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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru dezvoltare, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât schimbările climatice erodează libertățile fundamentale și limitează opțiunile; 
întrucât Acordul de la Paris recunoaște că egalitatea de gen și emanciparea femeilor ar 
trebui promovate de toate părțile la acord și prevede că în toate aspectele implementării 
sale trebuie integrate acțiuni în domeniul climei care iau în considerare dimensiunea de 
gen;

B. întrucât Platforma de acțiune de la Beijing și rezultatele conferințelor sale de revizuire 
trasează trei obiective strategice pentru a îmbunătăți participarea femeilor la procesul 
decizional în domeniul mediului, pentru a integra perspectiva de gen în politicile și 
programele pentru dezvoltarea durabilă și pentru a consolida sau institui mecanisme la 
nivel național, regional și internațional care să evalueze impactul politicilor de 
dezvoltare și de mediu asupra femeilor;

C. întrucât schimbările climatice reprezintă o problemă de mediu și socială complexă, care 
afectează o lume caracterizată de relații inegale între sexe, adânc înrădăcinate; întrucât, 
pe lângă faptul că femeile dețin în general mai puțină putere și, prin urmare, sunt mai 
puțin în măsură să atenueze și să facă față efectelor schimbărilor climatice; întrucât 
dinamica inegală a relațiilor de gen influențează modul în care gospodăriile, 
comunitățile, țările și comunitatea mondială sunt afectate de schimbările climatice și 
reacționează la acestea;

D. întrucât actuala criză COVID-19 arată legătura strânsă dintre distrugerea ecosistemelor 
noastre, exploatarea faunei sălbatice și izbucnirea unor epidemii; întrucât rolul femeilor 
în protejarea biodiversității și gestionarea durabilă a resurselor naturale ar trebui să fie 
mai bine recunoscut și încurajat;

E. întrucât impactul schimbărilor climatice este mai devastator în țările cel mai puțin 
responsabile de încălzirea globală; întrucât persoanele aflate în situațiile cele mai 
vulnerabile, îndeosebi femeile, care alcătuiesc 70 % din populația cea mai săracă a 
lumii, și fetele, sunt mai afectate de schimbările climatice, se confruntă cu riscuri mai 
mari și suportă sarcini mai importante, dat fiind accesul inegal la resurse, educație, 
putere politică, oportunități de încadrare în muncă, drepturi funciare și norme sociale și 
culturale existente, cum ar fi rolul lor de îngrijitori principali și furnizori de apă, hrană și 
combustibili, și experiențele lor de discriminare intersecțională, ceea ce le reduce din 
capacitatea de a se proteja și de a-i proteja pe cei aflați în grija lor de impactul 
schimbărilor climatice; întrucât, în același timp, femeile și fetele se află în prima linie în 
ceea ce privește apărarea resurselor naturale și sunt adesea primii respondenți din 
comunitățile lor la impactul crizei climatice; întrucât femeile sunt esențiale pentru 
gestionarea crizei climatice și ar trebui sprijinite ca agenți ai schimbării;

F. întrucât schimbările climatice și inegalitatea de gen sunt intercorelate; întrucât, potrivit 
ONU, schimbările climatice afectează mai mult femeile și accentuează inegalitățile de 
gen și discriminarea, în ciuda faptului că femeile contribuie mai puțin la provocarea 
schimbărilor climatice; întrucât schimbările climatice subminează exercitarea 
drepturilor omului, în special ale celor care trăiesc în regiuni aflate în prima linie a 
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crizelor climatice; întrucât consecințele negative ale schimbărilor climatice subminează 
perspectivele de dezvoltare ale țărilor și accentuează disparitățile de gen deja existente, 
care rezultă din numeroși factori socioeconomici, instituționali, culturali și politici; 
întrucât politicile publice de răspuns și de adaptare la schimbările climatice nu țin însă 
suficient cont de perspectiva de gen;

