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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos heikentää ihmisten perusvapauksia ja rajoittaa 
valinnanmahdollisuuksia; ottaa huomioon, että Pariisin sopimuksessa todetaan, että 
kaikkien osapuolten olisi edistettävä sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
voimaannuttamista, sekä vahvistetaan, että sukupuolitietoiset ilmastotoimet on 
sisällytettävä sopimuksen täytäntöönpanon kaikkiin osa-alueisiin;

B. ottaa huomioon, että Pekingin toimintaohjelmassa ja sen tarkistuskonferenssien 
tuloksissa esitetään kolme strategista tavoitetta, jotka koskevat naisten päätöksenteon 
parantamista ympäristöasioissa, sukupuolinäkökulman sisällyttämistä kestävää kehitystä 
koskeviin politiikkatoimiin ja ohjelmiin sekä kansallisen, alueellisen ja kansainvälisen 
tason mekanismien vahvistamista tai luomista sen arvioimiseksi, miten kehitys- ja 
ympäristöpolitiikan toimet vaikuttavat naisiin;

C. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos on monimutkainen ympäristö- ja 
yhteiskunnallinen ongelma, joka vaikuttaa maailmaan, jolle on ominaista ja jonka 
pohjalla vaikuttaa syvään juurtunut sukupuolten välinen epätasa-arvo; toteaa, että lisäksi 
naisilla on yleensä vähemmän valtaa ja sen vuoksi vähemmän mahdollisuuksia lieventää 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutua niihin; toteaa, että sukupuolten välinen 
epätasa-arvoinen dynamiikka vaikuttaa siihen, miten ilmastonmuutos vaikuttaa 
kotitalouksiin, yhteisöihin, maihin ja maailmanlaajuiseen yhteisöön ja miten nämä 
reagoivat siihen;

D. ottaa huomioon, että nykyinen covid-19-kriisi osoittaa läheisen yhteyden ekosysteemien 
tuhoutumisen, luonnonvaraisten eliöiden hyväksikäytön ja epidemioiden puhkeamisen 
välillä; katsoo, että naisten rooli biologisen monimuotoisuuden suojelussa ja 
luonnonvarojen kestävässä hoidossa olisi huomioitava paremmin ja sitä olisi tuettava 
enemmän;

E. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksella on tuhoisampi vaikutus maihin, jotka ovat 
vähiten vastuussa ilmaston lämpenemisestä; ottaa huomioon, että ilmastonmuutos 
vaikuttaa enemmän haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin, erityisesti tyttöihin ja 
naisiin, joiden osuus maailman köyhimmistä ihmisistä on 70 prosenttia, että he 
kohtaavat suurempia riskejä ja heillä on suurempia rasitteita, jotka johtuvat heidän 
kannaltaan epätasa-arvoisesta resurssien, koulutuksen, poliittisen vallan, 
työmahdollisuuksien ja maaoikeuksien saatavuudesta, vallitsevista sosiaalisista ja 
kulttuurisista normeista, kuten naisten roolista pääasiallisina huoltajina ja veden, ruuan 
ja polttoaineen hankkijoina, sekä heidän risteävistä syrjintäkokemuksistaan, ja että 
kaikki nämä tekijät heikentävät heidän kykyään suojautua ja suojella huollettaviaan 
ilmastonmuutoksen vaikutuksilta; ottaa huomioon, että samaan aikaan naiset ja tytöt 
ovat eturintamassa puolustamassa luonnonvaroja ja he ovat usein ensimmäisinä 
vastaamassa ilmastokriisin vaikutuksiin yhteisöissään; ottaa huomioon, että naiset ovat 
keskeisessä asemassa ilmastokriisin hallinnassa ja että heidän toimintaansa 
muutoksentekijöinä olisi tuettava;
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F. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos ja sukupuolten epätasa-arvo liittyvät toisiinsa; 
ottaa huomioon, että YK:n mukaan ilmastonmuutos vaikuttaa enemmän naisiin ja 
kärjistää sukupuolten eriarvoisuutta ja syrjintää huolimatta siitä, että naisilla on 
pienempi osuus ilmastonmuutoksen aiheuttamisessa; ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos heikentää ihmisoikeuksien toteutumista erityisesti ilmastokriisin 
eturintamassa elävien ihmisten kannalta; ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen 
kielteiset seuraukset heikentävät valtioiden kehitysnäkymiä ja syventävät sukupuolten 
välillä jo ennestään vallitsevia eroja, jotka johtuvat lukuisista sosioekonomisista, 
institutionaalisista, kulttuurisista ja poliittisista tekijöistä; toteaa, että julkisissa 
sopeutumis- ja hillitsemistoimissa ei silti oteta riittävästi huomioon 
sukupuolinäkökulmaa;

