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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

A. mivel az éghajlatváltozás csökkenti az emberi szabadságokat és korlátozza a döntéseket; 
mivel a Párizsi Megállapodás elismeri a nemek közötti egyenlőséget, és a női 
emancipációt minden félnek támogatnia kell, továbbá előírja, hogy a nemek közötti 
egyenlőséget elősegítő éghajlat-politikai fellépéseket a megállapodás végrehajtásának 
minden részébe integrálni kell;

B. mivel a Pekingi Cselekvési Platform, valamint felülvizsgálati konferenciáinak 
eredményei három stratégiai célkitűzést vázolnak fel a nők környezeti döntéshozásának 
javítása, a nemi alapú szempontok fenntartható fejlődésről szóló politikákba és 
programokba való integrálása, valamint a mechanizmusok nemzeti, regionális és 
nemzetközi szinten történő megerősítése vagy létrehozása érdekében, a fejlesztési és 
környezetvédelmi politikák nőkre gyakorolt hatásának értékelése céljából;

C. mivel az éghajlatváltozás átfogó környezeti és szociális probléma, amely hatással van 
egy olyan világra, amelyet mélyen gyökerező egyenlőtlen nemi kapcsolatok 
jellemeznek és amely ezeken alapul; mivel amellett, hogy a nők általában kevesebb 
hatalommal rendelkeznek, és ezért kevésbé képesek enyhíteni és kezelni az 
éghajlatváltozás hatásait; mivel a nemek közötti egyenlőtlen dinamika hatással van arra, 
hogy a háztartásokat, a közösségeket, az országokat és a globális közösséget hogyan 
érinti az éghajlatváltozás, és hogyan reagál arra;

D. mivel a jelenlegi Covid19-válság szoros kapcsolatot mutat az ökoszisztémáink 
pusztulása, a természeti környezet kihasználása és a járványok kitörése között; mivel a 
nőknek a biológiai sokféleség védelmében és a természeti erőforrások fenntartható 
kezelésében betöltött szerepét jobban el kell ismerni és bátorítani kell;

E. mivel az éghajlatváltozás a globális felmelegedésért legkevésbé felelős országokat 
nagyobb mértékben sújtja, mint a többit; mivel a legkiszolgáltatottabbakat, főként a 
legszegényebbek 70%-át kitevő nőket és lányokat jobban érinti az éghajlatváltozás, 
nagyobb kockázatokkal szembesülnek és nagyobb terheket kell viselniük, amelynek 
okai az erőforrásokhoz, az oktatáshoz, a politikai hatalomhoz, a munkalehetőségekhez 
és a földhöz való egyenlőtlen hozzáférés, a jelenlegi társadalmi és kulturális normák – 
például elsődleges gondozó, valamint ételről, italról és a tüzelőanyagról gondoskodó 
szerepük –, valamint az interszekcionális megkülönböztetés elszenvedése, amely okok 
miatt a nők kevésbé képesek megvédeni magukat és hozzátartozóikat az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben; mivel ugyanakkor a nők és lányok a természeti 
erőforrások védelmének élvonalában állnak és a közösségükben gyakran ők reagálnak 
elsőként az éghajlatválság hatásaira; mivel a nők kulcsfontosságúak az éghajlatválság 
kezelésében és a változás elősegítőiként támogatni kell őket;

F. mivel az éghajlatváltozás és a nemek közötti egyenlőtlenség kapcsolatban állnak; mivel 
az ENSZ szerint az éghajlatváltozás jobban érinti a nőket és felerősíti a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket és a megkülönböztetést annak ellenére, hogy a nők kevésbé járulnak 
hozzá az éghajlatváltozáshoz; mivel az éghajlatváltozás aláássa az emberi jogok 
gyakorlását, főleg azokét, akik az éghajlatválságoknak leginkább kitett régiókban élnek 
és akik legkevésbé járulnak hozzá az éghajlatváltozás okaihoz; mivel az 
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éghajlatváltozás negatív következményei aláássák az országok fejlődési lehetőségeit, és 
elmélyítik a nemek között már eleve meglévő különbségeket, amelyek számos 
társadalmi-gazdasági, intézményi, kulturális és politikai tényező következményei; mivel 
azonban az alkalmazkodást és enyhítést szolgáló állami politikák nem veszik 
figyelembe eléggé a nemek közti egyenlőséget;

