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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Aνάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή υποσκάπτει τις ανθρώπινες ελευθερίες και 
περιορίζει τις επιλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία του Παρισιού αναγνωρίζει 
ότι η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών θα πρέπει να προαχθεί από 
όλα τα μέρη και ορίζει ότι η δράση για το κλίμα με γνώμονα τη διάσταση του φύλου 
πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πτυχές της εφαρμογής της συμφωνίας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και τα αποτελέσματα των 
αναθεωρητικών διασκέψεών της επισημαίνουν τρεις στρατηγικούς στόχους για την 
ενίσχυση της εξουσίας των γυναικών στη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον, την 
ενσωμάτωση της προοπτικής της ισότητας των φύλων στις πολιτικές και τα 
προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης και την ενίσχυση ή τη δημιουργία μηχανισμών σε 
εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των 
αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών πολιτικών στις γυναίκες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα σύνθετο περιβαλλοντικό και 
κοινωνικό ζήτημα που πλήττει έναν κόσμο ο οποίος χαρακτηρίζεται και βασίζεται σε 
βαθιά ριζωμένες άνισες σχέσεις μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από 
το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν γενικά μικρότερη εξουσία και, ως εκ τούτου, είναι 
λιγότερο ικανές να μετριάσουν και να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνιση δυναμική των φύλων επηρεάζει τους τρόπους 
με τους οποίους τα νοικοκυριά, οι κοινότητες, οι χώρες και η παγκόσμια κοινότητα 
επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή και ανταποκρίνονται σε αυτήν·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κρίση της COVID-19 καταδεικνύει τη στενή σχέση 
ανάμεσα στην καταστροφή των οικοσυστημάτων μας, την εκμετάλλευση της άγριας 
πανίδας και τις επιδημικές εξάρσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των γυναικών ως 
προς την προστασία της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών 
πόρων θα πρέπει να αναγνωριστεί καλύτερα και να ενθαρρυνθεί περισσότερο·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή έχει μεγαλύτερο καταστρεπτικό αντίκτυπο 
στις χώρες που είναι λιγότερο υπεύθυνες για την αύξηση της θερμοκρασίας του 
πλανήτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερο ευάλωτοι, ιδίως οι γυναίκες, που 
συνιστούν το 70 % των φτωχότερων του πλανήτη, και τα κορίτσια, αντιμετωπίζουν 
υψηλότερους κινδύνους και φέρουν μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για λόγους που 
κυμαίνονται από την άνιση πρόσβαση σε πόρους, εκπαίδευση, πολιτική εξουσία, 
ευκαιρίες απασχόλησης και γαιοκτητικά δικαιώματα, έως τα υφιστάμενα κοινωνικά και 
πολιτιστικά πρότυπα, όπως ο ρόλος τους ως φροντιστών και παρόχων νερού, τροφής 
και καυσίμων, και τις διατομεακές εμπειρίες διακρίσεων, με αποτέλεσμα να μειώνεται 
η ικανότητά τους να προστατεύονται και να προστατεύουν τα εξαρτώμενα από αυτές 
άτομα από τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ταυτόχρονα, οι γυναίκες και τα κορίτσια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της 
προάσπισης των φυσικών πόρων και συχνά είναι στις κοινότητές τους τα πρώτα άτομα 
που ανταποκρίνονται στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην κλιματική κρίση και θα πρέπει να 
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υποστηρίζονται ως παράγοντες αλλαγής·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει διασύνδεση μεταξύ κλιματικής αλλαγής και 
ανισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η κλιματική 
αλλαγή επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες και επιτείνει τις ανισότητες και τις 
διακρίσεις μεταξύ των φύλων, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες συμβάλλουν λιγότερο 
στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή 
υπονομεύει την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όσων ζουν στην πρώτη 
γραμμή της κλιματικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυσμενείς συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής υπονομεύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές χωρών και εντείνουν τις 
ανισότητες μεταξύ των φύλων που απορρέουν από πολυάριθμους 
κοινωνικοοικονομικούς, θεσμικούς, πολιτισμικούς και πολιτικούς παράγοντες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, οι δημόσιες πολιτικές για την προσαρμογή και τον 
μετριασμό δεν συνεκτιμούν επαρκώς τη διάσταση του φύλου·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες - που αποτελούν το μισό του παγκόσμιου 
πληθυσμού - υφίστανται σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που συνδέονται 
με το φύλο, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, ξηρασίες, αποψίλωση των δασών ή λειψυδρία, 
και έχουν περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν από μολυσματικές ασθένειες, όπως 
νοσήματα που μεταδίδονται με το νερό, την τροφή και με διαβιβαστές, και επίσης να 
έχουν προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την κακή ποιότητα του αέρα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής συνιστούν τεράστιο 
κίνδυνο για τις γυναίκες, ιδίως τις εγκύους, λόγω της επιδείνωσης των συνθηκών 
καθαριότητας και υγιεινής και της περιορισμένης ή ανεπαρκούς πρόσβασης στην 
κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή θεραπεία·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής προκαλεί 