G. ottaa huomioon, että naiset, joita on puolet maailman väestöstä, kärsivät 
ilmastonmuutoksen vakavista sukupuolittuneista vaikutuksista, jotka liittyvät tulviin, 
tulipaloihin, kuivuuteen, metsäkatoon tai veden niukkuuteen, ja ovat alttiimpia 
tarttuville taudeille, kuten veden, elintarvikkeiden ja vektorien välityksellä tarttuville 
taudeille, sekä huonoon ilmanlaatuun liittyville terveysvaikutuksille; ottaa huomioon, 
että ilmastonmuutoksen seuraukset muodostavat valtavan riskin naisille ja erityisesti 
raskaana oleville naisille, koska hygienian taso heikkenee ja asianmukaisen terveyden- 
ja sairaanhoidon saatavuus on rajallista tai riittämätöntä;

H. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen haitalliset vaikutukset kasvattavat 
muuttoliikkeitä, kun ihmiset joutuvat lähtemään kodeistaan väliaikaisesti tai pysyvästi, 
kun ympäristö muuttuu heille elinkelvottomaksi; ottaa huomioon, että 80 prosenttia 
ilmastonmuutoksen seurauksena kotiseudultaan siirtymään joutuneista ihmisistä on 
naisia ja lapsia, jotka ovat alttiimpia ilmastonmuutoksen kielteisille vaikutuksille ja 
kohtaavat siihen liittyen suurempia vaikeuksia, ja he ovat muun muassa suuremmassa 
vaarassa kuolla luonnonkatastrofeissa; ottaa huomioon, että maan sisäisesti 
ympäristösyistä siirtymään joutuneiden osalta tilanne on pahin haavoittuvassa asemassa 
oleville henkilöille, kuten naisille, jotka altistuvat usein perusoikeuksiensa 
loukkaamiselle ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreina; ottaa huomioon, 
että naisilla on yleensä suurempi riski joutua majoitetuiksi turvattomiin ja 
ylikansoitettuihin suojiin, koska heiltä puuttuu varallisuutta ja he ovat alttiimpia 
köyhyydelle;

I. ottaa huomioon, että Greenpeacen mukaan naisia on 51 prosenttia maailman väestöstä ja 
43 prosenttia maatalouden työvoimasta kehitysmaissa; ottaa huomioon, että 
maataloustuotanto on yksi niistä aloista, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa eniten; ottaa 
huomioon, että Maailman talousfoorumin mukaan 60 prosenttia aliravitsemuksesta 
kärsivistä on naisia ja lapsia; ottaa huomioon, että resurssien niukkuus vaikuttaa 
erityisesti naisiin, jotka käyttävät enemmän aikaa niiden hankkimiseen muun toiminnan, 
kuten koulutuksen, kustannuksella; ottaa huomioon, että Unescon mukaan neljäsosa 
kehitysmaiden nuorista naisista ei ole suorittanut loppuun alemman perusasteen 
koulutusta;

J. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos on läheisesti yhteydessä energiapolitiikkaan; ottaa 
huomioon, että energiaköyhyys liittyy alhaisiin tuloihin ja esimerkiksi energian hintojen 
nousuun; ottaa huomioon, että naisilla on matalammat tulot ja suurempi riski kärsiä 
energiaköyhyydestä, joka koskettaa erityisesti yksinhuoltajia ja vanhuksia, joista 
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köyhimmät ovat naisia; ottaa huomioon, että vuonna 2016 maailman ihmisistä 
1,1 miljardia oli vailla sähköä ja että heistä 50–70 prosenttia oli naisia ja lapsia;

K. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos, ympäristön pilaantuminen, resurssien niukkuus ja 
luonnonkatastrofit voivat lisätä jännitteitä ja sukupuolten eriarvoisuutta, mikä johtaa 
yleistyvään väkivaltaan, kuten perheväkivaltaan ja taloudelliseen väkivaltaan, 
seksuaaliseen väkivaltaan, pakkoprostituutioon, pakkoavioliittoihin ja muuhun 
sukupuoleen perustuvaan hyväksikäyttöön;

L. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksella on vakavia seurauksia elintarviketurvan sekä 
ruoan saatavuuden ja hyödyntämisen kannalta; ottaa huomioon, että erityisesti 
kehitysmaissa naisten osuus kaikesta ruoantuotantoon ja -keruuseen osallistuvasta 
työvoimasta on 40–80 prosenttia alueesta riippuen; ottaa huomioon, että satovahinkojen 
lisääntyminen ja ennennäkemätön luonnonvarojen ehtyminen sääolosuhteiden 
muuttumisen vuoksi voivat johtaa kohtuuttomaan maatalouden työtaakkaan ja siihen, 
että kotitalouksien ruoantarvetta ei pystytä tyydyttämään;

M. ottaa huomioon, että naiset, erityisesti alkuperäiskansoihin kuuluvat naiset, ovat 
erityisen alttiita ympäristöön liittyvälle väkivallalle; ottaa huomioon, että vuonna 2017 
lähes puolet murhatuista ympäristöaktivisteista oli naisia;

N. ottaa huomioon, että Euroopan tasa-arvoinstituutin tietojen mukaan vuonna 2018 yli 
80 prosenttia ilmastonmuutokseen liittyvistä vastuullisista tehtävistä oli miesten 
hallussa; ottaa huomioon, että tieteen alalla, jossa laaditaan raportteja kansainvälisillä 
foorumeilla käytäviä keskusteluja varten, 95 prosenttia johtokuntien jäsenistä ja 
86 prosenttia ylemmistä johtajista on miehiä; ottaa huomioon, että vain 8 prosenttia 
maailman sähköalan johtotehtävistä on naisten hallussa ja että naisten osuus alan 
kaikista työntekijöistä on vain 32 prosenttia;

O. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksella on vakavia vaikutuksia makean veden 
vesivaroihin ja makean veden saatavuuteen erityisesti kuuman ja kuivan ilmaston 
alueilla sijaitsevissa kehitysmaissa, mikä vaikuttaa talousveden saatavuuteen; ottaa 
huomioon, että vesivarojen niukkuus saattaa vaikuttaa eniten naisiin;

P. ottaa huomioon, että monissa kehitysmaissa tyttöjen ja naisten mahdollisuuksia käyttää 
tieto- ja viestintätekniikkaa rajoittavat erilaiset tekijät, kuten sosiaaliset ja kulttuuriset 
ennakkoluulot, riittämätön tekninen infrastruktuuri erityisesti maaseutualueilla, 
koulutuksen riittämätön saatavuus, tieteellisen tai digitaalisen lukutaidon puute sekä se, 
että naisilla ei ole käytettävissä riittävästi tuloja teknologiapalvelujen ostamista varten;

1. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo sekä naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen vauhdittavat kestävää kehitystä ja ovat edellytys ilmastonmuutoksen 
aiheuttamien haasteiden hallitsemiseksi; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
sisällyttämään tasa-arvoanalyysin ja sukupuolitietoisen budjetoinnin 
kehitysyhteistyöpolitiikkoihin ja kaikkiin välineisiin, jotta edistetään sukupuolten 
kannalta tasa-arvoisia ilmastotoimia sekä tuetaan ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
kykyä sietää ilmastonmuutosta kehitysmaissa;

2. muistuttaa, että sosiaaliset ja kulttuuriset normit vaikuttavat siihen, miten alttiita naiset 
ovat ilmastonmuutoksen vaikutuksille, ja että naiset ja tytöt joutuvat todennäköisemmin 
siirtymään kotiseudultaan, mikä johtuu sukupuolten välisestä työnjaosta ja 
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liikkuvuudesta, puutteellisesta tiedonsaannista, heidän roolistaan huoltajina ja 
vähäisemmästä osallistumisesta poliittiseen ja taloudelliseen päätöksentekoon; korostaa, 
että naiset ja tytöt ovat myös erityisen alttiita seksuaaliselle väkivallalle, 
hyväksikäytölle ja koulunkäynnin keskeyttämiselle tällaisten kriisien aikana ja niiden 
jälkeen; kehottaa EU:ta ottamaan tämän sukupuoliulottuvuuden osa-alueen vahvemmin 
huomioon humanitaarisissa toimissaan ja varmistamaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalvelujen saatavuuden;