G. mivel a nők – akik a világ népességének felét teszik ki – az éghajlatváltozás súlyos nemi 
alapú hatásait szenvedik el, köztük az áradást, tüzeket, szárazságot, erdőirtást vagy 
vízhiányt, és sokkal jobban ki vannak téve a fertőző betegségeknek, például a víz-, 
élelmiszer- és kórokozó terjesztette betegségeknek, és a rossz levegőminőséggel 
összefüggő egészségügyi következményeknek; mivel az éghajlatváltozás 
következményei óriási kockázatot rejtenek a nők számára, főként a terhes nők számára, 
az egészségügyi és higiéniai feltételek romlása, valamint a megfelelő orvosi ellátáshoz 
és -kezeléshez való korlátozott vagy elégtelen hozzáférés miatt;

H. mivel az éghajlatváltozás káros hatásai növelik a migráció mértékét, mert az 
embereknek ideiglenesen vagy végleg el kell hagyniuk otthonaikat, amikor a környezet 
élhetetlenné válik; mivel az éghajlatváltozás miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerülők 
80%-a nő és gyermek, akik jobban ki vannak téve az éghajlatváltozás negatív 
hatásainak, és nagyobb nehézségekkel szembesülnek, beleértve a természeti 
katasztrófák során bekövetkező halálesetek sokkal nagyobb kockázatát; mivel az 
országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerülő emberek helyzete környezeti okok 
miatt rosszabb az olyan kiszolgáltatottabb helyzetben lévő emberek számára, mint 
például a nők, akik gyakran a saját alapvető jogaik megsértésének vannak kitéve, az 
emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás áldozataiként; mivel a nőket 
általában gyakrabban helyezik el nem biztonságos, túlzsúfolt menedékhelyeken az 
eszközeik hiánya és a szegénységnek való nagyobb kitettségük miatt;

I. mivel a Greenpeace szerint a nők a világ népességének 51%-át és a mezőgazdasági 
munkaerő 43%-át teszik ki a fejlődő országokban; mivel a mezőgazdasági termelés az 
éghajlatváltozással leginkább érintett egyik ágazat; mivel a Világgazdasági Fórum 
szerint az alultáplált emberek 60%-a nő és gyermek; mivel az erőforrások hiánya főként 
a nőket érinti, akik több időt szentelnek azok megszerzésére más tevékenységek, 
például az oktatás kárára; mivel az UNESCO szerint a fejlődő országokban 4 fiatal 
nőből 1 nem végezte el az általános iskolát;

J. mivel az éghajlatváltozás szoros kapcsolatban áll az energiapolitikával; mivel az 
energiaszegénység az alacsony jövedelmekhez és például a növekvő energiaárakhoz 
kapcsolódik; mivel a nőknek alacsonyabb a jövedelmük és nagyobb eséllyel szenvednek 
az energiaszegénységtől, és ez különösen igaz az egyedülálló szülőkre és nyugdíjasokra, 
akik között a legszegényebbek a nők; mivel 2016-ban 1,1 milliárd ember a világon nem 
fért hozzá energiához és ezek 50–70%-a nő és gyermek volt;

K. mivel az éghajlatváltozás, a környezet állapotának romlása, az erőforrások hiánya és a 
természeti katasztrófák növelhetik a feszültséget és erősíthetik a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, ami pedig több erőszakos cselekményt eredményez, például 
családon belüli és gazdasági erőszakot, szexuális bántalmazást, kényszerprostitúciót, 
kényszer- vagy önkéntelen házasságot és egyéb nemi alapú visszaélést;

