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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rozwoju, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że zmiana klimatu powoduje podważenie wolności człowieka i 
ograniczenie wyboru; mając na uwadze, że porozumienie paryskie uznaje konieczność 
promowania przez wszystkie strony równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet oraz 
zakłada, iż uwzględniające kwestię płci działania dotyczące klimatu muszą stanowić 
integralną część wszystkich aspektów wdrażania tego porozumienia;

B. mając na uwadze, że pekińska platforma działania i wyniki jej konferencji 
przeglądowych wytyczają trzy strategiczne cele zmierzające do poprawy podejmowania 
przez kobiety decyzji w dziedzinie środowiska, włączenia perspektywy płci do polityki i 
programów na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wzmocnienia lub ustanowienia na 
szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym mechanizmów służących do 
oceny wpływu polityki w dziedzinie rozwoju i środowiska na kobiety;

C. mając na uwadze, że zmiana klimatu jest złożonym zagadnieniem środowiskowym i 
społecznym, które wywiera wpływ na świat charakteryzujący się głęboko zakorzenioną 
nierównością stosunków między płciami i na niej oparty; mając ponadto na uwadze, że 
kobiety na ogół w mniejszym stopniu sprawują władzę i w związku z tym mają 
mniejsze możliwości łagodzenia skutków zmiany klimatu i radzenia sobie z nimi; mając 
na uwadze, że nierówna dynamika płci wpływa na sposób, w jaki gospodarstwa 
domowe, społeczności, kraje i społeczność światowa są dotknięte zmianą klimatu i 
reagują na nią;

D. mając na uwadze, że obecny kryzys wywołany pandemią COVID-19 ukazuje ścisły 
związek między niszczeniem naszych ekosystemów i eksploatacją dzikiej przyrody a 
wybuchem epidemii; mając na uwadze, że należy w większym stopniu uznawać i nadal 
propagować rolę kobiet w ochronie różnorodności biologicznej i zrównoważonym 
zarządzaniu zasobami naturalnymi;

E. mając na uwadze, że zmiana klimatu bardziej destrukcyjnie wpływa na kraje najmniej 
odpowiedzialne za globalne ocieplenie; mając na uwadze, że osoby znajdujące się w 
najtrudniejszej sytuacji, zwłaszcza kobiety – które stanowią 70 % najuboższych ludzi na 
świecie – i dziewczęta są bardziej podatne na zmianę klimatu i ponoszą większe 
obciążenia ze względu na nierówny dostęp do zasobów, edukacji, władzy politycznej, 
możliwości zatrudnienia, prawa do ziemi, a także ze względu na istniejące normy 
społeczno-kulturowe, zgodnie z którymi to kobiety pełnią rolę głównych opiekunów i 
dostawców wody, żywności i opału oraz na zróżnicowane doświadczenia 
intersekcjonalne kobiet w zakresie dyskryminacji, które to czynniki zmniejszają ich 
zdolność do ochrony samych siebie i osób pozostających na ich utrzymaniu przed 
skutkami zmiany klimatu; mając na uwadze, że kobiety i dziewczęta zapewniają 
jednocześnie pierwszą linię obrony zasobów naturalnych i są często pierwszymi 
osobami reagującymi na skutki kryzysu klimatycznego w swoich społecznościach; 
mając na uwadze, że kobiety odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu kryzysem 
klimatycznym i powinny być wspierane jako inicjatorki zmian;

F. mając na uwadze, że zmiana klimatu i różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn są ze 
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sobą wzajemnie powiązane; mając na uwadze, że według ONZ zmiana klimatu dotyka 
w większym stopniu kobiety i pogłębia różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz 
dyskryminację, mimo że kobiety w mniejszym stopniu przyczyniają się do 
powodowania zmiany klimatu; mając na uwadze, że zmiana klimatu utrudnia 
korzystanie z praw człowieka, zwłaszcza osobom, które żyją na pierwszej linii kryzysu 
klimatycznego; mając na uwadze, że negatywne skutki zmiany klimatu osłabiają 
perspektywy rozwojowe krajów i pogłębiają już istniejące różnice w traktowaniu kobiet 
i mężczyzn, które wynikają z licznych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, 
instytucjonalnych, kulturowych i politycznych; mając jednak na uwadze, że polityka 
publiczna w dziedzinie przystosowania się do skutków zmiany klimatu i ich łagodzenia 
nie uwzględnia w wystarczającym stopniu aspektu płci;