G. întrucât femeile - care reprezintă jumătate din populația lumii - suportă impactul grav de 
gen al schimbărilor climatice, cum ar fi inundațiile, incendiile, secetele, despăduririle 
sau lipsa apei, și sunt mai predispuse la boli infecțioase, ca cele transmise prin apă, 
hrană și prin vectori, precum și la alte boli asociate cu poluarea aerului; întrucât 
consecințele schimbărilor climatice constituie un risc enorm pentru femei, în special 
pentru femeile însărcinate, din cauza deteriorării condițiilor sanitare și de igienă, 
precum și a accesului limitat sau insuficient la îngrijiri medicale și tratamente medicale 
adecvate;

H. întrucât efectele adverse ale schimbărilor climatice determină o creștere a numărului de 
migranți, oamenii fiind forțați să își părăsească temporar sau permanent locuințele, 
atunci când condițiile de mediu devin nefavorabile; întrucât 80 % dintre persoanele 
strămutate ca urmare a schimbărilor climatice, sunt femei și copii, categorii care sunt 
mai expuse efectelor negative ale schimbărilor climatice decât bărbații și se confruntă 
cu dificultăți mai mari, inclusiv cu un risc mai ridicat de a-și pierde viața în dezastre 
naturale; întrucât situația persoanelor strămutate în interiorul țării și a solicitanților de 
azil care se deplasează din motive de mediu este cea mai gravă pentru persoanele 
vulnerabile, cum ar fi femeile, care sunt adeseori expuse la încălcări ale drepturilor lor 
fundamentale, fiind victime ale traficului de persoane și ale exploatării sexuale; întrucât, 
de obicei, femeile sunt expuse unui risc mai mare de a fi plasate în adăposturi nesigure 
și supraaglomerate, dat fiind că nu dispun de mijloace financiare și sunt mai afectate de 
sărăcie;

I. întrucât, potrivit Greenpeace, femeile reprezintă 51 % din populația mondială și 43 % 
din forța de muncă agricolă din țările în curs de dezvoltare; întrucât producția agricolă 
este unul dintre sectoarele cele mai afectate de schimbările climatice; întrucât, potrivit 
Forumului Economic Mondial, 60 % dintre persoanele care suferă de malnutriție sunt 
femei și copii; întrucât penuria de resurse afectează în special femeile, care dedică mai 
mult timp pentru a le obține, în detrimentul altor activități, cum ar fi educația; întrucât, 
potrivit UNESCO, una din patru tinere femei din țările în curs de dezvoltare nu a 
absolvit școala primară;

J. întrucât schimbările climatice sunt strâns legate de politica energetică; întrucât sărăcia 
energetică este legată de venituri scăzute și, de exemplu, de creșterea prețurilor la 
energie; întrucât femeile au venituri mai mici și sunt expuse unui risc mai mare de 
sărăcie energetică, care îi afectează în special pe părinții care își cresc singuri copiii și 
pe vârstnici, cele mai sărace persoane din aceste două categorii fiind femei; întrucât, în 
2016, 1,1 miliarde de persoane nu aveau acces la energie și, dintre acestea, între 50 % și 
70 % erau femei și copii;

K. întrucât schimbările climatice, degradarea mediului, penuria de resurse și dezastrele 
naturale pot spori tensiunile și pot consolida inegalitățile de gen, ceea ce duce la 
intensificarea actelor de violență, inclusiv violența domestică și economică, agresiunea 
sexuală, prostituția forțată, căsătoriile forțate sau involuntare și alte acte de abuz pe 
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criterii de gen;

L. întrucât schimbările climatice au consecințe grave asupra securității alimentare, asupra 
disponibilității, accesibilității și utilizării hranei; întrucât femeile, în special în țările în 
curs de dezvoltare, reprezintă 40-80 % din totalul forței de muncă implicate în producția 
și colectarea hranei, în funcție de regiune; întrucât creșterea numărului recoltelor 
compromise și epuizarea fără precedent a resurselor naturale din cauza schimbării 
condițiilor meteorologice pot duce la un volum de muncă agricol excesiv și la 
incapacitatea de a satisface nevoile alimentare ale gospodăriilor;

M. întrucât femeile, în special femeile indigene, sunt deosebit de vulnerabile la distrugerea 
mediului; întrucât, în 2017, aproape jumătate dintre apărătorii mediului uciși au fost 
femei;