L. mivel az éghajlatváltozásnak súlyos élelmiszerbiztonsági, elérhetőségi, hozzáférési és 
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felhasználási következményei vannak; mivel a nők, főleg a fejlődő országokban a teljes 
munkaerő 40–80 százalékát teszik ki az élelmiszer-előállítás és -betakarítás területén, a 
régiótól függően; mivel a változó időjárásnak köszönhetően a termés fokozódó 
elmaradása és a természeti erőforrások minden eddiginél súlyosabb kimerülése 
megnövekedett mezőgazdasági munkát eredményezhet a háztartások 
élelmiszerellátásának kielégítéséhez;

M. mivel a nők, főként az őslakos nők kifejezetten ki vannak téve a környezettel 
kapcsolatos erőszaknak; mivel 2017-ben a környezetvédőket érintő gyilkosságok 
majdnem felét nők ellen követték el;

N. mivel 2018-ban, a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetéből származó adatok 
szerint az éghajlatváltozásért felelős pozíciók több mint 80%-át férfiak töltötték be; 
mivel a tudományos területen, ahol jelentéseket készítenek a nemzetközi fórumokon 
való megvitatásra, az igazgatósági tagok 95%-a és a felső vezetők 86 %-a férfi; mivel a 
villamosenergia-ágazatban világszerte a vezető pozíciók csupán 8%-át töltik be nők, és 
az ebben az ágazatban dolgozók összlétszámának csupán 32%-át teszik ki;

O. mivel az éghajlatváltozás komoly hatással van az édesvízi erőforrásokra és ezek 
elérhetőségére, főként a forró és száraz éghajlat által jellemzett fejlődő országokban, 
befolyásolva a háztartásokban felhasznált víz elérhetőségét; mivel a vízi erőforrások 
hiánya a nőket érintheti a legjobban;

P. mivel sok fejlődő országban a lányok és nők információhoz és kommunikációs 
technológiához való hozzáférését több tényező korlátozza, például társadalmi és 
kulturális elfogultságok, nem megfelelő technológiai infrastruktúra, főként a vidéki 
területeken, az oktatáshoz való nem megfelelő hozzáférés, tudományos vagy 
számítógépes írástudatlanság, valamint a nők rendelkezésre álló jövedelmének hiánya, 
hogy technológiai szolgáltatásokat vegyenek;

1. elismeri, hogy a nemek közötti egyenlőség és a nők és lányok társadalmi szerepvállalása 
a fenntartható fejlődés és az éghajlati kihívások kezelésének katalizátora; felszólítja az 
EU-t és tagállamait, hogy a fejlesztési együttműködési szakpolitikákba, valamint 
valamennyi eszközbe építsék be a nemek közötti egyenlőség elemzését és az annak 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezést a nemek tekintetében igazságos éghajlati 
intézkedések előmozdítása és a fejlődő országokban az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás és az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség támogatása 
céljából;

2. emlékeztet arra, hogy a társadalmi és kulturális normák befolyásolják a nők 
éghajlatváltozással szembeni kiszolgáltatottságát, és hogy a nők és lányok nagyobb 
valószínűséggel kényszerülnek elhagyni lakóhelyüket a munka és a mobilitás a nemek 
közötti megoszlása, az információkhoz való hozzáférés hiánya, a gondozói szerepük, 
valamint a politikai és gazdasági döntéshozatalban való kisebb részvételük miatt; 
hangsúlyozza, hogy a nők és lányok kifejezetten ki vannak téve a szexuális erőszaknak, 
kizsákmányolásnak és az iskolai lemorzsolódásnak e válságok alatt és az utóhatásuk 
során; felszólítja az EU-t, hogy humanitárius fellépésébe építse bele ezt a nemi 
dimenziót és biztosítson hozzáférést a szexuális és reprodukciós egészségügyi 
szolgáltatásokhoz;

