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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā klimata pārmaiņas mazina cilvēku brīvības un ierobežo viņu izvēli; tā kā Parīzes 
nolīgumā atzīts, ka visām pusēm ir jāveicina dzimumu līdztiesība un jānodrošina 
pilnvērtīgas iespējas sievietēm, un tajā noteikts, ka visos nolīguma īstenošanas aspektos 
jāintegrē dzimumsensitīva rīcība klimata politikas jomā;

B. tā kā Pekinas Rīcības platformā un tās pārskatīšanas konferenču rezultātos ir izklāstīti 
trīs stratēģiskie mērķi, kas uzlabotu sieviešu veiktu lēmumu pieņemšanu vides jomā, 
integrētu dzimumu perspektīvu ilgtspējīgas attīstības politikā un programmās, kā arī 
valsts, reģionālajā un starptautiskā līmenī stiprinātu vai izveidotu mehānismus attīstības 
un vides politikas ietekmes uz sievietēm novērtēšanai;

C. tā kā klimata pārmaiņas ir sarežģīts vides un sociāls jautājums, kas ietekmē pasauli, 
kurai raksturīgas un kuras pamatā ir dziļi iesakņojušās nevienlīdzīgas dzimumu 
attiecības; tā kā papildus tam, ka sievietēm kopumā ir mazāk varas un tāpēc tās mazākā 
mērā spēj vājināt klimata pārmaiņu ietekmi un to novērst; tā kā dzimumu nevienlīdzības 
dinamika ietekmē mājsaimniecības, kopienas, valstis un pasaules sabiedrību un reaģē uz 
klimata pārmaiņām;

D. tā kā pašreizējā Covid-19 krīze liecina par ciešo saikni starp ekosistēmu iznīcināšanu, 
pārmērīgu savvaļas dzīvnieku izmantošanu un epidēmiju uzliesmojumiem; tā kā ir labāk 
jānovērtē un jāveicina sieviešu nozīme biodaudzveidības aizsardzībā un dabas resursu 
ilgtspējīgā apsaimniekošanā;

E. tā kā klimata pārmaiņām ir lielāka postoša ietekme uz tām valstīm, kuras ir vismazāk 
atbildīgas par globālo sasilšanu; tā kā klimata pārmaiņas vairāk ietekmē vismazāk 
aizsargātos cilvēkus, jo īpaši sievietes, kas veido 70 % no pasaules nabadzīgākajiem 
iedzīvotājiem, un meitenes, jo viņas saskaras ar lielāku risku un uzņemas lielāku slogu 
dažādu iemeslu dēļ, sākot no nevienlīdzīgas piekļuves resursiem, izglītībai, darba 
iespējām un tiesībām uz zemi līdz pastāvošajām sociālajām un kultūras normām, 
piemēram, primāro aprūpētāju un ūdens, pārtikas un degvielas gādātāju lomā, kā arī 
viņu intersekcionālās diskriminācijas pieredzei, kas samazina viņu spēju aizsargāt sevi 
un no viņiem atkarīgās personas pret klimata pārmaiņu ietekmi; tā kā tajā pašā laikā 
sievietes un meitenes ir priekšplānā dabas resursu aizsardzības jomā un bieži savās 
kopienās ir pirmās, ka reaģē uz klimata ārkārtas situāciju ietekmi; tā kā sievietēm ir 
svarīga loma klimata ārkārtas situāciju pārvarēšanā un viņas būtu atbalstāmas kā 
pārmaiņu veicinātājas;

F. tā kā klimata pārmaiņas un dzimumu nevienlīdzība ir savstarpēji saistītas; tā kā saskaņā 
ar ANO informāciju klimata pārmaiņas vairāk ietekmē sievietes un pastiprina dzimumu 
nevienlīdzību un diskrimināciju, neraugoties uz to, ka sievietes mazākā mērā izraisa 
klimata pārmaiņas; tā kā klimata pārmaiņas kavē cilvēktiesību ievērošanu, jo īpaši 
attiecībā uz tiem, kas dzīvo teritorijās, kuras klimata ārkārtas situācijas skar visvairāk; tā 
kā klimata pārmaiņu nelabvēlīgās sekas apdraud valstu attīstības perspektīvas un 
padziļina jau pastāvošo dzimumu nelīdztiesību, kas izriet no daudziem 
sociālekonomiskiem, institucionāliem, kultūras un politiskiem faktoriem; tā kā tomēr 
sabiedrības pielāgošanās un klimata pārmaiņu mazināšanas rīcībpolitikā nav pietiekami 
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ņemti vērā dzimuma aspekti;

