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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže zmena klímy narúša ľudské slobody a obmedzuje možnosť výberu; keďže 
Parížska dohoda uznáva, že rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien by mali 
podporovať všetky zmluvné strany, a stanovuje, že rodovo citlivé opatrenia v oblasti 
klímy sa musia začleniť do všetkých aspektov vykonávania dohody;

B. keďže Pekinská akčná platforma a výsledky jej hodnotiacich konferencií načrtajú tri 
strategické ciele na zlepšenie environmentálneho rozhodovania žien, začlenenie 
rodového hľadiska do politík a programov v oblasti udržateľného rozvoja a posilnenie 
alebo vytvorenie mechanizmov na vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni na 
posúdenie vplyvu rozvojových a environmentálnych politík na ženy;

C. keďže zmena klímy je zložitý environmentálny a sociálny problém, ktorý má vplyv na 
svet, ktorý sa vyznačuje hlboko zakorenenými nerovnoprávnymi vzťahmi medzi ženami 
a mužmi a je na nich založený; keďže okrem toho majú ženy vo všeobecnosti menšiu 
moc, a preto sú menej schopné zmierniť dôsledky zmeny klímy a vyrovnať sa s nimi; 
keďže nerovná rodová dynamika ovplyvňuje spôsoby, akými sú zmenou klímy 
postihnuté domácnosti, komunity, krajiny a svetové spoločenstvo a ako na ňu reagujú;

D. keďže súčasná kríza COVID-19 ukazuje úzke prepojenie medzi ničením našich 
ekosystémov, využívaním voľne žijúcich živočíchov a vypuknutím epidémií; keďže by 
sa mala lepšie uznať a ďalej podporovať úloha žien pri ochrane biodiverzity a 
udržateľnom riadení prírodných zdrojov;

E. keďže zmena klímy má väčší ničivý vplyv na krajiny, ktoré sú najmenej zodpovedné za 
globálne otepľovanie; keďže tí, ktorí sa nachádzajú v najzraniteľnejšej situácii, najmä 
ženy, ktoré tvoria 70 % najchudobnejších ľudí na svete, a dievčatá, sú viac postihnutí 
zmenou klímy, čelia vyšším rizikám a nesú väčšiu záťaž z dôvodu nerovného prístupu k 
zdrojom, vzdelaniu, politickej moci, pracovným príležitostiam, právam k držbe pôdy a 
existujúcim sociálnym a kultúrnym normám, ako sú ich úloha ako primárni 
opatrovatelia a poskytovatelia vody, potravín a palív, a zažívajú viacnásobnú 
diskrimináciu, čím sa znižuje ich schopnosť chrániť seba a od nich závislé osoby pred 
vplyvom zmeny klímy; keďže ženy a dievčatá zároveň stoja v čele boja za ochranu 
prírodných zdrojov a často sú prvými osobami, ktoré v svojich komunitách reagujú na 
dosah klimatickej krízy; keďže ženy sú kľúčom k zvládaniu klimatickej krízy a mali by 
sa podporovať ako iniciátorky zmien;

F. keďže zmena klímy a rodová nerovnosť sú navzájom prepojené; keďže podľa OSN má 
zmena klímy väčší dosah na ženy a zdôrazňuje rodovú nerovnosť a diskrimináciu, a to 
aj napriek skutočnosti, že ženy prispievajú menej k príčinám zmeny klímy; keďže 
zmena klímy oslabuje uplatňovanie ľudských práv, najmä tých osôb, ktoré sú 
klimatickej kríze vystavení najviac; keďže negatívne dôsledky zmeny klímy ohrozujú 
vyhliadky na rozvoj krajín a prehlbujú už existujúce rodové rozdiely, ktoré vyplývajú z 
početných sociálno-ekonomických, inštitucionálnych, kultúrnych a politických 
faktorov; keďže však verejné politiky zamerané na adaptáciu na zmenu klímy a jej 
zmiernenie dostatočne nezohľadňujú rodové hľadisko;
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G. keďže ženy, ktoré tvoria polovicu svetovej populácie, trpia vážnymi rodovými vplyvmi 
z dôvodu zmeny klímy, ako sú záplavy, požiare, suchá, odlesňovanie alebo nedostatok 
vody, a sú náchylnejšie na infekčné ochorenia, ako sú napríklad nákazy prenášané 
vodou, potravinami a vektormi, ako aj na zdravotné dôsledky súvisiace so zlou kvalitou 
ovzdušia; keďže dôsledky zmeny klímy predstavujú obrovské riziko pre ženy, najmä 
tehotné ženy, pre zhoršovanie sanitárnych a hygienických podmienok a obmedzeného 
alebo nedostatočného prístupu k riadnej zdravotnej starostlivosti a liečbe;