3. kihangsúlyozza, hogy komoly bizonyíték van arra, hogy az éghajlatérzékeny feltételek, 
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például az alultápláltság, valamint a fertőző betegségek, köztük a malária egészségügyi 
hatásai nem szerint változnak; aggodalommal mutat rá, hogy katasztrófahelyzetekben a 
nők halálozási aránya aránytalanul magas; emlékeztet arra, hogy az éghajlatváltozás 
hatásai növelik a nőket, lányokat és szexuális egészségüket és reprodukciós jogaikat 
érintő betegségeket; rámutat, hogy a tiszta víz hiánya, ami az éghajlatváltozás 
következménye, negatív hatással van a terhes nőket, a terhesség alatti egészséget és a 
menstruációs időszakot érintő higiéniára; ösztönöz a nemi szempontok fenntartható 
fejlődési politikákba és programokba való beépítésébe, hogy a nők és asszonyok jogai – 
ideértve a szexuális és reprodukciós egészségi jogokat (SRHR) és a szükséges 
egészségügyi szolgáltatásokat –, a nemi alapú egyenlőség és az éghajlati igazságosság 
érvényesüljön a stratégiai programjaiban;

4. kéri, hogy a külkapcsolatokban érvényesítendő, a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó új cselekvési terv (GAP III) fordítson külön figyelmet a nemek közötti 
egyenlőségnek és az éghajlatváltozásnak mind a négy központi területen, valamint 
dolgozzon ki kapcsolódó mutatókat, és biztosítson elegendő forrást a GAP céljainak 
eléréséhez; úgy véli, hogy a GAP III-nak támogatnia kell a nők által vezetett és a női 
jogi szervezetek érdemi és hatékony politikai részvételét a partnerországokban minden 
szinten; felszólít a női szervezetek nemzetközi éghajlati alapokhoz és éghajlattal 
kapcsolatos tárgyalásokhoz való hozzáférésének biztosítására, főként az olyan fontos 
vezető szerepek fényében, amelyeket gyakran nők töltenek be, hogy kezeljék az 
országukban és közösségükben fennálló éghajlatváltozás hatásait;

5. kihangsúlyozza a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz 
(NDICI) szükségességét, hogy a folyamataiban és műveleteiben támogatni lehessen a 
nemi alapú megközelítéseket, ideértve azokat a célorientált éghajlati projekteket és 
programokat, amelyek kifejezetten nemi aggályokat kezelnek;

6. hangsúlyozza, hogy a nők és a lányok a változás erőteljes előmozdítói főként az 
éghajlati fellépések tekintetében, és kéri, hogy az uniós fejlődési programok mozdítsák 
elő a nők és szervezeteik érdemi részvételét és szerepük növelését minden szinten és a 
politikatervezés, finanszírozás, végrehajtás, ellenőrzés és értékelés minden szakaszában, 
mivel részvételük alapvető fontosságú az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése és az 
azoknak való ellenállás politikájának fokozása terén, az erőforrások igazságos elosztása, 
az őket aránytalanul érintő akadályok leküzdése és a hosszú távú fenntartható éghajlati 
megoldások biztosítása szempontjából; hangsúlyozza e tekintetben, hogy támogatni kell 
a kapacitásépítést és a nők oktatóként és  a változás támogatóiként betöltött szerepét, és 
megfelelő finanszírozást kell biztosítani e szervezetek számára;

7. felhívja a Bizottságot, hogy ismerje el a nők fontos szerepét az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemben a fejlődő országokban, valamint az alkalmazkodás és az éghajlatváltozás 
mérséklése terén betöltött tényleges szerepüket; felhív   a nők helyi adaptív 
kapacitásának javítására szolgáló intézkedésekre, főként a fejlődő országokban, és több 
olyan adaptációs kezdeményezésre, amely azonosítaná és kezelné az éghajlatváltozás 
nemi szempontjait, főként az élelmiszerbiztonsághoz, vízkezeléshez, mezőgazdasághoz, 
energiához, egészséghez és katasztrófakezeléshez kapcsolódó területeken; elismeri, 
hogy ezzel összefüggésben az éghajlatváltozási politikák végrehajtása lehetőségeket 
kínál a nők számára, hogy aktívabban részt vegyenek a helyi politikában és ezáltal 
hangot adjanak a helyi nőknek;
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8. megerősíti, hogy a nők aktív részvételét követelni és támogatni kell, valamint új – 
éghajlati és fejlesztési – politikákat kell előterjeszteni, amelyek hozzájárulnak a 
szociális, termelékeny, gazdasági és intézményi struktúrák átalakításához az egyenlő 
lehetőségek és fenntartható fejlődés támogatása céljából;

9. kihangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás elleni lépések finanszírozása a férfiak és nők 
számára egyaránt elérhető kell, hogy legyen, és közös előnyöket kell eredményeznie az 
egyenlőtlenség meglévő mintáinak súlyosbítása helyett;

10. emlékeztet arra, hogy a nemek közötti különbségek az energetika területén folyó 
oktatásban a nemi alapú előítéleteknek és sztereotípiáknak köszönhetők, ami kizárja a 
nőket a zöld gazdaság olyan területeiről, mint a közlekedés és energia, ami pedig az 
emberi erőforrások pazarlását okozza és megakadályozza, hogy az EU elérje teljes körű 
versenyképességét; hangsúlyozza, hogy növelni kell a releváns képesítéssel rendelkező 
nők számát a tudományos és technológiai területeken, valamint a releváns tudományos 
testületekben részt vevő nők számát a legmagasabb szinten; ösztönzi a nemzeti 
kormányokat, hogy bátorítsák és kötelezzék a vállalatokat és a tudományos világot, 
hogy a döntéshozás minden szintjébe vonják be a nőket az ipari ágazatokban, például az 
energia, közlekedés és olaj ágazataiban;

11. felszólít arra, hogy a nők egyenlő hozzáférést kapjanak a globális felmelegedés káros 
hatásainak hatékony kezeléséhez szükséges ismeretekhez, erőforrásokhoz és 
technológiához; megerősíti, hogy a politikai intézkedéseknek nem csupán a természeti 
katasztrófák által okozott kár enyhítésére kell összpontosítaniuk, hanem a népességre 
gyakorolt hatás mértékének csökkentésére is olyan egyenlőségre irányuló 
intézkedésekkel, amelyek a nők számára is lehetőséget nyújtanak a fenntartható 
megoldások keresésében;

12. felhívja a Bizottságot, hogy tanulmányozza a társadalmi nemek által a meglévő 
kereskedelmi megállapodásokra, illetve bármely új, a jövőben aláírandó megállapodásra 
gyakorolt hatást; felszólít arra, hogy hatékony záradékokat és szankciós 
mechanizmusokat építsenek be az új megállapodásokba és a meglévőkbe a nemi alapú 
egyenlőség elérése, valamint a nők jogainak és társadalmi szerepvállalásának biztosítása 
céljából; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy mozdítsa elő és támogassa egy, a 
nemek közötti esélyegyenlőségről szóló fejezet belefoglalását az EU kereskedelmi és 
társulási megállapodásaiba, valamint hogy biztosítsa, hogy az kifejezetten tartalmazzon 
kötelező erejű kötelezettségvállalást a nemek közötti egyenlőségnek és a nők társadalmi 
szerepvállalásának tiszteletben tartására és támogatására;

13. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki konkrét cselekvési tervet az Egyesült 
Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye Feleinek 25. Konferenciáján (COP25) 
elfogadott, a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó megújított cselekvési tervben 
foglalt kötelezettségvállalások teljesítése érdekében, és hozzon létre egy, a nemek 
közötti egyenlőséggel és az éghajlatváltozással foglalkozó állandó uniós kapcsolattartó 
pontot, amely elegendő költségvetési forrással rendelkezik a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő uniós és globális éghajlat-politikai fellépés végrehajtásához és 
nyomon követéséhez; felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy biztosítsák a nemi 
szempontból igazságos nemzeti éghajlati intézkedési terveket oly módon, hogy erősebb 
nemi egyenlőséget építenek a felülvizsgált nemzetileg meghatározott hozzájárulásukba, 
valamint hogy érdemben bevonják a női csoportokat azok megtervezésébe és 
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végrehajtásába; emlékeztet arra, hogy az országok kötelesek a nemzeti éghajlatváltozási 
intézkedési terveiket 2020-ban felülvizsgálni, és hogy ez a kötelezettségvállalás nem 
függ attól, mikor rendezik meg a COP-ot;