G. mając na uwadze, że kobiety, które stanowią połowę ludności świata, dotkliwie 
odczuwają w aspekcie płci skutki zmiany klimatu, takie jak powodzie, pożary, susze, 
wylesianie lub niedobór wody, i są bardziej podatne na choroby zakaźne, takie jak 
choroby przenoszone przez wodę, żywność i wektory, jak również na skutki zdrowotne 
związane ze złą jakością powietrza; mając na uwadze, że skutki zmiany klimatu 
stanowią ogromne zagrożenie dla kobiet, zwłaszcza kobiet ciężarnych, ze względu na 
pogarszające się warunki sanitarno-higieniczne oraz ograniczony lub niewystarczający 
dostęp do odpowiedniej opieki medycznej i leczenia;

H. mając na uwadze, że niekorzystne skutki zmiany klimatu powodują wzrost migracji, 
jako że ludzie zmuszeni są do opuszczenia tymczasowo lub na stałe swoich domów ze 
względu na warunki środowiskowe uniemożliwiające im pozostanie; mając na uwadze, 
że 80 % osób przesiedlonych w wyniku zmiany klimatu to kobiety i dzieci, które są w 
większym stopniu narażone na negatywne skutki zmiany klimatu i doświadczają 
większych trudności związanych z tymi skutkami, w tym znacznie większego ryzyka 
śmierci w przypadku klęsk żywiołowych; mając na uwadze, że sytuacja osób 
wewnętrznie przesiedlonych, które opuszczają swoje domostwa ze względów 
środowiskowych, jest najgorsza w przypadku osób znajdujących się w trudnej sytuacji, 
takich jak kobiety, które są często narażone – jako ofiary handlu ludźmi i 
wykorzystywania seksualnego – na łamanie ich praw podstawowych; mając na uwadze, 
że ze względu na brak aktywów i większe zagrożenie ubóstwem kobiety są zazwyczaj 
bardziej narażone na ryzyko znalezienia się w niegwarantujących bezpieczeństwa i 
przepełnionych schroniskach;

I. mając na uwadze, że według Greenpeace kobiety stanowią 51 % ludności świata i 43 % 
pracowników rolnych w krajach rozwijających się; mając na uwadze, że produkcja 
rolna jest jednym z sektorów najdotkliwiej odczuwających skutki zmiany klimatu; 
mając na uwadze, że według danych Światowego Forum Ekonomicznego 60 % osób 
cierpiących na niedożywienie stanowią kobiety i dzieci; mając na uwadze, że niedobór 
zasobów odbija się zwłaszcza na kobietach, które poświęcają więcej czasu na ich 
pozyskanie ze szkodą dla innych działań, takich jak edukacja; mając na uwadze, że 
według danych UNESCO co czwarta młoda kobieta w krajach rozwijających się nie 
ukończyła szkoły podstawowej;

J. mając na uwadze, że zmiana klimatu jest ściśle powiązana z polityką energetyczną; 
mając na uwadze, że ubóstwo energetyczne jest związane z niskimi dochodami oraz, na 
przykład, z rosnącymi cenami energii; mając na uwadze, że kobiety mają niższe 
dochody i są bardziej narażone na ubóstwo energetyczne, które w szczególności dotyka 
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osoby samotnie wychowujące dzieci i osoby starsze, wśród których kobiety są grupą 
najuboższą; mając na uwadze, że w 2016 r. na świecie dostępu do energii nie miało 1,1 
mld osób, wśród których od 50 % do 70 % stanowiły kobiety i dzieci;

K. mając na uwadze, że zmiana klimatu, degradacja środowiska, niedobór zasobów i klęski 
żywiołowe mogą zwiększać napięcia i pogłębiać różnice w traktowaniu kobiet i 
mężczyzn, co prowadzi do częstszych aktów przemocy, w tym przemocy domowej i 
ekonomicznej, napaści na tle seksualnym, przymusowej prostytucji, przymusowych lub 
wymuszonych małżeństw i innych aktów wykorzystywania ze względu na płeć;