H. keďže nepriaznivý dosah zmeny klímy spôsobuje nárast migrácie, pretože ľudia sú 
nútení dočasne alebo natrvalo opustiť svoje domovy, keď sa ich životné prostredie stane 
pre život neznesiteľným; keďže 80 % tých, ktorí sú vysídlení v dôsledku zmeny klímy, 
sú ženy a deti, ktoré sú viac vystavené negatívnym vplyvom zmeny klímy a čelia 
väčším ťažkostiam súvisiacim s touto zmenou vrátane oveľa vyššieho rizika úmrtia pri 
prírodných katastrofách; keďže situácia vnútorne vysídlených osôb, ktoré sa sťahujú z 
environmentálnych dôvodov, je najhoršia v prípade osôb v zraniteľných situáciách, ako 
sú ženy, ktoré sú často vystavené porušovaniu svojich základných práv a sú často 
obeťami obchodovania s ľuďmi a sexuálneho vykorisťovania; keďže ženy sú zvyčajne 
vystavené vyššiemu riziku umiestnenia v nebezpečných, preplnených útulkoch z 
dôvodu nedostatku prostriedkov a väčšej zraniteľnosti voči chudobe;

I. keďže podľa organizácie Greenpeace predstavujú ženy 51 % svetovej populácie a 43 % 
pracovnej sily v poľnohospodárstve v rozvojových krajinách; keďže poľnohospodárska 
výroba je jedným z odvetví, ktoré sú najviac postihnuté zmenou klímy; keďže podľa 
Svetového ekonomického fóra tvoria ženy a deti 60 % ľudí trpiacich podvýživou; keďže 
nedostatok zdrojov sa týka najmä žien, ktoré venujú viac času ich získavaniu na úkor 
iných činností, ako je napríklad vzdelávanie; keďže podľa UNESCO jedna zo štyroch 
mladých žien v rozvojových krajinách neukončila základnú školu;

J. keďže zmena klímy je úzko spojená s energetickou politikou; keďže energetická 
chudoba súvisí s nízkymi príjmami a napríklad s rastúcimi cenami energie; keďže ženy 
majú nižšie príjmy a sú vystavené väčšiemu riziku utrpenia v dôsledku energetickej 
chudoby, ktorá postihuje najmä osamelých rodičov a starších ľudí, z ktorých 
najchudobnejšie sú ženy; keďže v roku 2016 bolo vo svete 1,1 miliardy ľudí bez 
prístupu k energii a z toho 50 % až 70 % tvorili ženy a deti;

K. keďže zmena klímy, zhoršovanie životného prostredia, nedostatok zdrojov a prírodné 
katastrofy môžu zvýšiť napätie a posilniť rodové nerovnosti, ktoré vedú k častejším 
násilným činom vrátane domáceho a hospodárskeho násilia, sexuálneho útoku, nútenej 
prostitúcie, núteného alebo nedobrovoľného manželstva a iných činov zneužívania 
založeného na rodovej príslušnosti;

L. keďže zmena klímy má vážne dôsledky na potravinovú bezpečnosť a dostupnosť, 
prístupnosť a využívanie potravín; keďže ženy, najmä v rozvojových krajinách, tvoria v 
závislosti od regiónu 40 – 80 % pracovnej sily zapojenej do produkcie a zberu potravín; 
keďže častejšie neúrody a bezprecedentné vyčerpanie prírodných zdrojov v dôsledku 
meniaceho sa počasia môžu viesť k nadmernej pracovnej záťaži v poľnohospodárstve a 
k neschopnosti poskytovať dostatok potravín domácnostiam;

M. keďže ženy, najmä domorodé ženy, sú obzvlášť zraniteľné násilím v súvislosti so 
životným prostredím; keďže v roku 2017 tvorili ženy takmer polovicu ochrancov 
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životného prostredia, ktorí boli zavraždení;