N. întrucât, în 2018, potrivit datelor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați, peste 80 % din pozițiile de răspundere pentru schimbările climatice 
erau ocupate de bărbați; întrucât, în domeniul științific, unde se întocmesc rapoarte 
pentru a fi discutate în cadrul forumurilor internaționale, 95 % dintre membrii 
consiliilor de administrație și 86 % dintre cadrele de conducere de nivel superior sunt 
bărbați; întrucât, în sectorul energiei electrice la nivel mondial, doar 8 % dintre pozițiile 
de înaltă răspundere sunt ocupate de femei, acestea reprezentând doar 32 % din numărul 
total de lucrători din acest sector;

O. întrucât schimbările climatice au un impact puternic asupra resurselor de apă potabilă și 
asupra disponibilității acestora, în special în țările în curs de dezvoltare situate în zone 
calde și aride, cu impact asupra disponibilității apei utilizate în gospodării; întrucât este 
posibil ca femeile să fie cele mai afectate de micșorarea resurselor de apă;

P. întrucât în multe țări în curs de dezvoltare accesul fetelor și al femeilor la tehnologia 
informației și comunicațiilor este limitat de factori variabili, cum ar fi prejudecățile 
sociale și culturale, insuficiența infrastructurii tehnologice, în special în zonele rurale, 
accesul inadecvat la educație, la știință sau lipsa de competențe informatice, precum și 
lipsa venitului disponibil al femeilor pentru achiziționarea de infrastructură tehnologică,

1. recunoaște că egalitatea de gen și emanciparea fetelor și a femeilor sunt factori 
catalizatori pentru dezvoltarea sustenabilă și condiții prealabile pentru gestionarea 
provocărilor climatice; invită UE și statele sale membre să includă analiza de gen și 
integrarea dimensiunii de gen în buget în politicile de cooperare pentru dezvoltare și în 
toate instrumentele care introduc acțiuni în domeniul climatic cu integrarea perspectivei 
de gen și care sprijină adaptarea și reziliența la schimbările climatice în țările în curs de 
dezvoltare;

2. reamintește că normele culturale și sociale influențează vulnerabilitatea femeilor în fața 
schimbărilor climatice și că femeile și fetele sunt mai susceptibile de a fi strămutate, din 
cauza diviziunii de gen a muncii și a mobilității, precum și a lipsei de acces la 
informații, a rolului lor de îngrijitori și a participării mai reduse la procesele decizionale 
politice și economice; subliniază că femeile și fetele sunt totodată deosebit de expuse la 
violența sexuală, la exploatare și la abandonul școlar în timpul acestor crize și în urma 
acestora; invită UE să consolideze această dimensiune de gen în acțiunile sale umanitare 
și să asigure accesul la servicii de sănătate sexuală și reproductivă;
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3. subliniază că există dovezi solide că impactul asupra sănătății al condițiilor climatice, 
cum ar fi malnutriția, și incidența bolilor infecțioase, cum ar fi malaria, variază în 
funcție de gen; ia notă cu preocupare de rata ridicată a mortalității feminine în situații de 
dezastru; reamintește că efectele schimbărilor climatice determină creșterea numărului 
de boli care afectează femeile, fetele și drepturile lor sexuale și reproductive; atrage 
atenția că lipsa apei curate, ca o consecință a schimbărilor climatice, influențează 
negativ igiena femeilor însărcinate, sănătatea mamelor și perioadele menstruale; solicită 
insistent integrarea perspectivei de gen în politicile și programele de dezvoltare durabilă 
pentru a se asigura că drepturile femeilor și fetelor, inclusiv sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente și serviciile de sănătate necesare, promovarea 
egalității de gen și echitatea climatică sunt integrate în programele sale strategice;

4. solicită ca noul Plan de acțiune pentru egalitatea de gen în relațiile externe (GAP III) să 
acorde o atenție specială egalității de gen și schimbărilor climatice printre cele patru 
domenii prioritare, să elaboreze indicatori aferenți și să garanteze resurse suficiente 
pentru a realiza obiectivele GAP; este de părere că GAP III ar trebui să sprijine 
participarea politică semnificativă și efectivă a organizațiilor pentru drepturile femeilor 
și ale femeilor din țările partenere de la toate nivelurile; solicită să se asigure accesul 
organizațiilor de femei la fondurile internaționale pentru climă și la negocierile privind 
schimbările climatice, în special având în vedere rolul important al femeilor care ocupă 
poziții de conducere în combaterea efectelor schimbărilor climatice în țările și 
comunitățile lor;