14. felhívja az EU-t, hogy biztosítsa, hogy a megújult partnerség és az Afrikával kötött 
átfogó stratégia az éghajlatváltozás, a 2030-as menetrendet elérő környezeti fellépés és a 
nemi egyenlőség elveire épüljön, és érje el azt az emberi jogokon alapuló megközelítést, 
amely a közösségeket és a nőket a környezeti és fejlődési erőfeszítések középpontjába 
helyezi;

15. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre hivatalos tanácsi testületet a nemi 
egyenlőség vonatkozásában, hogy a miniszterek és államtitkárok legyenek felelősek a 
nemi egyenlőségért egy erre a célra létrehozott fórum révén, és hogy megkönnyítsék 
minden uniós politikában a nemek közötti egyenlőség elvének általános érvényesítését, 
ideértve a környezeti és fejlődési politikákat;

16. kiemeli, hogy egy méltányos, igazságos és fenntartható átállás eléréséhez, amely senkit 
nem hagy hátra, minden éghajlati intézkedésnek tartalmaznia kell egy nemi és egy 
interszekcionális szempontot, amely magában foglalja a legkiszolgáltatottabb emberek 
és közösségek különböző tapasztalatait;

17. kiemeli, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a hatásainak enyhítésének 
finanszírozását nemi alapúvá kell tenni; felhívja az EU-t, hogy nyújtson pénzügyi 
támogatást a nemi szempontból igazságos éghajlati intézkedéseknek, hogy a fejlődő 
országokban elszenvedett kárt kezelni lehessen, ideértve a polgárközeli női 
szervezeteket, tekintve az éghajlatválságra való helyi reakcióban betöltött központi 
szerepüket;

18. felszólít arra, hogy a fenntartható fejlődési célok minden döntéshozatal és 
politikaformálás középpontjában álljanak az EU-ban és tagállamaiban, valamint az EU 
külföldi és fejlesztési politikájában; felszólít a nemek közötti egyenlőség szempontjának 
érvényesítésére a fenntartható fejlődéssel és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
tervekben és beavatkozásokban; emlékeztet arra, hogy a női emancipáció központi 
szerepet játszik a fenntartható fejlődési célok elérésében, és hogy az éghajlatváltozási 
katasztrófák súlyosbítják a nemek közötti különbségeket, valamint további 
egyenlőtlenségeket segítenek elő globálisan és a déli fejlődő országokban;

19. felszólít több olyan intézkedés hozatalára, amely fokozza a nők részvételét az éghajlattal 
kapcsolatos magas szintű  döntéshozatali pozíciókban nemzeti, regionális és helyi 
szinteken; elismeri, hogy a női emancipáció, valamint a teljes körű és egyenlő 
részvételük a vezetői szerepek gyakorlása terén nemzetközi szinten, továbbá részévtelük 
a nemzeti, regionális és helyi éghajlati kezdeményezésekben elengedhetetlen az 
éghajlatváltozásra irányuló intézkedés sikeréhez és hatékonyságához; e vonatkozásban a 
nők nagyobb mértékű bevonására szólít fel az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
megoldásai, az alkalmazkodási stratégiák támogatása és a nemzeti alkalmazkodási 
tervek tekintetében;