N. keďže podľa údajov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť zastávali muži v roku 
2018 viac ako 80 % pracovných miest súvisiacich so zodpovednosťou za zmenu klímy; 
keďže v oblasti vedy, kde sa predkladajú správy pre diskusie na medzinárodných 
fórach, tvoria 95 % členov správnej rady a 86 % vyšších riadiacich pracovníkov muži; 
keďže v odvetví elektrickej energie na celom svete zaujímajú ženy len 8 % mocenských 
postavení a predstavujú len 32 % celkového počtu pracovníkov v tomto odvetví;

O. keďže zmena klímy má závažný vplyv na zdroje sladkej vody a ich dostupnosť, najmä v 
rozvojových krajinách nachádzajúcich sa v horúcich a suchých klimatických oblastiach, 
čo ovplyvňuje dostupnosť vody pre domácnosti; keďže nedostatok vodných zdrojov 
môže najviac postihovať ženy;

P. keďže v mnohých rozvojových krajinách je prístup dievčat a žien k informačným a 
komunikačným technológiám obmedzený rôznymi faktormi, ako sú sociálna a kultúrna 
predpojatosť, nedostatočná technologická infraštruktúra, najmä vo vidieckych 
oblastiach, nedostatočný prístup k vzdelávaniu, vede alebo počítačovej gramotnosti, ako 
aj nedostatok disponibilného príjmu žien na nákup technologických služieb;

1. uznáva, že rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien a dievčat sú katalyzátormi 
udržateľného rozvoja a základným predpokladom riešenia klimatických problémov; 
vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby začlenili rodovú analýzu a rodové rozpočtovanie do 
politík rozvojovej spolupráce a do všetkých nástrojov na presadzovanie rodovo 
spravodlivých opatrení v oblasti klímy a na podporu adaptácie na zmenu klímy a 
odolnosť proti zmene klímy v rozvojových krajinách;

2. pripomína, že sociálne a kultúrne normy ovplyvňujú zraniteľnosť žien voči zmene 
klímy a že u žien a dievčat je väčšia pravdepodobnosť, že budú vysídlené z dôvodu 
rodovej deľby práce a mobility, ako aj nedostatočného prístupu k informáciám, ich 
úlohy opatrovateľov a nižšej účasti na politickom a hospodárskom rozhodovaní; 
zdôrazňuje, že ženy a dievčatá sú počas týchto kríz a po ich skončení tiež osobitne 
vystavené sexuálnemu násiliu, vykorisťovaniu a predčasnému ukončeniu školskej 
dochádzky; vyzýva EÚ, aby posilnila tento aspekt rodového rozmeru vo svojej 
humanitárnej činnosti a zabezpečila prístup k službám v oblasti sexuálneho a 
reprodukčného zdravia;

3. zdôrazňuje, že existujú presvedčivé dôkazy o tom, že vplyv okolností, ktoré súvisia so 
zmenou klímy, ako je podvýživa a výskyt infekčných chorôb ako malária, na zdravie 
človeka je iný u každého pohlavia; so znepokojením berie na vedomie vysokú mieru 
úmrtnosti žien počas katastrof; pripomína, že účinky zmeny klímy spôsobujú nárast 
chorôb postihujúcich ženy, dievčatá a ich sexuálne zdravie a reprodukčné práva; 
upozorňuje, že nedostatok čistej vody ako dôsledok zmeny klímy nepriaznivo 
ovplyvňuje hygienu tehotných žien, zdravie matiek a menštruáciu; naliehavo vyzýva na 
začlenenie rodového hľadiska do politík a programov v oblasti udržateľného rozvoja s 
cieľom zabezpečiť, aby sa prostredníctvom strategických programov začlenili práva 
žien a dievčat vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv (SRZP) a potrebných 
zdravotníckych služieb;

4. požaduje, aby nový akčný plán pre rodovú rovnosť v oblasti vonkajších vzťahov (GAP 
III) venoval osobitnú pozornosť rodovej rovnosti a zmene klímy vo všetkých štyroch 
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kľúčových oblastiach, vypracoval súvisiace ukazovatele a zaručil dostatočné zdroje na 
splnenie cieľov GAP; domnieva sa, že GAP III by mal podporovať zmysluplnú a účinnú 
politickú účasť organizácií vedených ženami a organizácií pre práva žien v partnerských 
krajinách na všetkých úrovniach; vyzýva na zabezpečenie prístupu organizácií žien k 
medzinárodným klimatickým fondom a k rokovaniam o klíme, najmä vzhľadom na 
dôležité vedenie, ktoré ženy často zohrávajú v boji proti vplyvom zmeny klímy vo 
svojich krajinách a spoločenstvách;