5. subliniază că Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională (IVCDCI) trebuie să sprijine, în cadrul proceselor și operațiunilor sale, 
abordările sensibile față de aspectele de gen, inclusiv să asigure existența unor proiecte 
și programe climatice specifice care se axează pe aspectele de gen;

6. subliniază că femeile și fetele sunt agenți puternici ai schimbării, îndeosebi în ceea ce 
privește acțiunile climatice, și solicită ca programele UE pentru dezvoltare să 
promoveze participarea semnificativă a femeilor și a organizațiilor acestora la toate 
nivelurile și în toate etapele de elaborare, planificare, finanțare, realizare, monitorizare 
și evaluare a politicilor, deoarece includerea lor este esențială pentru îmbunătățirea 
atenuării schimbărilor climatice, intervențiile politicii de reziliență, alocarea echitabilă a 
resurselor, eliminarea obstacolelor care le afectează în mod disproporționat și asigurarea 
unor soluții climatice sustenabile pe termen lung; subliniază, în acest sens, că trebuie 
sprijinită consolidarea capacităților și rolul femeilor de educatoare și promotoare ale 
schimbării și că trebuie asigurată finanțarea adecvată a acestor organizații;

7. invită Comisia să recunoască rolul important pe care îl joacă femeile în combaterea 
schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare și rolul lor efectiv de agente și 
promotoare ale adaptării și atenuării; solicită măsuri pentru a îmbunătăți capacitatea 
locală de adaptare a femeilor, mai ales a celor din țările în curs de dezvoltare, mai multe 
inițiative de adaptare, care să identifice și să trateze efectele schimbărilor climatice în 
funcție de gen, mai ales în domeniile ce țin de siguranța alimentară, gestionarea apei, 
agricultură, energie, sănătate și gestionarea dezastrelor; recunoaște că, în acest context, 
realizarea unor politici pentru combaterea schimbărilor climatice oferă posibilități 
femeilor să devină mai active în politica locală, oferindu-le astfel posibilitatea de a se 
exprima;
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8. susține că este necesar să se ceară și să se promoveze participarea activă a femeilor și să 
se propună noi politici în domeniile climei și dezvoltării care să contribuie la 
transformarea structurilor sociale, de producție, economice și instituționale, astfel încât 
să fie promovate egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă;

9. subliniază că finanțarea climatică trebuie să fie accesibilă atât pentru bărbați, cât și 
pentru femei și trebuie concepută astfel încât să genereze beneficii reciproce, dar să nu 
exacerbeze inegalitățile existente;

10. reamintește că diferențele dintre genuri în educația în materie de energie sunt 
determinate de existența unor prejudecăți și stereotipuri de gen, care exclud femeile din 
unele domenii ale economiei verzi, cum ar fi transporturile și energia, ceea ce reprezintă 
o irosire a resurselor umane și împiedică UE să-și realizeze integral potențialul 
concurențial; insistă că este necesar să fie majorat numărul femeilor cu calificări 
corespunzătoare în domeniile științifice și tehnologice, precum și numărul femeilor care 
participă la cel mai înalt nivel în organismele științifice de specialitate; îndeamnă 
guvernele naționale să încurajeze și să oblige întreprinderile și sfera academică să 
includă femei la toate nivelurile procesului decizional din sectoarele industriale, precum 
energia, transportul și petrolul;

11. solicită ca femeilor să li se asigure un acces echitabil la cunoștințele, resursele și 
tehnologiile necesare pentru a face față în mod favorabil efectelor adverse ale încălzirii 
globale; susține că măsurile politice nu ar trebui să aibă ca obiectiv numai atenuarea 
prejudiciilor provocate de catastrofele naturale, ci ar trebui să se depună eforturi și în 
vederea reducerii impactului asupra populației prin măsuri de asigurare a egalității care 
să le ofere inclusiv femeilor posibilitatea de a coopera în procesul de căutare a unor 
soluții sustenabile;