αύξηση των προσφυγικών ροών δεδομένου ότι οι άνθρωποι αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν τις εστίες τους προσωρινά ή μόνιμα όταν το περιβάλλον γίνεται αβίωτο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80 % των εκτοπισμένων λόγω της κλιματικής αλλαγής είναι 
γυναίκες και παιδιά, που εκτίθενται περισσότερο στις δυσμενείς επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες οι οποίες σχετίζονται 
με το γεγονός αυτό, συμπεριλαμβανομένου ενός πολύ υψηλότερου κινδύνου θανάτου 
σε φυσικές καταστροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση για τους εσωτερικά 
εκτοπισμένους για περιβαλλοντικούς λόγους είναι χειρότερη για τα πλέον ευάλωτα 
άτομα όπως οι γυναίκες, που εκτίθενται σε παραβιάσεις των βασικών τους δικαιωμάτων 
πέφτοντας συχνά θύματα εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες διατρέχουν κατά κανόνα μεγαλύτερο κίνδυνο να 
στεγάζονται υπό συνθήκες συνωστισμού σε επισφαλή καταλύματα λόγω του ότι δεν 
διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία και είναι πιο ευάλωτες στη φτώχεια·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Greenpeace, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 
51 % του παγκόσμιου πληθυσμού και το 43 % του αγροτικού εργατικού δυναμικού στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργική παραγωγή είναι ένας από 
τους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το 60 % των ατόμων που 
υποσιτίζονται είναι γυναίκες και παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πόρων 
επηρεάζει ιδιαίτερα τις γυναίκες που αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην απόκτησή 
τους εις βάρος άλλων δραστηριοτήτων, όπως η εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με την ΟΥΝΕΣΚΟ, μία στις τέσσερις γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες 
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δεν έχει τελειώσει το δημοτικό·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή συνδέεται στενά με την ενεργειακή 
πολιτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή φτώχεια συνδέεται με χαμηλά 
εισοδήματα και, για παράδειγμα, με την αύξηση των τιμών της ενέργειας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν χαμηλότερα εισοδήματα και διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο να υποφέρουν από ενεργειακή ένδεια, κάτι που ισχύει ιδιαίτερα για τους 
μόνους γονείς και τους ηλικιωμένους, μεταξύ των οποίων οι γυναίκες είναι οι 
φτωχότερες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2016, 1,1 δισεκατομμύρια άτομα στον κόσμο 
δεν είχαν πρόσβαση στην ενέργεια και ποσοστό μεταξύ 50 % και 70% από αυτά ήταν 
γυναίκες και παιδιά·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η 
έλλειψη πόρων και οι φυσικές καταστροφές ενδέχεται να οξύνουν τις εντάσεις και να 
επιτείνουν τις έμφυλες ανισότητες, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα κρούσματα 
βιαιοπραγιών, συμπεριλαμβανομένων της ενδοοικογενειακής και οικονομικής βίας, των 
σεξουαλικών επιθέσεων, της καταναγκαστικής πορνείας, των καταναγκαστικών ή 
ανεπιθύμητων γάμων και άλλων φαινομένων κακοποίησης λόγω φύλου·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή έχει σοβαρές προεκτάσεις στην ασφάλεια, 
διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα και χρήση των τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, αντιστοιχούν στο 40 έως 80 % του 
συνόλου του εργατικού δυναμικού που εμπλέκεται στην παραγωγή και τη συλλογή 
τροφίμων, ανάλογα με την περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των 
ελλειμματικών εσοδειών και η πρωτοφανής ελάττωση των φυσικών πόρων λόγω της 
καιρικής αλλαγής μπορεί να οδηγήσει σε υπέρμετρο φόρτο του τομέα της γεωργίας και 
στην αδυναμία να παραχθεί επαρκής ποσότητα τροφίμων για τα νοικοκυριά·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, ιδίως οι αυτόχθονες, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη 
βία που συνδέεται με το περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 περίπου οι μισοί 
από τους υπερασπιστές του περιβάλλοντος που δολοφονήθηκαν ήταν γυναίκες·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, σύμφωνα με στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
για την Ισότητα των Φύλων, τις θέσεις ευθύνης για θέματα της κλιματικής αλλαγής 
κατείχαν άνδρες σε ποσοστό 80 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι στον χώρο της επιστήμης, 
στους τομείς στους οποίους εκπονούνται εκθέσεις για τις συζητήσεις σε διεθνή φόρουμ, 
το 95 % των μελών των διοικητικών συμβουλίων και το 86 % των ανώτερων 
διευθυντικών στελεχών είναι άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως οι γυναίκες κατέχουν μόλις το 8 % των θέσεων 
ισχύος, ενώ αντιπροσωπεύουν μόνο το 32 % του συνολικού αριθμού των εργαζομένων 
του τομέα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή έχει σοβαρό αντίκτυπο στους πόρους 
γλυκών υδάτων και στη διαθεσιμότητά τους, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες σε 
περιοχές με θερμό και ξηρό κλίμα, επηρεάζοντας τη διαθεσιμότητα ύδατος προς χρήση 
από τα νοικοκυριά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη υδάτινων πόρων επηρεάζει 
ενδεχομένως τις γυναίκες στον μέγιστο βαθμό·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες η πρόσβαση των κοριτσιών 
και των γυναικών στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών 
περιορίζεται λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως κοινωνικές και πολιτιστικές 
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προκαταλήψεις, ακατάλληλες τεχνολογικές υποδομές, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, 
ανεπαρκής πρόσβαση στην εκπαίδευση, τις επιστήμες ή τον ψηφιακό αλφαβητισμό, 
καθώς και λόγω της έλλειψης εισοδήματος των γυναικών το οποίο να μπορούν να 
διαθέσουν για την αγορά τεχνολογικών υπηρεσιών·