5. zdôrazňuje, že je potrebné, aby Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej 
spolupráce (NDICI) podporoval rodovo citlivé prístupy vo svojich procesoch a 
operáciách vrátane potreby špecializovaných projektov a programov v oblasti klímy, 
ktoré sa osobitne zaoberajú rodovými otázkami;

6. zdôrazňuje, že ženy a dievčatá sú významnými nositeľkami zmien, najmä pokiaľ ide o 
opatrenie v oblasti klímy, a žiada, aby rozvojové programy EÚ podporovali zmysluplnú 
účasť žien a ich organizácií a posilnenie ich postavenia na všetkých úrovniach a vo 
všetkých fázach navrhovania, plánovania, financovania, vykonávania, monitorovania a 
hodnotenia politík, keďže ich začlenenie má zásadný význam pre zmiernenie zmeny 
klímy, zásahy v rámci politiky odolnosti, spravodlivé prideľovanie zdrojov, riešenie 
prekážok, ktoré ich neúmerne ovplyvňujú, a pre zabezpečenie dlhodobých udržateľných 
riešení v oblasti klímy; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu podporovať budovanie 
kapacít a úlohu žien ako vychovávateliek a propagátoriek v oblasti zmien a zaistiť 
primerané financovanie týchto organizácií;

7. vyzýva Komisiu, aby uznala dôležitú úlohu, ktorú ženy zohrávajú v boji proti zmene 
klímy v rozvojových krajinách, a ich účinnú úlohu ako sprostredkovateľov a 
podporovateľov adaptácie na zmenu klímy a zmierňovania zmeny klímy; žiada, aby sa 
prijali opatrenia v záujme zlepšenia miestnych adaptačných kapacít žien, najmä v 
rozvojových krajinách, a aby sa prijalo viac adaptačných iniciatív, ktoré by 
identifikovali a riešili rodovo špecifické vplyvy zmeny klímy, predovšetkým v 
oblastiach súvisiacich s potravinovou bezpečnosťou, vodným hospodárstvom, 
poľnohospodárstvom, energetikou, so zdravím a s riadením katastrof; uznáva, že v tejto 
súvislosti vykonávanie politík v oblasti zmeny klímy ponúka ženám možnosti stať sa 
aktívnejšími v miestnej politike, a tým poskytnúť miestnym ženám hlas;

8. potvrdzuje, že je potrebné žiadať a podporovať aktívnu účasť žien a navrhnúť nové 
politiky v oblasti klímy a rozvoja, ktoré prispievajú k transformácii sociálnych, 
produktívnych, hospodárskych a inštitucionálnych štruktúr spôsobmi, ktoré podporujú 
rovnaké príležitosti a udržateľný rozvoj;

9. zdôrazňuje, že financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy by malo byť prístupné pre 
mužov aj ženy a malo by byť navrhnuté tak, aby prinieslo vzájomné výhody, a nie aby 
zhoršovalo existujúce modely nerovnosti;

10. pripomína, že rodové rozdiely vo vzdelávaní v oblasti energetiky sú spôsobené 
rodovými predsudkami a stereotypmi, ktoré vylučujú ženy z oblastí ekologického 
hospodárstva, ako je doprava a energetika, čo spôsobuje plytvanie ľudskými zdrojmi a 
bráni EÚ dosiahnuť svoj plný konkurenčný potenciál; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa 
zvýšil počet žien s príslušnými kvalifikáciami vo vedeckých a v technologických 
oblastiach, ako aj počet žien zapojených do príslušných vedeckých orgánov na najvyššej 
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úrovni; naliehavo vyzýva národné vlády, aby nabádali a prinútili spoločnosti a 
akademický svet na začlenenie žien na všetkých úrovniach rozhodovacieho procesu v 
priemyselných odvetviach, ako sú energetika, doprava a ropa;