12. invită Comisia să studieze impactul de gen asupra acordurilor comerciale în vigoare și, 
în prealabil, asupra eventualelor acorduri noi; solicită să fie incluse în acordurile noi și 
în cele existente clauze eficace și mecanisme de sancționare menite să realizeze 
egalitatea de gen și să garanteze drepturile și emanciparea femeilor; invită Comisia și 
Consiliul să promoveze și să sprijine includerea unui capitol specific, dedicat aspectelor 
de gen, în acordurile comerciale și de asociere încheiate de UE și să garanteze că 
acestea prevăd în mod expres angajamente obligatorii privind respectarea și promovarea 
egalității dintre femei și bărbați și emanciparea femeilor;

13. invită Comisia să conceapă un plan de acțiune concret pentru a îndeplini angajamentele 
noului Plan de acțiune pentru egalitatea de gen convenit la cea de a 25-a Conferință a 
părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COP 25) 
și să numească un punct focal permanent al UE pentru problemele de gen și schimbările 
climatice, dotat cu resurse bugetare suficiente pentru a implementa și a monitoriza 
acțiunile climatice care iau în considerare dimensiunea de gen în UE și la nivel mondial; 
invită UE și statele sale membre să asigure dreptatea de gen a planurilor lor naționale 
privind clima prin integrarea într-o măsură mai mare a egalității dintre femei și bărbați 
în contribuțiile lor stabilite la nivel național (CSN) precum și participarea semnificativă 
a grupurilor femeilor la elaborarea și realizarea lor; reamintește că țările s-au angajat să-
și revizuiască CSN în 2020 și că acest angajament nu depinde de data la care va fi 
organizată COP;
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14. invită Comisia să se asigure că parteneriatul ACP-UE reînnoit și strategia cuprinzătoare 
cu Africa se bazează pe principiile acțiunilor de climă și de mediu menite să realizeze 
Agenda 2030, precum și pe egalitatea de gen, și realizează o abordare bazată pe 
drepturile omului care plasează comunitățile și femeile în centrul eforturilor ecologice și 
de dezvoltare;

15. invită statele membre să creeze o configurație oficială a Consiliului pentru egalitatea de 
gen, care să le ofere miniștrilor și secretarilor de stat responsabili cu egalitatea de gen un 
forum de discuții specific și care să faciliteze într-o mai mare măsură integrarea 
dimensiunii de gen în toate politicile UE, inclusiv în politicile de mediu și de 
dezvoltare;

16. subliniază că, pentru a realiza o tranziție corectă, echitabilă, sustenabilă și justă, care să 
nu excludă nicio categorie, toate măsurile climatice trebuie să conțină o perspectivă de 
gen și una transversală, care să includă, de asemenea, experiențele diverse ale celor mai 
marginalizate persoane și comunități;

17. subliniază că finanțarea adaptării la schimbările climatice și a măsurilor de atenuare a 
efectelor acestora trebuie să fie sensibilă la aspectele de gen; invită UE să majoreze 
sprijinul financiar pentru măsurile climatice juste din perspectiva de gen, care vizează 
adaptarea și compensarea pierderilor și a prejudiciilor din țările în curs de dezvoltare, 
inclusiv pentru măsurile climatice întreprinse de organizațiile de femei de la nivel local, 
având în vedere rolul central al acestora în măsurile locale de reacție la criza climatică;

18. solicită ca obiectivele dezvoltării durabile (ODD) să fie plasate în centrul tuturor 
proceselor decizionale și de formulare a politicilor din UE și din statele sale membre, 
precum și în centrul politicii externe și de dezvoltare a UE; solicită integrarea 
perspectivei de gen în planurile și intervențiile privind dezvoltarea durabilă și 
schimbările climatice; reamintește că emanciparea femeilor joacă un rol central în 
realizarea ODD-urilor și reamintește că dezastrele provocate de schimbările climatice 
tind să exacerbeze disparitățile de gen și să creeze alte inegalități în întreaga lume, în 
special în emisfera sudică;