20. megjegyzi, hogy az éghajlatváltozás hatásai a déli fejlődő országokban az embereket a 
lakóhelyük elhagyására kényszerítik, amely nem illik bele a jelenlegi nemzetközi 
keretrendszerek paramétereibe; felszólítja az EU-t, hogy megfelelő módon reagáljon az 
éghajlatváltozás által okozott lakóhely elhagyásra és vonja be a nemi szempontokat az 
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összes migrációs politikájába az éghajlati igazságosság megőrzése érdekében;

21. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy ismerje el a fejlődő országok éghajlati 
aktivistáinak kulcsfontosságú politikai szerepét az éghajlatváltozás legyőzésében és arra 
kéri az EU delegációit, hogy biztosítsák a védelmük és finanszírozásuk előtérbe 
helyezését, főként a nők és a marginalizált közösségek tagjai számára;

22. kihangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági ágazatot érintik leginkább az éghajlatváltozás 
következményei a partnerországokban; kihangsúlyozza, hogy a vidéki területeken élő 
nők különösen kiszolgáltatottak az éghajlatváltozás hatásainak, mivel gyakran függenek 
a természeti erőforrásoktól, ők végzik a mezőgazdasági munka, köztük az élelmiszer-
előállítás és víz- és tüzelőanyaggyűjtést nagyját, és mivel gyakran ők felelősek a 
háztartásokban és közösségekben a díjazással nem járó munkáért; felhívja az EU-t és 
tagállamait, hogy erősítsék meg a partnerországokkal folytatott együttműködést annak 
érdekében, hogy valamennyi mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikába beépítsék a 
nemi dimenziót, és fokozzák a nők termelési kapacitásának támogatását annak 
érdekében, hogy képesek legyenek megbirkózni az éghajlatváltozásból eredő 
élelmiszer-ellátás bizonytalanságával, ugyanakkor biztosítsák az erőforrásokhoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférésüket és a döntéshozatali folyamatokban való 
fokozott részvételüket helyi és nemzeti szinten;

23. emlékeztet arra, hogy a nemek szerint lebontott adatok gyűjtése az éghajlatváltozás 
nemek közötti egyenlőség szempontjából való elemzésének előfeltétele, a nemek közötti 
egyenlőséget figyelembe vevő mutatók és referenciaértékek megállapítása, valamint a 
nemek közötti egyenlőség szempontjának a szakpolitikák, programok és projektek teljes 
ciklusába való hatékonyabb integrálását szolgáló gyakorlati eszközök kidolgozásának 
érdekében; felhívja az Uniót, hogy fejlessze a kapacitásépítést a fejlődő országok 
nemzeti statisztikai rendszereiben, hogy a környezetről nemek szerint lebontott 
statisztikai adatokat lehessen gyűjteni az éghajlatváltozás különböző 
következményeinek hatékonyabb értékelése és megoldása érdekében;

24. kiemeli, hogy a nők tudományos és technológiai oktatási területekre való nagyobb 
számú felvételét célzó intézkedések kiemelt fontossággal bírnak az éghajlatváltozás 
nemek szerint lebontott következményeinek hatékony legyőzésében; felhív a STEM-
tanulmányokban részt vevő lányok és nők, az éghajlatváltozás negatív hatásaival küzdő 
és a megújuló energia területén dolgozó jövőbeli tudósok és mérnökök arányának 
növelésére;

25. kiemeli, hogy az éghajlatváltozás a nőkkel és lányokkal szemben elkövetett erőszakos 
cselekmények számának növekedését okozhatja, legyen az szisztematikus vagy 
kulturális, ideértve a családon belüli erőszakot is; a nemzeti hatóságok és szociális 
partnerek közötti kapacitások megerősítését célzó fellépésekre szólít fel, a nemi alapú 
erőszak és az éghajlatváltozás következményei interszekcióinak megértéséhez és 
kezeléséhez; kiemeli, hogy fontos segítséget nyújtani a fejlesztési kapacitások keretében 
a nemi alapú erőszak kockázati tényezőinek kezeléséhez különböző közösségi 
tevékenységek és vezetői szerepvállalás révén.
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