11. žiada, aby ženy mali spravodlivý prístup k vedomostiam, zdrojom a technológiám 
potrebným na účinné zvládnutie nepriaznivých účinkov globálneho otepľovania; 
potvrdzuje, že politické opatrenia by sa nemali zameriavať len na zmiernenie škôd 
spôsobených prírodnými katastrofami, ale takisto je potrebné zamerať úsilie na 
znižovanie ich dosahu na obyvateľstvo pomocou činností zameraných na rovnosť, ktoré 
poskytujú, a to aj ženám, príležitosť spolupracovať pri hľadaní udržateľných riešení;

12. vyzýva Komisiu, aby preskúmala vplyv rodu v rámci existujúcich obchodných dohôd 
a vopred v prípade akýchkoľvek nových dohôd, ktoré sa môžu podpísať; vyzýva na 
začlenenie účinných doložiek a sankčných mechanizmov do nových a do súčasných 
dohôd s cieľom dosiahnuť rodovú rovnosť a zaručiť práva žien a posilnenie ich 
postavenia; vyzýva Komisiu a Radu, aby presadzovali a podporovali začlenenie 
konkrétnej rodovej kapitoly do obchodných dohôd EÚ a dohôd o pridružení a aby 
v nich zabezpečili začlenenie konkrétnych záväzných povinností v záujme 
rešpektovania a podpory rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien;

13. vyzýva Komisiu, aby vypracovala konkrétny akčný plán s cieľom splniť záväzky 
vyplývajúce z obnoveného akčného plánu pre rodovú rovnosť schváleného na 25. 
konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o 
zmene klímy (COP 25) a zriadila stále kontaktné miesta EÚ pre rodovú rovnosť a 
zmenu klímy s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi na vykonávanie a monitorovanie 
opatrení v oblasti zmeny klímy zohľadňujúcich rodové hľadisko v EÚ a na celom svete; 
vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zabezpečili rodovo spravodlivé národné akčné plány 
v oblasti klímy prostredníctvom intenzívnejšieho začlenenia rodovej rovnosti do svojich 
revidovaných vnútroštátne stanovených príspevkov a zmysluplným zapojením ženských 
skupín do ich navrhovania a vykonávania; pripomína, že krajiny sa zaviazali revidovať 
svoje vnútroštátne stanovené príspevky v roku 2020 a že tento záväzok nie je závislý od 
toho, kedy sa konferencia zmluvných strán uskutoční;

14. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že obnovené partnerstvo AKT – EÚ a komplexná 
stratégia s Afrikou budú založené na zásadách opatrenia v oblasti klímy, životného 
prostredia s cieľom splniť Agendu 2030 a rodovej rovnosti a že sa dosiahne prístup 
založený na ľudských právach, v rámci ktorého budú komunity a ženy stredobodom 
úsilia v oblasti životného prostredia a rozvoja;

15. vyzýva členské štáty, aby vytvorili formálny orgán Rady týkajúci sa rodovej rovnosti s 
cieľom poskytnúť ministrom a štátnym tajomníkom zodpovedným za rodovú rovnosť 
osobitné fórum na diskusiu a aby lepšie uľahčovali uplatňovanie hľadiska rodovej 
rovnosti vo všetkých politikách EÚ vrátane politík v oblasti životného prostredia a 
rozvoja;

16. zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia spravodlivého, rovného, udržateľného a 
primeraného prechodu, ktorý nezanechá nikoho v pozadí, musia všetky opatrenia v 
oblasti klímy zahŕňať rodové a prierezové hľadisko, ktoré zahŕňa aj rôzne skúsenosti 
najviac marginalizovaných osôb a komunít;

17. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby financovanie adaptácie na zmenu klímy aj 
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zmierňovania jej účinkov zohľadňovalo rodové hľadisko; vyzýva EÚ, aby zvýšila 
finančnú podporu rodovo spravodlivých opatrení v oblasti zmeny klímy s cieľom 
prispôsobiť sa stratám a škodám v rozvojových krajinách a riešiť ich vrátane opatrení, 
ktoré podnikajú ženské organizácie na najnižšej úrovni, vzhľadom na ich ústrednú 
úlohu v miestnych reakciách na klimatickú krízu;