1. αναγνωρίζει ότι η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών και των 
κοριτσιών αποτελούν καταλύτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και προϋπόθεση για τη 
διαχείριση των κλιματικών προκλήσεων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
συμπεριλάβουν ανάλυση και κατάρτιση προϋπολογισμού με γνώμονα τη διάσταση του 
φύλου στις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας και όλα τα μέσα για την προώθηση 
δίκαιων ως προς το φύλο δράσεων για το κλίμα και τη στήριξη της προσαρμογής και 
της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή στις αναπτυσσόμενες χώρες·

2. υπενθυμίζει ότι κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα επηρεάζουν την τρωτότητα των 
γυναικών στην κλιματική αλλαγή, και ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι πιθανότερο 
να εκτοπιστούν, λόγω του έμφυλου διαχωρισμού της εργασίας, της κινητικότητας, 
καθώς και της ελλιπούς πρόσβασης σε πληροφορίες, των ρόλων στο νοικοκυριό και της 
χαμηλής συμμετοχής στη διαδικασία λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων· 
τονίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι επίσης ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε 
σεξουαλική βία, εκμετάλλευση και εγκατάλειψη του σχολείου κατά τη διάρκεια αυτών 
των κρίσεων και αμέσως μετά· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει αυτή τη διάσταση του φύλου 
στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής της δράσης και να διασφαλίσει πρόσβαση στις 
υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας·

3. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν ισχυρά στοιχεία που μαρτυρούν ότι ο αντίκτυπος κλιματικά 
ευαίσθητων συνθηκών στην υγεία, όπως ο υποσιτισμός, και η συχνότητα λοιμωδών 
νόσων, όπως η ελονοσία, διαφέρουν ανάλογα με το φύλο· σημειώνει με ανησυχία το 
υψηλό ποσοστό θνησιμότητας των γυναικών σε περιπτώσεις καταστροφών· υπενθυμίζει 
ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής προκαλούν αύξηση των νόσων που πλήττουν 
τις γυναίκες, τα κορίτσια και τη σεξουαλική υγεία και τα αναπαραγωγικά τους 
δικαιώματα· επισημαίνει ότι η έλλειψη καθαρού νερού, ως αποτέλεσμα της κλιματικής 
αλλαγής, επηρεάζει αρνητικά την υγιεινή για τις εγκύους, την υγεία των μητέρων και 
την εμμηνόρροια· ζητεί να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στις πολιτικές και τα 
προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μέσω των 
προγραμμάτων στρατηγικής ενσωματώνονται τα δικαιώματα των γυναικών και των 
κοριτσιών - συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και 
των συναφών δικαιωμάτων και των απαραίτητων υπηρεσιών περίθαλψης - η προώθηση 
της ισότητας των φύλων και η κλιματική δικαιοσύνη·

4. ζητεί το νέο σχέδιο δράσης για θέματα φύλου στις εξωτερικές σχέσεις (GAP III) να 
δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ισότητα των φύλων και την κλιματική αλλαγή στο 
πλαίσιο και των τεσσάρων βασικών τομέων δράσης, να αναπτύξει σχετικούς δείκτες 
και να εγγυηθεί επαρκείς πόρους για την επίτευξη του στόχου του GAP· θεωρεί ότι το 
GAPIII θα πρέπει να στηρίζει την ουσιαστική και αποτελεσματική πολιτική συμμετοχή 
οργανώσεων με επικεφαλής γυναίκες και οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών 
στις χώρες εταίρους σε όλα τα επίπεδα· ζητεί να διασφαλιστεί η πρόσβαση γυναικείων 
οργανώσεων σε διεθνή ταμεία για το κλίμα και στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα, 
δεδομένου ιδίως του σημαντικού ηγετικού ρόλου που αναλαμβάνουν συχνά στην 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις χώρες και τις κοινότητές 
τους·



AD\1213764EL.docx 7/12 PE650.432v02-00

EL

5. τονίζει την ανάγκη ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
(ΜΓΑΔΣ) να υποστηρίζει, στις διαδικασίες και τις δράσεις του, ευαίσθητες ως προς τη 
διάσταση του φύλου προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για ειδικά έργα 
και προγράμματα για το κλίμα που αντιμετωπίζουν με συγκεκριμένο τρόπο τα θέματα 
φύλου·

6. τονίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν ισχυρούς παράγοντες αλλαγής, ιδίως 
για την κλιματική δράση, και ζητεί τα αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΕ να προωθούν 
την ουσιαστική συμμετοχή και τη χειραφέτηση των γυναικών και των οργανώσεών 
τους σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, προγραμματισμού, 
χρηματοδότησης, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης της πολιτικής, καθώς 
η συμπερίληψή τους είναι ζωτικής σημασίας στη βελτίωση για τον μετριασμό και τις 
παρεμβάσεις πολιτικής για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, τη δίκαιη 
κατανομή των πόρων, την αντιμετώπιση των εμποδίων που τις επηρεάζουν δυσανάλογα 
και τη διασφάλιση βιώσιμων μακροπρόθεσμων λύσεων για το κλίμα· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη υποστήριξης της δημιουργίας ικανοτήτων και του ρόλου των 
γυναικών ως φορείς μάθησης και αλλαγής, και την ανάγκη διασφάλισης κατάλληλης 
χρηματοδότησης για τις οργανώσεις αυτές·

7. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
γυναίκες στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες και 
τον αποτελεσματικό ρόλο τους ως παραγόντων και φορέων προώθησης της 
προσαρμογής και του μετριασμού· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να ληφθούν μέτρα 
προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα προσαρμογής των γυναικών σε τοπικό επίπεδο 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, και περισσότερες πρωτοβουλίες προσαρμογής που θα 
εντοπίζουν και θα αντιμετωπίζουν τις συνδεόμενες με το φύλο επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής, κατά κύριο λόγο στους τομείς που σχετίζονται με την επισιτιστική 
ασφάλεια, τη διαχείριση των υδάτων, τη γεωργία, την ενέργεια, την υγεία και τη 
διαχείριση καταστροφών· αναγνωρίζει ότι σε αυτό το πλαίσιο, η εφαρμογή πολιτικών 
για την κλιματική αλλαγή παρέχει στις γυναίκες την ευκαιρία να έχουν πιο ενεργό ρόλο 
στην τοπική πολιτική και, με τον τρόπο αυτό, να αποκτήσουν οι γυναίκες της περιοχής 
φωνή·