L. mając na uwadze, że zmiana klimatu ma poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa 
żywnościowego, dostępności żywności i dostępu do niej, a także jej wykorzystania; 
mając na uwadze, że kobiety, zwłaszcza w krajach rozwijających się, stanowią w 
zależności od regionu od 40 % do 80 % całej siły roboczej zaangażowanej w produkcję 
i pozyskiwanie żywności; mając na uwadze, że coraz częstsze nieurodzaje i 
bezprecedensowe wyczerpywanie się zasobów naturalnych w związku ze zmianą 
warunków pogodowych może spowodować nadmierne obciążenie pracą w rolnictwie i 
niemożność zapewnienia wystarczającej ilości żywności gospodarstwom domowym;

M. mając na uwadze, że kobiety, zwłaszcza kobiety należące do ludności tubylczej, są 
szczególnie narażone na przemoc związaną ze środowiskiem naturalnym; mając na 
uwadze, że w 2017 r. w prawie połowie przypadków zabójstw obrońców środowiska 
ofiarami były kobiety;

N. mając na uwadze, że zgodnie z danymi Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i 
Mężczyzn w 2018 r. ponad 80 % odpowiedzialnych stanowisk w dziedzinie zmiany 
klimatu zajmowali mężczyźni; mając na uwadze, że w środowisku naukowym, w 
którym sporządzane są sprawozdania poddawane pod dyskusję na forach 
międzynarodowych, 95 % członków zarządu i 86 % kadry kierowniczej wyższego 
szczebla stanowią mężczyźni; mając na uwadze, że w sektorze energii elektrycznej na 
całym świecie tylko 8 % stanowisk kierowniczych zajmują kobiety i stanowią one tylko 
32 % całkowitej liczby pracowników w tym sektorze;

O. mając na uwadze, że zmiana klimatu ma poważny wpływ na zasoby wody słodkiej i ich 
dostępność, zwłaszcza w krajach rozwijających się położonych na obszarach o gorącym 
i suchym klimacie, co wpływa na dostępność wody dla gospodarstw domowych; mając 
na uwadze, że niedobór zasobów wodnych może najmocniej dotknąć kobiety;

P. mając na uwadze, że w wielu krajach rozwijających się dostęp dziewcząt i kobiet do 
technologii informacyjno-komunikacyjnych jest ograniczany przez różne czynniki, takie 
jak uprzedzenia społeczne i kulturowe, nieodpowiednia infrastruktura technologiczna, 
zwłaszcza na obszarach wiejskich, nieodpowiedni dostęp do edukacji, analfabetyzm 
naukowy lub cyfrowy, a także brak wśród kobiet dochodu do dyspozycji na zakup usług 
technologicznych;

1. uznaje że, równouprawnienie płci oraz wzmacnianie pozycji kobiet i dziewcząt są 
katalizatorem zrównoważonego rozwoju i warunkiem wstępnym zarządzania 
wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu; wzywa UE i jej państwa członkowskie, 
aby w ramach polityki współpracy na rzecz rozwoju uwzględniły analizę dotyczącą płci 
i sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci, a także wszystkie instrumenty 
służące promowaniu działań w dziedzinie klimatu uwzględniających aspekt płci oraz 
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wspierające przystosowanie się do zmiany klimatu i budowanie odporności na zmianę 
klimatu w krajach rozwijających się;

2. przypomina, że normy społeczno-kulturowe mają wpływ na stopień narażenia kobiet na 
skutki zmiany klimatu oraz że kobiety i dziewczęta są bardziej narażone na 
przesiedlenia ze względu na uwarunkowany płcią podział pracy, mobilność, brak 
dostępu do informacji, ich rolę opiekuńczą oraz mniejszy udział w podejmowaniu 
decyzji politycznych i gospodarczych; podkreśla, że kobiety i dziewczęta są również 
szczególnie narażone na przemoc seksualną, wykorzystywanie seksualne i porzucanie 
nauki w czasie tych kryzysów i w ich następstwie; wzywa UE do wzmocnienia tego 
aspektu płci w jej działaniach humanitarnych oraz do zapewnienia dostępu do usług w 
zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego;