3. korostaa, että on vahvaa näyttöä siitä, että aliravitsemuksen kaltaisten ilmastoon 
sidoksissa olevien terveysongelmien terveysvaikutukset sekä malarian kaltaisten 
infektiotautien ilmaantuvuus vaihtelevat sukupuolen mukaan; panee huolestuneena 
merkille naisten korkean kuolleisuuden katastrofitilanteissa; muistuttaa, että 
ilmastonmuutoksen vaikutukset lisäävät sairauksia, jotka vaikuttavat naisiin ja tyttöihin 
sekä heidän seksuaaliterveyteensä ja lisääntymisoikeuksiinsa; panee merkille, että 
ilmastonmuutoksesta johtuva puhtaan veden puute heikentää raskaana olevien naisten 
hygieniaa sekä äitiysterveyteen ja kuukautisiin liittyvää hygieniaa; kehottaa 
sisällyttämään sukupuolinäkökulman kestävän kehityksen politiikkatoimiin ja ohjelmiin 
sen varmistamiseksi, että naisten ja tyttöjen oikeudet – mukaan lukien seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja -oikeudet sekä tarvittavat terveydenhuoltopalvelut – sukupuolten 
tasa-arvon edistäminen ja ilmasto-oikeudenmukaisuus valtavirtaistetaan sen 
strategiaohjelmien puitteissa;

4. pyytää, että uudessa sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa (GAP III) otetaan ulkosuhteissa erityisesti huomioon 
sukupuolten tasa-arvo ja ilmastonmuutos kaikilla neljällä keskeisellä alalla ja kehitetään 
niihin liittyviä indikaattoreita sekä taataan riittävät resurssit GAP-suunnitelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi; katsoo, että GAP III -suunnitelman puitteissa olisi tuettava 
naisten johtamien ja naisten oikeuksia ajavien järjestöjen merkityksellistä ja tehokasta 
poliittista osallistumista kumppanimaissa kaikilla tasoilla; kehottaa varmistamaan, että 
naisjärjestöillä on mahdollisuus saada rahoitusta kansainvälisistä ilmastorahastoista ja 
osallistua ilmastoneuvotteluihin, erityisesti kun otetaan huomioon, että naiset ottavat 
usein merkittävän johtoaseman ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumisessa omissa 
maissaan ja yhteisöissään;

5. korostaa, että naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen (NDICI) 
prosessien ja toimien puitteissa on tuettava sukupuolisensitiivisiä lähestymistapoja ja 
toteutettava kohdennettuja ilmastohankkeita ja -ohjelmia, joissa keskitytään erityisesti 
sukupuolinäkökohtiin;

6. korostaa, että naiset ja tytöt ovat voimakkaita muutoksen tekijöitä erityisesti 
ilmastotoimien saralla, ja kehottaa edistämään EU:n kehitysohjelmissa naisten ja 
naisjärjestöjen merkityksellistä osallistumista ja heidän vaikutusmahdollisuuksiensa 
lisäämistä toimintapolitiikan määrittelyn, suunnittelun, rahoituksen, täytäntöönpanon 
seurannan ja arvioinnin kaikissa vaiheissa ja kaikilla tasoilla, koska heidän 
osallisuutensa on ratkaisevassa asemassa, jotta voidaan parantaa ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista koskevia politiikkatoimia sekä resurssien 
oikeudenmukaista jakamista, puuttua naisiin suhteettomasti vaikuttaviin esteisiin sekä 
varmistaa kestävät pitkän aikavälin ilmastoratkaisut; korostaa tässä yhteydessä tarvetta 
tukea valmiuksien kehittämistä ja naisten roolia kouluttajina ja muutoksen edistäjinä 
sekä varmistaa näiden järjestöjen riittävä rahoitus;
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7. kehottaa komissiota tunnustamaan naisten tärkeän roolin ilmastonmuutoksen 
torjunnassa kehitysmaissa ja heidän vaikuttavan toimintansa sopeutumis- ja 
hillitsemistoimien toteuttajina ja edistäjinä; kehottaa ottamaan käyttöön toimenpiteitä, 
joilla parannetaan naisten paikallista sopeutumiskykyä erityisesti kehitysmaissa sekä 
lisäämään ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä aloitteita, joissa tunnistetaan 
ilmastonmuutoksen sukupuolisidonnaiset vaikutukset ja puututaan niihin erityisesti 
aloilla, jotka liittyvät elintarviketurvaan, vesihuoltoon, maatalouteen, energiaan, 
terveyteen ja katastrofien hallintaan; toteaa, että tässä yhteydessä ilmastopolitiikan 
täytäntöönpano tarjoaa naisille mahdollisuuksia osallistua aktiivisemmin 
paikallispolitiikkaan ja antaa siten paikallisille naisille mahdollisuuden saada äänensä 
kuuluviin;