G. tā kā sievietes, kas veido pusi no pasaules iedzīvotājiem, cieš no ievērojamas 
dzimumspecifiskas klimata pārmaiņu ietekmes, piemēram, plūdiem, ugunsgrēkiem, 
sausuma, atmežošanas un ūdens trūkuma, kā arī ir vairāk pakļautas infekcijas slimībām, 
piemēram, tādām, ko izraisa piesārņots ūdens vai pārtika vai pārnēsā vektori, kā arī 
veselības traucējumiem, kas saistīti ar sliktu gaisa kvalitāti; tā kā klimata pārmaiņu 
sekas rada milzīgu risku sievietēm, jo īpaši grūtniecēm, jo pasliktinās sanitārie un 
higiēnas apstākļi un piekļuve pienācīgai medicīniskajai aprūpei un ārstēšanai ir 
ierobežota vai nepietiekama;

H. tā kā klimata pārmaiņu nelabvēlīgā ietekme palielina migrāciju, jo cilvēki ir spiesti 
pamest mājas uz laiku vai pavisam, kad vide viņiem kļūst dzīvošanai nepiemērota; tā kā 
80 % to, kuri maina dzīvesvietu klimata pārmaiņu dēļ, ir sievietes un bērni, kas ir vairāk 
pakļauti klimata pārmaiņu nelabvēlīgajai ietekmei un saskaras ar lielākām grūtībām, 
tostarp daudz lielāku iespēju iet bojā dabas katastrofās; tā kā tās iekšzemē pārvietotās 
personas, kuras maina dzīvesvietu vides apsvērumu dēļ, atrodas sliktākā situācijā nekā 
citas neaizsargātā stāvoklī esošas personas, piemēram, sievietes, kas bieži ir pakļautas 
pamattiesību pārkāpumiem un kļūst par cilvēku tirdzniecības un seksuālas izmantošanas 
upuriem; tā kā sievietes parasti ir pakļautas lielākam riskam tikt ievietotām nedrošās, 
pārpildītās patversmēs, jo viņām trūkst līdzekļu un viņas ir mazāk aizsargātas pret 
nabadzību;

I. tā kā saskaņā ar Greenpeace datiem sieviešu ir 51 % no pasaules iedzīvotājiem un 43 % 
no lauksaimniecībā nodarbinātajiem jaunattīstības valstīs; tā kā lauksaimnieciskā 
ražošana ir viena no nozarēm, ko visvairāk ietekmē klimata pārmaiņas; tā kā saskaņā ar 
Pasaules Ekonomikas foruma datiem 60 % cilvēku, kas cieš no nepietiekama uztura, ir 
sievietes un bērni; tā kā resursu trūkums īpaši ietekmē sievietes, jo viņas velta vairāk 
laika to iegūšanai, kaitējot citām darbībām, piemēram, izglītībai; tā kā saskaņā ar 
UNESCO datiem ceturtā daļa jaunu sieviešu jaunattīstības valstīs nav pabeigušas 
pamatskolu;

J. tā kā klimata pārmaiņas ir cieši saistītas ar enerģētikas politiku; tā kā enerģētiskā 
nabadzība ir saistīta ar zemiem ienākumiem un, piemēram, enerģijas cenu pieaugumu; 
tā kā sievietēm ir zemāki ienākumi un lielāks risks ciest no enerģētiskās nabadzības, kas 
īpaši skar vientuļos vecākus un vecāka gadagājuma cilvēkus, no kuriem visnabadzīgākie 
ir sievietes; tā kā 2016. gadā pasaulē bija 1,1 miljards cilvēku, kuriem liegta piekļuve 
enerģijai, un no tiem 50–70 % bija sievietes un bērni;