8. δηλώνει ότι είναι αναγκαίο να απαιτηθεί και να προαχθεί η ενεργός συμμετοχή των 
γυναικών και η εισήγηση νέων πολιτικών - για το κλίμα και την ανάπτυξη - που 
συμβάλλουν στον μετασχηματισμό των κοινωνικών, παραγωγικών, οικονομικών και 
θεσμικών δομών με τρόπους που προάγουν τις ίσες ευκαιρίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

9. τονίζει ότι πρόσβαση στη χρηματοδότηση για το κλίμα θα πρέπει να έχουν τόσο οι 
άνδρες όσο και οι γυναίκες και ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη 
έτσι ώστε να παράγει αμοιβαία οφέλη αντί να επιδεινώνει τα υφιστάμενα μοντέλα 
ανισότητας·

10. υπενθυμίζει ότι τα χάσματα των φύλων στη συνδεόμενη με την ενέργεια εκπαίδευση 
οφείλονται σε έμφυλες προκαταλήψεις και στερεότυπα που αποκλείουν τις γυναίκες 
από τομείς της πράσινης οικονομίας όπως οι μεταφορές και η ενέργεια, προκαλώντας 
απώλεια ανθρώπινων πόρων και παρεμποδίζοντας την ΕΕ να επιτύχει το πλήρες 
ανταγωνιστικό δυναμικό της· τονίζει την ανάγκη αύξησης του αριθμού των γυναικών 
με σχετικά προσόντα στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα, καθώς και του 
αριθμού των γυναικών που συμμετέχουν σε συναφείς επιστημονικούς φορείς στο 
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υψηλότερο επίπεδο· παροτρύνει τις εθνικές κυβερνήσεις να ενθαρρύνουν και να 
υποχρεώσουν τις εταιρείες και τον ακαδημαϊκό κόσμο να συμπεριλάβουν γυναίκες σε 
όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε βιομηχανικούς τομείς όπως η 
ενέργεια, οι μεταφορές και το πετρέλαιο·

11. απαιτεί να έχουν οι γυναίκες ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, τους πόρους και την 
τεχνολογία που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι δυσμενείς 
επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη· τονίζει ότι τα πολιτικά μέτρα δεν θα 
πρέπει απλώς να στοχεύουν στον μετριασμό της βλάβης που προκαλούν οι φυσικές 
καταστροφές, αλλά επίσης οι προσπάθειες να επικεντρωθούν στη μείωση του επιπέδου 
του αντίκτυπου στον πληθυσμό, με δράσεις για την ισότητα που παρέχουν, και στις 
γυναίκες, ευκαιρίες συνεργασίας στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων·

12. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τον αντίκτυπο της ισότητας των φύλων στις 
υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες και, εκ των προτέρων, σε κάθε νέα εμπορική 
συμφωνία που υπογράφεται· ζητεί να ενσωματωθούν στις νέες και υφιστάμενες 
συμφωνίες αποτελεσματικές ρήτρες και μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών 
και της χειραφέτησής τους· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν και 
να στηρίξουν τη συμπερίληψη ειδικού κεφαλαίου για την ισότητα των φύλων στις 
εμπορικές συμφωνίες και τις συμφωνίες σύνδεσης της ΕΕ, και να διασφαλίσουν ότι 
συγκεκριμένα ενσωματώνει δεσμευτικές υποχρεώσεις για την προώθηση της ισότητας 
των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών·

13. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την υλοποίηση των 
δεσμεύσεων του ανανεωμένου σχεδίου δράσης για θέματα φύλου που συμφωνήθηκε 
κατά την 25η διάσκεψη των μερών της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για 
την κλιματική αλλαγή (COP25) και να δημιουργήσει ένα μόνιμο σημείο αναφοράς της 
ΕΕ για τα θέματα του φύλου και την κλιματική αλλαγή, με επαρκείς πόρους από τον 
προϋπολογισμό, για την υλοποίηση και την παρακολούθηση της δράσης για το κλίμα με 
γνώμονα τη διάσταση του φύλου, στην ΕΕ και παγκοσμίως· καλεί την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της να διασφαλίσουν δίκαια ως προς το φύλο εθνικά σχέδια δράσης στον τομέα 
του κλίματος με ισχυρότερη ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις αναθεωρημένες 
εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (ΕΚΣ), καθώς και με την ουσιαστική ανάμειξη 
ομάδων γυναικών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή τους· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν 
χώρες που έχουν δεσμευθεί να αναθεωρήσουν τις ΕΚΣ εντός του 2020 και ότι η εν 
λόγω δέσμευση δεν εξαρτάται από το αν θα πραγματοποιηθεί ή όχι η Διάσκεψη των 
Μερών (COP) της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή·

14. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ανανεωμένη εταιρική σχέση και η 
ολοκληρωμένη στρατηγική με την Αφρική εδράζονται στις αρχές της κλιματικής και 
περιβαλλοντικής δράσης για την επίτευξη της Ατζέντας του 2030 και στην ισότητα των 
φύλων και υλοποιούν μια προσέγγιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θέτει τις 
κοινότητες και τις γυναίκες στον πυρήνα των προσπαθειών για το περιβάλλον και την 
ανάπτυξη·

15. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν έναν επίσημο φορέα του Συμβουλίου για την 
ισότητα των φύλων για να παράσχουν στους αρμόδιους για την ισότητα των φύλων 
υπουργούς και υφυπουργούς ένα ειδικό φόρουμ συζήτησης και να διευκολύνουν 
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περαιτέρω την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων της περιβαλλοντικής και της αναπτυξιακής πολιτικής·

16. τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη, ισότιμη και βιώσιμη μετάβαση που 
δεν θα αφήνει κανέναν στο περιθώριο, κάθε κλιματική δράση πρέπει να περιλαμβάνει 
μια προοπτική του φύλου και μια διατομεακή προοπτική, που θα καλύπτει επίσης τις 
ποικίλες εμπειρίες των πλέον περιθωριοποιημένων ατόμων και κοινοτήτων·

17. τονίζει ότι η χρηματοδότηση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για τον 
μετριασμό των συνεπειών της πρέπει να αποκτήσει ευαίσθητο ως προς τη διάσταση του 
φύλου χαρακτήρα· καλεί την ΕΕ να αυξήσει τη χρηματοδοτική της στήριξη για δίκαιες 
ως προς το φύλο δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση 
των απωλειών και των βλαβών στις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 
κλιματικής δράσης που επιτελούν γυναικείες οργανώσεις βάσης, λόγω του κεντρικού 
ρόλου τους στις απαντήσεις που δίνονται στην κλιματική κρίση σε τοπικό επίπεδο·

18. ζητεί οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) να τεθούν στο επίκεντρο όλων των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικής στην ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της, καθώς και στην εξωτερική και αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ· ζητεί να 
ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στα σχέδια και τις παρεμβάσεις για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή· υπενθυμίζει ότι η χειραφέτηση των γυναικών έχει 
καίρια σημασία για την επίτευξη των ΣΒΑ και επισημαίνει ότι οι καταστροφές που 
προκαλεί η κλιματική αλλαγή τείνουν να επιδεινώνουν τις ανισότητες μεταξύ των 
φύλων σε παγκόσμιο επίπεδο και να καλλιεργούν περαιτέρω ανισότητες στο νότο·

19. ζητεί περισσότερες δράσεις για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε υψηλού 
επιπέδου θέσεις λήψης αποφάσεων για το κλίμα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο· αναγνωρίζει ότι η χειραφέτηση των γυναικών, η πλήρης και ισότιμη 
συμμετοχή τους και η άσκηση ηγετικών καθηκόντων σε διεθνές επίπεδο, όπως και η 
διαχείριση εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πρωτοβουλιών δράσης για το κλίμα, 
είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα της δράσης για 
την κλιματική αλλαγή· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών 
στη διαδικασία εξεύρεσης λύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την 
ανάπτυξη στρατηγικών προσαρμογής και εθνικών σχεδίων προσαρμογής·