8. painottaa, että on vaadittava ja edistettävä naisten aktiivista osallistumista ja ehdotettava 
uusia ilmasto- ja kehityspolitiikan toimia, joiden avulla sosiaalisia, tuotannollisia, 
taloudellisia ja institutionaalisia rakenteita voidaan muuttaa yhtäläisiä mahdollisuuksia 
ja kestävää kehitystä edistävin tavoin;

9. korostaa, että sekä miehillä että naisilla olisi oltava mahdollisuus saada 
ilmastorahoitusta ja että rahoitus olisi suunniteltava niin, että se tuottaa 
molemminpuolista hyötyä eikä päin vastoin kärjistä vallitsevaa eriarvoisuutta;

10. muistuttaa, että sukupuolten väliset erot energia-alan koulutuksessa johtuvat 
sukupuoleen perustuvista ennakkoluuloista ja stereotypioista, joiden vuoksi naiset jäävät 
liikenne- ja energia-alan kaltaisten vihreän talouden alojen ulkopuolelle, mikä johtaa 
inhimillisten voimavarojen tuhlaukseen ja estää EU:ta saavuttamasta täyttä 
kilpailukykypotentiaaliaan; korostaa, että on koulutettava lisää naisia, joilla on 
tarvittava pätevyys tieteen ja teknologian aloilla, sekä lisättävä naisten osallistumista 
asiaankuuluviin korkeimman tason tieteellisiin elimiin; kehottaa kansallisia hallituksia 
kannustamaan ja velvoittamaan yrityksiä ja tiedemaailmaa ottamaan naiset mukaan 
päätöksentekoon kaikilla tasoilla eri teollisuuden aloilla, kuten energia-, liikenne- ja 
öljysektoreilla;

11. vaatii, että naisilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet saada käyttöönsä tietoa, 
resursseja ja teknologiaa, joita he tarvitsevat selviytyäkseen tehokkaasti ilmaston 
lämpenemisen kielteisistä vaikutuksista; korostaa, että poliittisilla toimenpiteillä ei 
pitäisi pyrkiä vain lieventämään luonnonkatastrofien aiheuttamia vahinkoja, vaan lisäksi 
on keskityttävä vähentämään niiden väestöön kohdistuvia vaikutuksia tasa-arvotoimilla, 
jotka tarjoavat myös naisille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kestävien ratkaisujen 
löytämiseksi;

12. kehottaa komissiota tutkimaan nykyisten kauppasopimusten sekä mahdollisten uusien 
kauppasopimusten sukupuolivaikutuksia ennen niiden allekirjoittamista; kehottaa 
sisällyttämään uusiin ja nykyisiin sopimuksiin tehokkaita lausekkeita ja 
seuraamusmekanismeja, jotta saavutetaan sukupuolten tasa-arvo ja taataan naisten 
oikeudet ja heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisääminen; kehottaa komissiota ja 
neuvostoa edistämään ja tukemaan erityisen sukupuolten tasa-arvoa koskevan luvun 
sisällyttämistä EU:n kauppa- ja assosiaatiosopimuksiin ja varmistamaan, että niihin 
sisältyy erityisiä velvoittavia sitoumuksia, jotka koskevat sukupuolten tasa-arvon ja 
naisten parempien vaikutusmahdollisuuksien kunnioittamista ja edistämistä;
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13. kehottaa komissiota laatimaan konkreettisen toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on 
täyttää sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan uudistetun toimintasuunnitelman 
sitoumukset, joista sovittiin ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen osapuolten 25. konferenssissa (COP 25), ja perustamaan sukupuolten 
tasa-arvoa ja ilmastonmuutosta käsittelevän pysyvän EU:n yhteyspisteen, jolla on 
riittävät talousarviomäärärahat, sukupuolitietoisten ilmastotoimien toteuttamiseksi ja 
seuraamiseksi EU:ssa ja maailmanlaajuisesti; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kansalliset ilmastosuunnitelmat ovat sukupuolten kannalta tasa-
arvoisia, sisällyttämällä sukupuolten tasa-arvon tiiviimmin tarkistettuihin kansallisesti 
määriteltyihin panoksiin ja ottamalla naisryhmät mielekkäällä tavalla mukaan niiden 
suunnitteluun ja täytäntöönpanoon; muistuttaa, että maat ovat sitoutuneet tarkistamaan 
kansallisesti määriteltyjä panoksiaan vuonna 2020 ja että tämä sitoumus ei riipu siitä, 
milloin osapuolten konferenssi järjestetään;