K. tā kā klimata pārmaiņas, vides degradācija, resursu trūkums un dabas katastrofas var 
palielināt spriedzi un pastiprināt dzimumu nevienlīdzību, kas izraisa biežāku 
vardarbību, cita starpā vardarbību ģimenē un ekonomisku vardarbību, seksuālus 
uzbrukumus, piespiedu prostitūciju, piespiedu laulības vai laulības pret pašas gribu un 
citus ar dzimumu saistītas vardarbības veidus;

L. tā kā klimata pārmaiņas būtiski ietekmē nodrošinātību ar pārtiku, tās pieejamību, 
piekļūstamību un izmantošanu; tā kā sievietes, jo īpaši jaunattīstības valstīs, veido 40–
80 % ekonomiski aktīvo iedzīvotāju (atkarībā no reģiona), kuri ir iesaistīti pārtikas 
ražošanā un ražas novākšanā; tā kā neraža, kas atkārtojas aizvien biežāk, un 
nepieredzēta dabas resursu izsīkšana mainīgu laika apstākļu dēļ var izraisīt pārmērīgu 
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darba slodzi lauksaimniecībā nodarbinātajiem un nespēju nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas mājsaimniecībām;

M. tā kā sievietes, jo īpaši pirmiedzīvotājas, ir īpaši neaizsargātas pret vardarbību, kas 
saistīta ar vidi; tā kā 2017. gadā gandrīz puse noslepkavoto vides aizstāvju bija 
sievietes;

N. tā kā saskaņā ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta datiem 2018. gadā vairāk nekā 
80 % amata vietu, kas saistītas ar atbildību par klimata pārmaiņām, ieņēma vīrieši; tā kā 
zinātņu jomā, kurā tiek sagatavoti ziņojumi diskusijām starptautiskos forumos, 
95 % valdes locekļu un 86 % augstākā līmeņa vadītāju ir vīrieši; tā kā visā pasaulē 
elektroenerģijas nozarē tikai 8 % ietekmīgu amatu ieņem sievietes un viņas veido tikai 
32 % no kopējā darba ņēmēju skaita šajā nozarē;

O. tā kā klimata pārmaiņas būtiski ietekmē saldūdens resursus un to pieejamību, jo īpaši 
jaunattīstības valstīs, kas atrodas karsta un sausa klimata zonās, kuras iespaido ūdens 
pieejamību mājsaimniecībām; tā kā ūdens resursu trūkums var visvairāk ietekmēt 
sievietes;

P. tā kā daudzās jaunattīstības valstīs meiteņu un sieviešu piekļuvi informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijām ierobežo dažādi faktori, piemēram, sociāli un kultūras 
aizspriedumi, neatbilstoša tehnoloģiskā infrastruktūra, jo īpaši lauku apvidos, 
nepietiekama piekļuve izglītībai un zinātnei vai digitālais analfabētisms, kā arī tādu 
ienākumu trūkums, ko sievietes varētu izmantot tehnoloģiju pakalpojumu iegādei;

1. Atzīst, ka dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm un 
meitenēm ir viens no ilgtspējīgas attīstības katalizatoriem un ar klimatu saistīto 
problēmu risināšanas priekšnoteikumiem; aicina ES un tās dalībvalstis attīstības 
sadarbības politikā un visos instrumentos, kas atbalsta pielāgošanos klimata pārmaiņām 
un noturību pret tām jaunattīstības valstīs, iekļaut dzimumaspekta analīzi un ievērot 
dzimumu līdztiesības principu budžeta plānošanā;

2. Atgādina, ka sociālās un kultūras normas izraisa sieviešu neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām un ka sievietes un meitenes ir pakļautas lielākam riskam kļūt par 
pārvietotām personām, ņemot vērā darba iespēju un mobilitātes ievērojamo dalījumu pa 
dzimumiem, kā arī informācijas trūkumu, sieviešu kā aprūpētāju lomu un mazāku viņu 
līdzdalību politisko un ekonomisko lēmumu pieņemšanā; uzsver, ka šīs krīzes laikā un 
pēc tās sievietes un meitenes ir īpaši pakļautas seksuālai vardarbībai, izmantošanai un 
riskam, ka viņām būs jāpamet skola; aicina ES humānajā darbībā pastiprināt šo 
dzimumu līdztiesības aspektu un nodrošināt sievietēm piekļuvi seksuālās un 
reproduktīvās veselības pakalpojumiem;