3. podkreśla, iż istnieją oczywiste dowody na to, że wpływ zależnych od klimatu 
warunków – takich jak niedożywienie i występowanie chorób zakaźnych, takich jak 
malaria – na zdrowie kształtuje się różnie w zależności od płci; z zaniepokojeniem 
odnotowuje wysoki wskaźnik śmiertelności kobiet w wyniku klęsk żywiołowych; 
przypomina, że skutki zmiany klimatu powodują wzrost liczby chorób negatywnie 
wpływających na kobiety, dziewczęta oraz ich zdrowie i prawa reprodukcyjne i 
seksualne; podkreśla, że brak czystej wody, będący jednym ze skutków zmiany klimatu, 
negatywnie wpływa na higienę kobiet w ciąży, zdrowie matki i dziecka oraz okresy 
menstruacyjne; wzywa do włączenia perspektywy płci do strategii i programów 
zrównoważonego rozwoju w celu zagwarantowania, aby prawa kobiet i dziewcząt, w 
tym prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne oraz niezbędne usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej, a także promowanie równouprawnienia płci i sprawiedliwości klimatycznej 
były uwzględniane w programach strategicznych;

4. wzywa do opracowania nowego planu działania w sprawie równości płci w zakresie 
stosunków zewnętrznych (GAP III), aby zwrócić szczególną uwagę na 
równouprawnienie płci i zmianę klimatu w kontekście wszystkich czterech kluczowych 
obszarów, opracować odpowiednie wskaźniki i zapewnić wystarczające środki na 
realizację celów GAP; uważa, że GAP III powinien wspierać konstruktywny i 
skuteczny udział organizacji kobiecych i organizacji na rzecz praw kobiet działających 
w krajach partnerskich w życiu politycznym na wszystkich szczeblach; wzywa do 
zapewnienia organizacjom kobiecym dostępu do międzynarodowych funduszy 
klimatycznych i negocjacji dotyczących klimatu, zwłaszcza w świetle częstych 
przypadków obejmowania przez kobiety przywództwa w walce ze skutkami zmian 
klimatu w swoich krajach i społecznościach;

5. podkreśla konieczność wspierania przez Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) podejścia uwzględniającego aspekt płci w 
jego procesach i działaniach, w tym potrzebę dedykowanych projektów i programów 
dotyczących przeciwdziałania zmianie klimatu w szczególny sposób uwzględniających 
aspekt płci;

6. podkreśla, że kobiety i dziewczęta są potężnymi inicjatorkami zmian, w szczególności 
w odniesieniu do działań w dziedzinie klimatu, i wzywa do promowania w programach 
rozwoju UE znaczącego udziału oraz wzmacniania pozycji kobiet i ich organizacji na 
wszystkich szczeblach i na wszystkich etapach opracowywania, planowania, 
finansowania, wdrażania, monitorowania i oceny polityki, ponieważ ich włączenie ma 
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kluczowe znaczenie dla poprawy łagodzenia zmiany klimatu, działań w dziedzinie 
polityki odporności, sprawiedliwego podziału zasobów, eliminowania przeszkód, które 
dotykają je w nieproporcjonalny sposób, i zapewnienia długoterminowych 
zrównoważonych rozwiązań w zakresie klimatu; podkreśla w związku z tym 
konieczność wspierania budowania zdolności i roli kobiet jako wychowawczyń i 
propagatorek przemian oraz zapewnienia odpowiedniego finansowania tych organizacji;

7. wzywa Komisję do uznania ważnej roli, jaką odgrywają kobiety w przeciwdziałaniu 
zmianie klimatu w krajach rozwijających się oraz ich skutecznej roli jako inicjatorek i 
propagatorek działań przystosowawczych i łagodzących; wzywa do podjęcia środków 
na rzecz zwiększenia lokalnego potencjału adaptacyjnego kobiet, zwłaszcza w krajach 
rozwijających się, oraz do podejmowania większej liczby inicjatyw na rzecz 
przystosowania się do zmiany klimatu, które służyłyby wskazywaniu i zwalczaniu 
uwarunkowanych płcią skutków zmiany klimatu przede wszystkim w dziedzinach 
związanych z bezpieczeństwem żywnościowym, gospodarką wodną, rolnictwem, 
energią, zdrowiem i zarządzaniem klęskami żywiołowymi; uznaje, że w tym kontekście 
wdrażanie polityki przeciwdziałania zmianie klimatu oferuje kobietom możliwość 
większego angażowania się w politykę lokalną, a tym samym daje lokalnym kobietom 
głos;

