
местно равнище спрямо кризата, свързана с климата;

18. призовава целите за устойчиво развитие (ЦУР) да бъдат поставени в центъра на 
всяко вземане на решения и формулиране на политики в рамките на ЕС и 
неговите държави членки, както и на външната политика и политиката за развитие 
на ЕС; призовава за интегриране на перспективата за равенство между половете в 
плановете и интервенциите за устойчиво развитие и изменение на климата; 
припомня, че овластяването на жените е от основно значение за постигането на 
ЦУР, и припомня, че бедствията, свързани с изменението на климата, обикновено 
изострят различията между половете и водят до допълнителни неравенства в 
целия свят, и по-специално в южното полукълбо;

19. призовава за повече действия за увеличаване на участието на жените на 
ръководни длъжности на високо равнище в областта на климата на национално, 
регионално и местно равнище; признава, че овластяването на жените, тяхното 
пълноценно и равноправно участие и упражняване на ръководни функции на 
международно равнище, както и тяхното управление на национални, регионални 
и местни инициативи за действия в областта на климата са от решаващо значение 
за гарантиране на успеха и на ефективността на действията в областта на 
изменението на климата; в този контекст призовава за по-голямо участие на 
жените в процеса на намиране на решения за адаптиране към изменението на 
климата, разработване на стратегии за адаптация и национални планове за 
адаптация;

20. отбелязва, че последиците от изменението на климата в южното полукълбо водят 
до разселване на хората, които не се вписват в параметрите на съществуващите 
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международни рамки; призовава ЕС да предостави подходящи отговори на 
разселването в резултат на климата и да включи перспективата за равенство 
между половете във всички миграционни политики с оглед на гарантирането на 
справедливост в областта на климата;

21. призовава Комисията да признае ключовата политическа роля, която играят 
активистите в областта на климата в борбата с изменението на климата в 
развиващите се страни, и отправя искане към делегациите на ЕС да гарантират, че 
тяхната защита и финансиране, особено за жените и хората от маргинализираните 
общности, се определят като приоритет;

22. подчертава, че селскостопанският сектор е един от най-силно засегнатите от 
последиците от изменението на климата в страните партньори; припомня, че 
жените в селските региони са особено уязвими по отношение на въздействието на 
изменението на климата върху селскостопанското производство и 
продоволствената сигурност, тъй като те често зависят от природните ресурси, 
извършват голяма част от селскостопанската работа, като например 
производството на храни и събирането на вода и гориво, и тъй като много често 
полагат неплатен труд в домакинствата и общностите; призовава ЕС и неговите 
държави членки да засилят сътрудничеството със страните партньори, за да 
включат силно измерение, свързано с равенството между половете, във всички 
политики за развитие на селското стопанство и селските региони и да засилят 
подкрепата за производствения капацитет на жените, за да им се даде възможност 
да се справят с продоволствената несигурност, произтичаща от изменението на 
климата, като същевременно се гарантира недискриминационен достъп до 
ресурси и засилено участие в процесите на вземане на решения на местно и 
национално равнище;

23. припомня, че събирането на групирани по полов признак данни е предварителна 
стъпка към извършването на подходящи анализи на изменението на климата от 
гледна точка на равенството между половете, за да се установят чувствителни към 
аспектите на пола показатели и критерии и да се разработят практически 
инструменти за по-ефективно интегриране на перспективата за равенство между 
половете през целия цикъл на политиките, програмите и проектите; призовава 
Комисията да подобри изграждането на капацитет в националните статистически 
системи на развиващите се страни за целите на събирането на групирани 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;

24. посочва, че действията за постигане на по-високи равнища на записване на 
жените в области на образованието, свързани с науката и технологиите, са от 
първостепенно значение за ефективната борба със специфичните за пола 
последици от  изменението на климата; призовава за по-широко навлизане в 
дисциплините, свързани с  НТИМ (наука, технологии, инженерство, математика), 
на момичетата и жените, които следва да бъдат учените и инженерите на 
бъдещето в областта на възобновяемата енергия и борбата с отрицателните 
последици от изменението на климата;

25. посочва, че изменението на климата може да доведе до увеличаване на насилието 
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над жени и момичета, независимо дали системно, или културно обосновано, 
включително на домашното насилие; призовава за действия, насочени към 
укрепване на капацитета на националните органи и социалните партньори с цел 
разбиране и справяне с пресечните точки на насилието, основано на пола, и 
последиците от изменението на климата; подчертава значението на 
предоставянето на помощ за развиване на капацитет за справяне с рисковите 
фактори, свързани с насилието въз основа на пола, чрез различни усилия за 
ангажиране и лидерство на общността.
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