3. Uzsver, ka ir pārliecinoši pierādīta ar klimata pārmaiņām saistītu apstākļu, piemēram, 
nepietiekama uztura un saslimstības ar infekcijas slimībām (malāriju u. c.), atšķirīgā 
ietekme uz katra dzimuma veselības stāvokli; ar bažām konstatē augsto sieviešu 
mirstību katastrofu gadījumos; atgādina, ka klimata pārmaiņu ietekmē paplašinās to 
slimību klāsts, kuras skar sievietes un meitenes, kā arī viņu tiesības, kas saistītas ar 
seksuālo un reproduktīvo veselību; norāda, ka klimata pārmaiņu izraisīts tīra ūdens 
trūkums nelabvēlīgi ietekmē grūtnieču higiēnu, mātes veselību un menstruāciju ciklu; 
mudina dzimumu aspektu integrēt ilgtspējīgas attīstības rīcībpolitikā un programmās, lai 
nodrošinātu, ka sieviešu un meiteņu tiesības — tostarp seksuālā un reproduktīvā 
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veselība un ar to saistītās tiesības —, kā arī nepieciešamie veselības aprūpes 
pakalpojumi, dzimumu līdztiesības veicināšana un klimatiskais taisnīgums tiek integrēts 
ES stratēģiskajās programmās;

4. Aicina jaunajā Dzimumu līdztiesības rīcības plānā ārējām attiecībām (GAP III) visās 
četrās pamatjomās īpašu uzmanību veltīt dzimumu līdztiesības un klimata pārmaiņu 
jautājumiem, izstrādāt saistītus rādītājus un garantēt pietiekamus resursus šā mērķa 
sasniegšanai; uzskata, ka GAP III plānā būtu jāatbalsta jēgpilna un efektīva sieviešu 
vadītu un sieviešu tiesību organizāciju politiskā līdzdalība partnervalstīs visos līmeņos; 
aicina nodrošināt sieviešu organizāciju piekļuvi starptautiskajiem klimata pārmaiņu 
mazināšanas fondiem un sarunām par klimata pārmaiņām, jo īpaši ņemot vērā to, ka 
sievietēm bieži ir nozīmīga loma klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanā savā valstī vai 
kopienā;

5. Uzsver, ka Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumentam (NDICI) ir jāatbalsta dzimumsensitīva pieeja tā procesos un darbībās, 
tostarp ir vajadzīgi klimata jautājumiem veltīti projekti un programmas, kas īpaši risina 
dzimumu līdztiesības jautājumus;

6. Uzsver, ka sievietes un meitenes ir ietekmīgas pārmaiņu veicinātājas, jo īpaši saistībā ar 
klimatrīcību, un aicina ES attīstības programmās veicināt sieviešu un viņu organizāciju 
jēgpilnu līdzdalību visos līmeņos un visos rīcībpolitikas izstrādes, plānošanas, 
finansēšanas, īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas posmos, jo viņu iekļaušanai ir 
izšķiroša nozīme klimata pārmaiņu mazināšanas un noturības politikas pasākumu 
pilnveidē, taisnīgā resursu sadalē, tādu šķēršļu novēršanā, kas tos nesamērīgi ietekmē, 
un ilgtspējīgu ilgtermiņa risinājumu nodrošināšanā klimata jomā; šajā sakarā uzsver 
nepieciešamību atbalstīt spēju veidošanu un sieviešu kā izglītotāju un pārmaiņu 
veicinātāju lomu, kā arī nodrošināt minētajām organizācijām pietiekamu finansējumu;