8. stwierdza, że konieczne jest domaganie się i promowanie aktywnego udziału kobiet 
oraz proponowanie nowych polityk klimatycznych i rozwojowych przyczyniających się 
do przekształcenia struktur społecznych, produkcyjnych, gospodarczych i 
instytucjonalnych w sposób wspierający równość szans i zrównoważony rozwój;

9. podkreśla, że finansowanie działań w związku ze zmianą klimatu powinno być dostępne 
zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet oraz powinno mieć na celu generowanie 
wzajemnych korzyści, a nie pogłębianie istniejących wzorców nierówności;

10. przypomina, że różnice w edukacji kobiet i mężczyzn w dziedzinie energii wynikają z 
uwarunkowanych płcią uprzedzeń i stereotypów, które wykluczają kobiety z niektórych 
dziedzin gospodarki ekologicznej, takich jak transport i energia, co powoduje 
marnowanie zasobów ludzkich i uniemożliwia UE osiągnięcie pełnego potencjału 
konkurencyjnego; podkreśla, że konieczne jest zwiększenie liczby kobiet posiadających 
odpowiednie kwalifikacje w dziedzinie nauki i technologii, jak również liczby kobiet 
uczestniczących w pracach odpowiednich instytucji naukowych na najwyższym 
szczeblu; wzywa rządy krajowe, aby zachęcały i zobowiązywały przedsiębiorstwa i 
środowisko akademickie do uwzględniania kobiet na wszystkich szczeblach 
decyzyjnych w sektorach przemysłowych, takich jak energetyka, transport czy sektor 
ropy naftowej;

11. domaga się, aby kobiety miały równy dostęp do wiedzy, zasobów i technologii 
niezbędnych do skutecznego radzenia sobie z niekorzystnymi skutkami globalnego 
ocieplenia; stwierdza, że środki polityczne powinny mieć na celu nie tylko łagodzenie 
szkód powodowanych przez klęski żywiołowe, lecz również że należy skoncentrować 
wysiłki na zmniejszeniu ich wpływu na ludność poprzez działania na rzecz równości, 
które zapewniają możliwość współpracy w poszukiwaniu trwałych rozwiązań, również 
dla kobiet;

12. wzywa Komisję do zbadania wpływu w aspekcie płci na obowiązujące umowy 
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handlowe oraz, z wyprzedzeniem, na wszelkie nowe umowy, które mogą zostać 
podpisane; wzywa do włączenia do nowych i obecnie obowiązujących umów 
skutecznych klauzul i mechanizmów sankcji, aby osiągnąć równouprawnienie płci oraz 
zagwarantować prawa kobiet i wzmocnienie ich pozycji; wzywa Komisję i Radę, aby 
promowały i wspierały włączanie do unijnych umów handlowych i układów o 
stowarzyszeniu specjalnego rozdziału poświęconego aspektowi płci oraz aby zapewniły, 
by w układach tych zostały wyraźnie zawarte wiążące zobowiązania do przestrzegania i 
wspierania równouprawnienia płci i wzmacniania pozycji kobiet;

13. wzywa Komisję, aby opracowała konkretny plan działania w celu realizacji zobowiązań 
wynikających z nowego planu działania w sprawie równości płci uzgodnionego na 25. 
Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian 
Klimatu (COP 25) oraz aby utworzyła stały unijny punkt kontaktowy ds. problematyki 
płci i zmiany klimatu, dysponujący wystarczającymi środkami budżetowymi, który 
będzie wdrażał i monitorował działania na rzecz klimatu odpowiedzialnie 
uwzględniające problematykę płci w UE i na świecie; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do zapewnienia zgodności krajowych planów działania w dziedzinie 
klimatu z zasadą równouprawnienia płci poprzez włączanie w większym stopniu kwestii 
równouprawnienia płci do tych zmienionych w ramach przeglądów ustalonych na 
poziomie krajowym wkładów oraz poprzez konstruktywne angażowanie grup kobiet w 
ich opracowywanie i wdrażanie; przypomina, że kraje zobowiązały się do przeglądu 
swoich ustalonych na poziomie krajowym wkładów w 2020 r. i że zobowiązanie to nie 
jest zależne od tego, kiedy odbędzie się COP;