19. solicită mai multe măsuri pentru creșterea participării femeilor în posturi decizionale de 
nivel înalt, legate de climă, de la nivel național, regional și local; recunoaște că 
emanciparea femeilor, precum și participarea lor deplină și în condiții de egalitate și 
exercitarea de funcții de conducere la nivel internațional și gestionarea de către femei a 
inițiativelor climatice la nivel național, regional și local sunt esențiale pentru asigurarea 
succesului și a eficienței măsurilor de combatere a schimbărilor climatice; solicită, în 
acest context, integrarea într-o măsură mai mare a femeilor în procesul de identificare 
de soluții pentru adaptarea la schimbările climatice și pentru promovarea strategiilor de 
adaptare și a planurilor naționale de adaptare;

20. observă că efectele schimbărilor climatice din emisfera de sud duc la deplasări ale 
populațiilor, ceea ce nu corespunde parametrilor actualelor cadre internaționale; invită 
UE să răspundă în mod adecvat deplasărilor climatice și să includă perspectiva de gen în 
toate politicile privind migrația, pentru a asigura justiția climatică;

21. invită Comisia să recunoască rolul politic esențial al activiștilor din domeniul climei din 
țările în curs de dezvoltare în combaterea schimbărilor climatice și solicită delegațiilor 
UE să acorde prioritate protecției și finanțării acestora, mai ales în cazul femeilor și 
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persoanelor din comunitățile marginalizate;

22. subliniază că sectorul agricol este unul dintre cele mai afectate de schimbările climatice 
în țările partenere; reamintește că femeile din zonele rurale sunt deosebit de vulnerabile 
la impactul schimbărilor climatice asupra producției de alimente și a securității 
alimentare, deoarece depind cel mai adesea de resursele naturale, efectuează o bună 
parte din lucrările agricole pentru producția de alimente, aducerea apei și a lemnului de 
foc și sunt adesea responsabile de munca neplătită în gospodărie și în comunitate; invită 
UE și statele sale membre să consolideze cooperarea cu țările partenere pentru a include 
o dimensiune de gen puternică în toate politicile de dezvoltare agricolă și rurală și să 
consolideze sprijinul pentru capacitatea de producție a femeilor, în scopul de a le 
permite să facă față insecurității alimentare cauzate de schimbările climatice, asigurând, 
în același timp, accesul nediscriminatoriu la resurse și participarea mai largă la 
procesele decizionale de la nivel local și național;

23. reamintește că colectarea de date defalcate în funcție de gen este o etapă preliminară 
pentru efectuarea de analize de gen veritabile ale schimbărilor climatice, în scopul de a 
stabili indicatori și criterii de referință sensibili la dimensiunea de gen și de a dezvolta 
instrumente practice pentru o integrare mai eficientă a perspectivei de gen în întregul 
ciclu de politici, programe și proiecte; solicită Comisiei să îmbunătățească consolidarea 
capacităților din sistemele statistice naționale ale țărilor în curs de dezvoltare, în vederea 
colectării unor statistici de gen privind mediul, cu scopul de a îmbunătăți evaluarea și de 
a găsi soluții la diferitele consecințe ale schimbărilor climatice;

24. atrage atenția că măsurile care vizează încadrarea femeilor în nivelurile superioare de 
învățământ în domenii științifice și tehnologice sunt de o importanță determinantă 
pentru combaterea efectivă a consecințelor schimbărilor climatice specifice genurilor; 
solicită să fie încadrate mai multe femei și fete în domeniile de studii STIM (științe, 
tehnologie, inginerie și matematică), care ar trebui să devină viitoarele cercetătoare și 
viitorii ingineri în domeniul energiei din surse regenerabile și al combaterii efectelor 
negative ale schimbărilor climatice;

25. atrage atenția asupra faptului că schimbările climatice pot duce la intensificarea 
violenței împotriva femeilor și a fetelor, indiferent dacă aceasta este sistemică sau face 
parte din cultură, inclusiv a violenței domestice; solicită măsuri pentru îmbunătățirea 
capacităților autorităților naționale și ale partenerilor sociali de a înțelege și de a lua 
măsuri privind intersectarea dintre violența de gen și consecințele schimbărilor 
climatice; subliniază importanța acordării de asistență pentru dezvoltarea capacităților 
de tratare a factorilor de risc legați de violența de gen, prin diverse eforturi de implicare 
a comunităților și a liderilor acestora.
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