7. Aicina Komisiju atzīt sieviešu svarīgo lomu cīņā pret klimata pārmaiņām jaunattīstības 
valstīs un viņu efektīvo darbību, veicinot un popularizējot pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un to mazināšanu; aicina veikt pasākumus, kas uzlabotu sieviešu spēju 
pielāgoties vietējā mērogā, jo īpaši jaunattīstības valstīs, un īstenot vairāk pielāgošanās 
iniciatīvu, kas noteiktu un risinātu klimata pārmaiņu ietekmi uz dzimumu līdztiesību 
galvenokārt jomās, kas skar nodrošinātību ar pārtiku, ūdens resursu apsaimniekošanu, 
lauksaimniecību, enerģētiku, veselības aprūpi un katastrofu pārvarēšanu; atzīst, ka šajā 
kontekstā klimata pārmaiņu politikas īstenošana sniedz sievietēm iespējas aktīvāk 
iesaistīties vietējā politikā un tādējādi dod iespēju konkrētās vietas sievietēm paust savu 
viedokli;

8. Pauž pārliecību, ka ir jāpieprasa un jāveicina sieviešu aktīva līdzdalība un jāierosina 
jauna klimata un attīstības politika, kas sekmē sociālo, ražošanas, ekonomisko un 
institucionālo struktūru pārveidi tā, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un ilgtspējīgu 
attīstību;

9. Uzsver, ka finansējumam klimata pārmaiņu jomā jābūt pieejamam gan vīriešiem, gan 
sievietēm, un tas jāplāno tā, lai radītu abpusējus ieguvumus, nevis saasinātu pastāvošās 
nevienlīdzības izpausmes;

10. Atgādina, ka dzimumu nelīdztiesību izglītībā, kas saistīta ar enerģētiku, izraisa ar 
dzimumu saistīti aizspriedumi un stereotipi, kas atstumj sievietes no zaļās ekonomikas 
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jomām, piemēram, transporta un enerģētikas, tādējādi nelietderīgi izmantojot 
cilvēkresursus un neļaujot ES pilnībā īstenot savu konkurētspēju; uzsver, ka ir 
jāpalielina to sieviešu skaits, kurām ir atbilstoša kvalifikācija zinātnes un tehnoloģiju 
jomā, kā arī to sieviešu skaits, kas iesaistītas attiecīgajās zinātniskajās struktūrās 
augstākajā līmenī; mudina valstu valdības iedrošināt uzņēmumus un uzlikt par 
pienākumu tiem, kā arī akadēmiskajām aprindām iekļaut sievietes visos lēmumu 
pieņemšanas līmeņos tādās rūpniecības nozarēs kā enerģētika, transports, kā arī naftas 
ieguve un pārstrāde;

11. Prasa, lai sievietēm būtu taisnīga piekļuve zināšanām, resursiem un tehnoloģijām, kas 
nepieciešamas, lai efektīvi pārvarētu globālās sasilšanas nelabvēlīgās sekas; apstiprina, 
ka politiskiem pasākumiem jābūt vērstiem ne tikai uz dabas katastrofu radīto postījumu 
mazināšanu, bet arī uz to, lai censtos samazināt katastrofu ietekmi uz iedzīvotājiem, 
izmantojot līdztiesības veicināšanas pasākumus, kas dod iespēju sadarboties, meklējot 
ilgtspējīgus risinājumus arī sievietēm;

12. Aicina Komisiju izpētīt dzimumu līdztiesības ietekmi spēkā esošajos tirdzniecības 
nolīgumos un jau iepriekš —jebkādos jaunos nolīgumos, kurus varētu parakstīt; aicina 
iekļaut jaunos un spēkā esošajos nolīgumos efektīvas klauzulas un sankciju 
mehānismus, kas nodrošina dzimumu līdztiesību, garantē sieviešu tiesības un sniedz 
viņām pilnvērtīgas iespējas; aicina Komisiju un Padomi veicināt un atbalstīt īpašas 
dzimumu līdztiesībai veltītas sadaļas iekļaušanu ES tirdzniecības un asociācijas 
nolīgumos un nodrošināt, ka tie konkrēti ietver saistošus pienākumus ievērot un veicināt 
dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm;