14. wzywa Komisję do zapewnienia, aby odnowione partnerstwo i kompleksowa strategia z 
Afryką opierały się na zasadach dotyczących przeciwdziałania zmianie klimatu, 
działaniach na rzecz ochrony środowiska zmierzających do realizacji Agendy 2030 oraz 
na równouprawnieniu płci, a także aby doprowadziły do wdrożenia podejścia opartego 
na prawach człowieka, które stawia społeczności i kobiety w centrum wysiłków na 
rzecz środowiska i rozwoju;

15. wzywa państwa członkowskie do utworzenia oficjalnego organu Rady ds. 
równouprawnienia płci, aby zapewnić ministrom i sekretarzom stanu odpowiedzialnym 
za równouprawnienie płci specjalne forum do prowadzenia dyskusji oraz aby bardziej 
ułatwić włączanie aspektu płci do wszystkich obszarów polityki UE, w tym do polityki 
w dziedzinie środowiska i rozwoju;

16. podkreśla, że aby osiągnąć uczciwą, równą, zrównoważoną oraz sprawiedliwą 
transformację, która nikogo nie pozostawia bez pomocy, wszystkie działania w 
dziedzinie klimatu muszą uwzględniać perspektywę płci oraz podejście 
intersekcjonalne, obejmujące również różnorodne doświadczenia najbardziej 
zmarginalizowanych osób i społeczności;

17. podkreśla, że należy uwzględnić aspekt płci w finansowaniu działań mających na celu 
dostosowanie do zmiany klimatu oraz łagodzenie jej skutków; wzywa UE do 
zwiększenia wsparcia finansowego dla działań w dziedzinie klimatu uwzględniających 
aspekt płci oraz mających na celu przystosowanie się do zmiany klimatu i zniwelowanie 
strat i szkód w krajach rozwijających się, w tym działań w dziedzinie klimatu 
podejmowanych przez oddolne organizacje kobiece, zważywszy na ich kluczową rolę w 
reagowaniu na kryzys klimatyczny na szczeblu lokalnym;
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18. wzywa do umieszczenia celów zrównoważonego rozwoju w centrum wszystkich 
procesów decyzyjnych i kształtowania polityki w UE i jej państwach członkowskich, a 
także w centrum polityki zagranicznej i rozwojowej UE; wzywa do uwzględniania 
aspektu płci w planach i działaniach w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i zmiany 
klimatu; przypomina, że wzmocnienie pozycji kobiet ma zasadnicze znaczenie dla 
osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju oraz przypomina, że klęski żywiołowe 
wywołane zmianą klimatu mają tendencję do pogłębiania różnic w traktowaniu kobiet i 
mężczyzn oraz sprzyjania powstawaniu dalszych nierówności na całym świecie, a w 
szczególności na globalnym Południu;

19. wzywa do podjęcia większej liczby działań na rzecz zwiększenia odsetka kobiet na 
związanych z klimatem stanowiskach decyzyjnych wysokiego szczebla na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym; uznaje, że wzmocnienie pozycji kobiet, ich pełne i 
równe uczestnictwo oraz sprawowanie funkcji przywódczych na szczeblu 
międzynarodowym, jak również zarządzanie przez nie krajowymi, regionalnymi i 
lokalnymi inicjatywami w ramach działań w dziedzinie klimatu, mają kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia powodzenia i skuteczności działań w dziedzinie zmiany 
klimatu; wzywa w tym kontekście do większego zaangażowania kobiet w proces 
poszukiwania rozwiązań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
opracowywania strategii przystosowawczych i krajowych planów adaptacji;