14. kehottaa komissiota varmistamaan, että uudistetun AKT–EU-kumppanuuden ja 
kokonaisvaltaisen Afrikka-strategian perusperiaatteita ovat ilmasto, Agenda 2030:n 
mukaiset ympäristötoimet ja sukupuolten tasa-arvo ja että niissä noudatetaan 
ihmisoikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa, jossa yhteisöt ja naiset asetetaan 
ympäristö- ja kehitystoimien keskiöön;

15. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan virallisen sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän 
neuvoston elimen, joka tarjoaa sukupuolten tasa-arvosta vastaaville ministereille ja 
valtiosihteereille keskustelufoorumin ja edistää sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista kaikessa EU:n toimintapolitiikassa, myös ympäristö- ja 
kehityspolitiikassa;

16. korostaa, että oikeudenmukainen, tasapuolinen ja kestävä siirtymä, jossa ketään ei jätetä 
jälkeen, edellyttää, että kaikkiin ilmastotoimiin on sisällytettävä sukupuoli- ja 
intersektionaalinen näkökulma, jossa otetaan huomioon myös kaikkein 
syrjäytyneimpien ihmisten ja yhteisöjen erilaiset kokemukset;

17. korostaa, että sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen että sen vaikutusten 
lieventämiseen suunnatun rahoituksen on oltava sukupuolitietoista; kehottaa EU:ta 
lisäämään taloudellista tukea sukupuolten kannalta tasa-arvoisille ilmastotoimille, joilla 
edistetään sopeutumista ja puututaan menetyksiin ja vahinkoihin kehitysmaissa, kuten 
ruohonjuuritason naisjärjestöjen ilmastotoimille, kun otetaan huomioon tällaisten 
järjestöjen keskeinen rooli siinä, miten ilmastokriisiin reagoidaan paikallistasolla;

18. kehottaa asettamaan kestävän kehityksen tavoitteet keskeiselle sijalle kaikessa 
päätöksenteossa ja toimintapolitiikan suunnittelussa EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa sekä 
EU:n ulko- ja kehityspolitiikassa; kehottaa valtavirtaistamaan sukupuolinäkökulman 
kestävää kehitystä ja ilmastonmuutosta koskevissa suunnitelmissa ja toimissa; palauttaa 
mieliin, että naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on keskeistä kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta, ja muistuttaa, että ilmastonmuutokseen 
liittyvillä katastrofeilla on taipumus pahentaa sukupuolten välistä eriarvoisuutta ja lisätä 
epätasa-arvoa kaikkialla maailmassa ja erityisesti globaalissa etelässä;

19. kehottaa lisäämään toimia, joilla lisätään naisten osallistumista ilmastoon liittyviin 
korkean tason päätöksentekotehtäviin kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla; 
toteaa, että naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, heidän täysimääräinen ja tasa-
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arvoinen osallistumisensa sekä johtotehtävien hoitaminen kansainvälisellä tasolla 
samoin kuin kansallisten, alueellisten ja paikallisten ilmastotoimien hallinnointi ovat 
ratkaisevan tärkeitä ilmastotoimien onnistumisen ja tehokkuuden varmistamisen 
kannalta; kehottaa tässä yhteydessä ottamaan naiset paremmin mukaan etsimään 
ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä sopeutumisstrategioiden ja 
kansallisten sopeutumissuunnitelmien kehittämiseen;