13. Aicina Komisiju izstrādāt konkrētu rīcības plānu, lai izpildītu saistības, kas noteiktas 
atjauninātajā Dzimumu līdztiesības rīcības plānā, par kuru vienojās Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferences 
25. sesijā (COP 25), un izveidot pastāvīgu ES dzimumu līdztiesības un klimata 
pārmaiņu kontaktiestādi ar pietiekamiem budžeta resursiem, lai īstenotu un uzraudzītu 
dzimumu līdztiesības ziņā atbildīgu klimatrīcību ES un pasaulē; aicināt ES un tās 
dalībvalstis nodrošināt, ka valstu klimatrīcības plāni paredz dzimumu līdztiesību, labāk 
integrējot to valstu pārskatītajā nacionāli noteiktajā devumā (NND) un jēgpilni iesaistot 
sieviešu grupas minēto plānu izstrādē un īstenošanā; atgādina, ka valstis ir apņēmušās 
2020. gadā pārskatīt savu NND un ka šīs saistības nav atkarīgas no tā, kad stāsies spēkā 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām;

14. Aicina Komisiju nodrošināt, ka atjauninātais ĀKK un ES partnerattiecību nolīgums un 
visaptveroša stratēģija ar Āfriku pamatojas uz klimata taisnīguma principiem un vides 
rīcību ar mērķi izpildīt Programmu 2030. gadam un sasniegt dzimumu līdztiesību, kā arī 
īstenot cilvēktiesībās balstītu pieeju, kas kopienas un sievietes izvirza par vides un 
attīstības centienu prioritāti;

15. aicina dalībvalstis izveidot oficiālu Padomes struktūru dzimumu līdztiesības jautājumos, 
lai par dzimumu līdztiesību atbildīgajiem ministriem un valsts sekretāriem nodrošinātu 
īpašu diskusiju forumu, un labāk veicināt integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai visās ES 
rīcībpolitikas jomās, tostarp vides un attīstības politikā;

16. Uzsver, ka, lai panāktu taisnīgu, objektīvu un ilgtspējīgu pāreju, kas nevienu neatstāj 
novārtā, visās klimatrīcības jomās jāiekļauj dzimumu un starpnozaru perspektīva, kā arī 



PE650.432v02-00 8/11 AD\1213764LV.docx

LV

visvairāk atstumto iedzīvotāju un kopienu daudzveidīgā pieredze;

17. Uzsver, ka piešķirot finansējumu, kas paredzēts, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, un 
finansējumu to ietekmes mazināšanai, ir jāņem vērā dzimumu līdztiesība; aicina ES 
palielināt finansiālo atbalstu ar dzimumu līdztiesību klimata jomā saistītiem 
pasākumiem, kuru mērķis ir pielāgoties un novērst zaudējumus un kaitējumu 
jaunattīstības valstīs, tostarp tiem pasākumiem, ko īsteno vietējās sieviešu organizācijas, 
ņemot vērā to būtisko nozīmi, vietējā līmenī reaģējot uz ārkārtas situāciju klimata jomā;

18. Aicina panākt, lai ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM) būtu visu ES un tās dalībvalstu 
lēmumu pieņemšanas un rīcībpolitiku izstrādes, kā arī ES ārpolitikas un attīstības 
politikas pamatā; aicina iekļaut dzimumu līdztiesības aspektu ilgtspējīgas attīstības un 
klimata pārmaiņu mazināšanas plānos un pasākumos; atgādina, ka pilnvērtīgu iespēju 
nodrošināšana sievietēm ir būtiskākais elements IAM sasniegšanā, un atgādina, ka 
klimata pārmaiņu izraisītas ārkārtas situācijas mēdz saasināt dzimumnevienlīdzību un 
veicināt citus nevienlīdzības veidus visā pasaulē, jo īpaši globālajos dienvidos;

19. Aicina veikt vairāk pasākumu, lai palielinātu sieviešu līdzdalību augsta līmeņa amatos, 
kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu klimata jomā, valsts, reģionālā un vietējā līmenī; 
atzīst, ka pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm, viņu pilnīgai un vienlīdzīgai 
līdzdalībai un vadības funkciju veikšanai starptautiskā līmenī, kā arī valsts, reģionālā un 
vietējā līmeņa klimatrīcības iniciatīvu pārvaldībā ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu 
klimatrīcības panākumu sekmes un efektivitāti; šajā sakarā aicina sievietes plašāk 
iesaistīties tādu risinājumu meklēšanā, kas palīdz pielāgoties klimata pārmaiņām, kā arī 
pielāgošanās stratēģiju un valstu pielāgošanās plānu izstrādē;