20. zauważa, że skutki zmiany klimatu na globalnym Południu powodują przesiedlenia 
ludności, które nie spełniają parametrów określonych w obecnych ramach 
międzynarodowych; wzywa UE do udzielania odpowiednich odpowiedzi na 
przesiedlenia klimatyczne oraz do uwzględniania perspektywy płci we wszystkich 
obszarach polityki migracyjnej z myślą o zapewnieniu sprawiedliwości klimatycznej;

21. wzywa Komisję do uznania kluczowej roli politycznej, jaką w walce ze zmianą klimatu 
odgrywają aktywiści klimatyczni w krajach rozwijających się, oraz zwraca się do 
delegatur Unii o zapewnienie priorytetowego traktowania ich ochrony i finansowania, 
zwłaszcza w przypadku kobiet i osób pochodzących ze społeczności 
marginalizowanych;

22. podkreśla, że w krajach partnerskich sektor rolnictwa jest jednym z najdotkliwiej 
odczuwających skutki zmiany klimatu; przypomina, że kobiety mieszkające na 
obszarach wiejskich są szczególnie narażone na skutki zmiany klimatu dla produkcji 
rolnej i bezpieczeństwa żywnościowego ze względu na fakt, że często są one 
uzależnione od zasobów naturalnych, wykonują znaczną część prac rolniczych, takich 
jak produkcja żywności oraz gromadzenie wody i opału, a także ponieważ bardzo 
często podejmują pracę niezarobkową w gospodarstwach domowych i społecznościach 
lokalnych; wzywa UE i jej państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy z krajami 
partnerskimi w celu uwzględnienia silnego aspektu płci we wszystkich obszarach 
polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz do zwiększenia wsparcia dla 
zdolności produkcyjnych kobiet, aby umożliwić im radzenie sobie z brakiem 
bezpieczeństwa żywnościowego wynikającym ze zmiany klimatu, przy jednoczesnym 
zapewnieniu niedyskryminacyjnego dostępu do zasobów i większego udziału w 
procesach decyzyjnych na szczeblu lokalnym i krajowym;

23. zwraca uwagę, że gromadzenie danych segregowanych według kryterium płci jest 
wstępnym krokiem w kierunku przeprowadzenia odpowiednich analiz dotyczących 
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zmiany klimatu pod kątem płci w celu ustanowienia wskaźników i poziomów 
odniesienia uwzględniających aspekt płci oraz opracowania praktycznych narzędzi 
skuteczniejszego uwzględniania perspektywy płci w całym cyklu strategii politycznych, 
programów i projektów; wzywa Komisję do zwiększenia potencjału budowania 
zdolności w krajowych systemach statystycznych krajów rozwijających się w celu 
gromadzenia danych statystycznych dotyczących środowiska, uwzględniających aspekt 
płci, tak by lepiej ocenić różnorodne skutki zmiany klimatu i znaleźć rozwiązania w tym 
zakresie;

24. zwraca uwagę, że działania zmierzające do zwiększenia liczby kobiet rozpoczynających 
studia wyższe na kierunkach naukowych i technologicznych mają ogromne znaczenie 
dla skutecznej walki z uwarunkowanymi płcią skutkami zmiany klimatu; apeluje o 
częstsze podejmowanie przez dziewczęta i kobiety studiów na kierunkach 
przyrodniczych, technologicznych, inżynierskich i matematycznych, aby mogły stać się 
w przyszłości naukowcami i inżynierami w dziedzinie energii odnawialnej 
przeciwdziałającymi negatywnym skutkom zmiany klimatu;

25. zwraca uwagę, że zmiana klimatu może powodować nasilenie przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt, zarówno systemowej, jak i uwarunkowanej kulturowo, w tym przemocy 
domowej; wzywa do podjęcia działań mających na celu wzmocnienie zdolności władz 
krajowych i partnerów społecznych do zrozumienia problemów na styku przemocy ze 
względu na płeć i skutków zmiany klimatu oraz do przeciwdziałania tym problemom; 
podkreśla znaczenie udzielania pomocy w rozwijaniu zdolności do eliminowania 
czynników ryzyka w zakresie przemocy ze względu na płeć poprzez podejmowanie 
wysiłków na rzecz zaangażowania wspólnotowego i działań przywódczych.
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