20. σημειώνει ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο νότο οδηγούν σε εκτοπισμό 
πληθυσμών που δεν συνάδει με τις παραμέτρους των σημερινών διεθνών πλαισίων· 
καλεί την ΕΕ να δώσει κατάλληλες απαντήσεις στον κλιματικό εκτοπισμό και να 
συμπεριλάβει την προοπτική του φύλου σε όλες τις μεταναστευτικές πολιτικές, με 
στόχο τη διασφάλιση κλιματικής δικαιοσύνης·

21. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τον καίριο πολιτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
ακτιβιστές στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες 
και ζητεί από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι θα δοθεί προτεραιότητα 
στην προστασία και τη χρηματοδότησή τους, ιδίως για τις γυναίκες και τα άτομα από 
περιθωριοποιημένες κοινότητες·

22. τονίζει ότι ο αγροτικός τομέας είναι ένας από τους τομείς που πλήττονται περισσότερο 
από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις χώρες εταίρους· υπενθυμίζει ότι οι 
πληθυσμοί γυναικών στις αγροτικές περιφέρειες των αναπτυσσόμενων χωρών είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτοι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην γεωργική παραγωγή 
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και την επισιτιστική ασφάλεια, δεδομένου ότι συχνά εξαρτώνται από τους φυσικούς 
πόρους, εκτελούν μεγάλο μέρος των αγροτικών εργασιών, όπως παραγωγή τροφίμων 
και συλλογή ύδατος και καυσίμων, και πολύ συχνά επωμίζονται την απλήρωτη εργασία 
στα νοικοκυριά και τις κοινότητες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν 
τη συνεργασία με τις χώρες εταίρους ώστε να συμπεριληφθεί μια ισχυρή διάσταση του 
φύλου σε όλες τις γεωργικές και αγροτικές αναπτυξιακές πολιτικές, και να ενισχύσουν 
τη στήριξη της παραγωγικής ικανότητας των γυναικών, ώστε να μπορέσουν να 
αντιμετωπίσουν την επισιτιστική ανασφάλεια που προκύπτει από την κλιματική 
αλλαγή, διασφαλίζοντας παράλληλα τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στους πόρους και 
την αυξημένη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο·

23. υπενθυμίζει ότι η συλλογή χωριστών για κάθε φύλο δεδομένων είναι το προκαταρκτικό 
βήμα για την εκπόνηση ορθής ανάλυσης ως προς το φύλο σχετικά με την κλιματική 
αλλαγή, προκειμένου να καθοριστούν δείκτες και σημεία αναφοράς που λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση του φύλου και να αναπτυχθούν πρακτικά εργαλεία για την 
αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε ολόκληρο τον κύκλο 
πολιτικών, προγραμμάτων και έργων· καλεί την Επιτροπή να αναβαθμίσει τη 
δημιουργία υποδομών όσον αφορά τα εθνικά στατιστικά συστήματα των 
αναπτυσσόμενων χωρών με στόχο τη συλλογή στατιστικών ανά φύλο σχετικά με το 
περιβάλλον, με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση και εύρεση λύσεων όσον αφορά τις 
διάφορες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

24. επισημαίνει ότι οι δράσεις για την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων συμμετοχής από 
γυναίκες σε πεδία της εκπαίδευσης σχετικά με την επιστήμη και την τεχνολογία έχουν 
τεράστια σημασία για την ουσιαστική καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής που συνδέονται με το φύλο· ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή των κοριτσιών και 
των γυναικών σε σπουδές στα γνωστικά πεδία των θετικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών, που είναι οι δυνητικοί αυριανοί 
επιστήμονες και μηχανικοί στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
καταπολέμησης των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής·

25. επισημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να πυροδοτήσει άνοδο της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών, είτε συστημική είτε ως πολιτισμικό στοιχείο, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας· ζητεί να ληφθούν μέτρα για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων των εθνικών αρχών και των κοινωνικών εταίρων να 
κατανοούν και να αντιμετωπίζουν τις διασυνδέσεις μεταξύ έμφυλης βίας και συνεπειών 
της κλιματικής αλλαγής· τονίζει τη σημασία που έχει η παροχή βοήθειας για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων με στόχο την αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου έμφυλης 
βίας, με τη συμμετοχή και την ηγεσία της κοινότητας.
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