20. Norāda, ka klimata pārmaiņas globālajos dienvidos liek cilvēkiem pārcelties uz citu 
dzīvesvietu, taču pastāvošajā starptautiskajā regulējumā tāda pārvietošanās nav 
aplūkota; aicina ES pienācīgi reaģēt uz klimata pārmaiņu izraisīto cilvēku pārcelšanos 
un iekļaut dzimumu aspektu visās migrācijas politikas jomās, lai nodrošinātu klimatisko 
taisnīgumu;

21. Aicina Komisiju atzīt klimata aktīvistu svarīgo politisko nozīmi klimata pārmaiņu 
apkarošanā jaunattīstības valstīs un prasa ES delegācijām noteikt par prioritāti viņu 
aizsardzību un finansējuma piešķiršanu viņiem, jo īpaši sievietēm un cilvēkiem no 
atstumtām kopienām;

22. Uzsver, ka lauksaimniecības nozari visvairāk skar klimata pārmaiņu sekas 
partnervalstīs; atgādina, ka lauku sievietes ir īpaši neaizsargātas pret klimata pārmaiņu 
ietekmi uz lauksaimniecisko ražošanu un nodrošinājumu ar pārtiku, jo viņas bieži vien 
ir atkarīgas no dabas resursiem, veic lielu daļu lauksaimniecības darbu, piemēram, ražo 
pārtiku, gādā ūdeni un kurināmo, un ļoti bieži viņu ziņā ir neapmaksāts darbs 
mājsaimniecībās un kopienās; aicina ES un dalībvalstis stiprināt sadarbību ar 
partnervalstīm, lai visās lauksaimniecības un lauku attīstības rīcībpolitikas jomās 
iekļautu izvērstu dzimumu aspektu, un palielināt atbalstu sieviešu veiktspējai, lai viņas 
varētu pārvarēt klimata pārmaiņu izraisīto pārtikas trūkumu, kā arī vienlaikus nodrošināt 
viņām nediskriminējošu piekļuvi resursiem un lielāku līdzdalību lēmumu pieņemšanas 
procesos vietējā un valsts līmenī;

23. Atgādina, ka pēc dzimuma sadalītu datu vākšana ir pirmais solis ceļā uz pienācīgu 
klimata pārmaiņu dzimumu aspekta analīzi ar mērķi noteikt dzimumsensitīvus rādītājus 
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un kritērijus, kā arī izstrādāt praktiskus instrumentus efektīvākai dzimumu līdztiesības 
aspekta integrācijai visā rīcībpolitikas, programmu un projektu ciklā; aicina Komisiju 
palīdzēt jaunattīstības valstīm veidot savu nacionālo statistikas sistēmu spējas vākt 
dzimumstatistikas datus vides jomā ar mērķi uzlabot daudzveidīgo klimata pārmaiņu 
seku novērtēšanu un meklēt tām risinājumu;

24. Norāda, ka pasākumi plašākas sieviešu iesaistes sasniegšanai ar zinātni un tehnoloģijām 
saistītās izglītības jomās ir ārkārtīgi svarīgi, lai efektīvi apkarotu dzimumspecifiskas 
klimata pārmaiņu sekas; aicina meitenes un sievietes, kurām nākotnē vajadzētu būt 
pētniecēm un inženierēm atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā un apkarot klimata 
pārmaiņu nelabvēlīgās sekas, plašāk apgūt zinātni, tehnoloģiju, inženierzinātnes un 
matemātiku (STEM priekšmetus);

25. Norāda, ka klimata pārmaiņas var izraisīt sistēmisku vai kultūrtradīcijās balstītu 
vardarbību pret sievietēm un meitenēm, tostarp vardarbību ģimenē; aicina veikt 
pasākumus, kuru mērķis ir stiprināt valsts iestāžu un sociālo partneru spējas izprast un 
risināt vienlaicīgu ar dzimumu saistītas vardarbības un klimata pārmaiņu izraisītu seku 
izpausmi; uzsver, cik svarīgi ir sniegt palīdzību ar mērķi attīstīt spējas novērst ar 
dzimumu saistītas vardarbības riska faktorus, izmantojot dažādu kopienu iesaistīšanos 
un vadības centienus.
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