20. panee merkille, että ilmastonmuutoksen vaikutukset globaalissa etelässä johtavat 
ihmisten siirtymiseen kotiseuduiltaan tavoilla, jotka eivät sovi nykyisten kansainvälisten 
puitteiden raameihin; kehottaa EU:ta reagoimaan asianmukaisesti ilmastosta johtuvaan 
pakkomuuttoon ja sisällyttämään sukupuolinäkökulman kaikkeen 
muuttoliikepolitiikkaan ilmasto-oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi;

21. kehottaa komissiota tunnustamaan ilmastoaktivistien keskeisen poliittisen roolin 
ilmastonmuutoksen torjunnassa kehitysmaissa ja pyytää EU:n edustustoja 
varmistamaan, että heidän suojelunsa ja rahoituksensa asetetaan etusijalle, erityisesti 
kun on kyse naisista ja marginalisoituihin yhteisöihin kuuluvista ihmisistä;

22. korostaa, että maatalousala on kumppanimaissa yksi pahiten ilmastonmuutoksen 
seurauksista kärsivistä aloista; muistuttaa, että maaseutualueiden naiset ovat erityisen 
haavoittuvia, kun on kyse ilmastonmuutoksen vaikutuksista maataloustuotantoon ja 
elintarviketurvaan, koska he ovat usein riippuvaisia luonnonvaroista ja he tekevät 
suuren osan maataloustyöstä, kuten huolehtivat ruoantuotannosta sekä veden ja 
polttoaineen keräämisestä, ja koska he ovat hyvin usein vastuussa palkattomasta työstä 
kotona ja yhteisöissä; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita vahvistamaan yhteistyötä 
kumppanimaiden kanssa, jotta kaikkeen maatalous- ja maaseudun 
kehittämispolitiikkaan sisällytetään vahva sukupuoliulottuvuus, ja tukemaan paremmin 
naisten tuotantokykyä, jotta he voivat selviytyä ilmastonmuutoksesta johtuvasta 
puutteellisesta elintarviketurvasta, sekä varmistamaan samalla resurssien tasapuolisen 
saatavuuden ja laajemman osallistumisen päätöksentekoprosesseihin paikallisella ja 
kansallisella tasolla;

23. muistuttaa, että sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen kerääminen on ensimmäinen 
askel, jotta voidaan laatia ilmastonmuutosta koskevia asianmukaisia tasa-arvoanalyyseja 
ja ottaa niiden perusteella käyttöön sukupuolisensitiivisiä indikaattoreita ja 
arviointiperusteita sekä kehittää käytännön työkaluja, joiden avulla sukupuolinäkökulma 
voidaan integroida entistä tehokkaammin osaksi koko toimintapolitiikan, ohjelmien ja 
hankkeiden sykliä; kehottaa komissiota tehostamaan kehitysmaiden kansallisten 
tilastojärjestelmien valmiuksien kehittämistä, jotta voidaan kerätä ympäristöä koskevia 
sukupuoleen liittyviä tilastoja ilmastonmuutoksen erilaisten seurausten arvioinnin 
parantamiseksi sekä niitä koskevien ratkaisujen löytämiseksi;

24. huomauttaa, että toimet, joilla pyritään lisäämään naisten kouluttautumista 
luonnontieteellisille ja teknologiaan liittyville aloille, ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta 
voidaan torjua tehokkaasti sukupuolikohtaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksia; toivoo, 
että STEM-aineiden (luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka) 
opintoihin hakeutuisi enemmän tyttöjä ja naisia, jotka toimisivat tulevaisuudessa 
tutkijoina ja insinööreinä uusiutuvan energian ja ilmastonmuutoksen kielteisten 
vaikutusten torjumisen alalla;
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25. huomauttaa, että ilmastonmuutos voi johtaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan 
lisääntymiseen, olipa se sitten rakenteellista tai kulttuuriin liittyvää väkivaltaa, 
perheväkivalta mukaan luettuna; kehottaa toteuttamaan toimia, joilla pyritään 
vahvistamaan kansallisten viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten valmiuksia 
ymmärtää sukupuolittuneen väkivallan ja ilmastonmuutoksen seurausten yhtymäkohtia 
ja puuttua niihin; korostaa, että on tärkeää antaa apua, jolla kehitetään valmiuksia 
puuttua sukupuolittuneen väkivallan riskitekijöihin erilaisten yhteisöllisyyttä ja 
johtajuutta koskevien toimien kautta;
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