18. žiada, aby sa ciele udržateľného rozvoja stali stredobodom všetkých rozhodovacích 
procesov a tvorby politiky v rámci EÚ a jej členských štátov, ako aj zahraničnej a 
rozvojovej politiky EÚ; žiada, aby sa rodové hľadisko začlenilo do plánov a zásahov v 
oblasti udržateľného rozvoja a zmeny klímy; pripomína, že posilnenie postavenia žien 
má rozhodujúci význam pre dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja, a pripomína, že 
katastrofy súvisiace so zmenou klímy majú tendenciu prehlbovať rodové rozdiely a 
podporovať ďalšie nerovnosti na celom svete, a najmä na globálnom Juhu;

19. požaduje viac opatrení zameraných na zvýšenie účasti žien na rozhodovacích pozíciách 
na vysokej úrovni súvisiacich s klímou na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni; 
uznáva, že posilnenie postavenia žien, ich plná a rovnaká účasť a vykonávanie vedúcich 
funkcií na medzinárodnej úrovni, ako aj ich riadenie národných, regionálnych a 
miestnych iniciatív v oblasti klímy sú rozhodujúce pre zaistenie úspechu a efektívnosti 
opatrení v oblasti boja proti zmene klímy; v tejto súvislosti vyzýva na väčšie zapojenie 
žien do procesu hľadania riešení na prispôsobenie sa zmene klímy a vypracovanie 
adaptačných stratégií a národných adaptačných plánov;

20. konštatuje, že vplyvy zmeny klímy na globálnom Juhu vedú k vysídľovaniu ľudí, ktoré 
nezodpovedá parametrom súčasných medzinárodných rámcov; vyzýva EÚ, aby 
primerane reagovala na vysídľovanie v dôsledku zmeny klímy a aby začlenila rodové 
hľadisko do všetkých politík v oblasti migrácie s cieľom zabezpečiť klimatickú 
spravodlivosť;

21. vyzýva Komisiu, aby uznala kľúčovú politickú úlohu, ktorú zohrávajú aktivisti v oblasti 
klímy v boji proti zmene klímy v rozvojových krajinách, a žiada delegácie EÚ, aby 
zabezpečili uprednostňovanie ich ochrany a financovania, najmä pre ženy a osoby z 
marginalizovaných komunít;

22. zdôrazňuje, že odvetvie poľnohospodárstva je jedným z najviac postihnutých 
dôsledkami zmeny klímy v partnerských krajinách; zdôrazňuje, že vidiecke ženy sú 
obzvlášť zraniteľné dôsledkami zmeny klímy na poľnohospodársku výrobu a 
potravinovú bezpečnosť, keďže sú často závislé od prírodných zdrojov, vykonávajú 
veľkú časť práce v poľnohospodárstve, ako je napríklad potravinová výroba a 
získavanie vody a paliva, a keďže sú veľmi často zodpovedné za neplatenú prácu v 
domácnostiach a spoločenstvách; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby posilnili 
spoluprácu s partnerskými krajinami s cieľom začleniť silný rodový rozmer do všetkých 
politík v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a aby zvýšili podporu výrobných 
kapacít žien s cieľom umožniť im vyrovnať sa s potravinovou neistotou spôsobenou 
zmenou klímy a zároveň zabezpečiť nediskriminačný prístup k zdrojom a väčšiu účasť 
na rozhodovacích procesoch na miestnej a celoštátnej úrovni;

23. pripomína, že zhromažďovanie údajov rozčlenených podľa pohlavia je predbežným 
krokom k uskutočneniu náležitých rodových analýz zmeny klímy s cieľom stanoviť 
rodovo citlivé ukazovatele a referenčné hodnoty a vytvoriť praktické nástroje na 
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efektívnejšie začlenenie rodového hľadiska počas celého cyklu politík, programov a 
projektov; vyzýva Komisiu, aby zlepšila budovanie kapacít v rámci národných 
štatistických systémov rozvojových krajín na účely zberu rodových štatistík v oblasti 
životného prostredia s cieľom zdokonaliť posudzovanie rôznych dôsledkov zmeny 
klímy a nájsť ich riešenia;

24. poukazuje na to, že opatrenia na dosiahnutie vyššieho podielu žien začlenených do 
vedeckých a technologických odborov vzdelávania sú mimoriadne dôležité na účinný 
boj proti rodovo špecifickým dôsledkom zmeny klímy; vyzýva na väčšie zapojenie 
dievčat a žien do odborov STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika), 
pretože práve ony by mali byť budúcimi vedkyňami a inžinierkami v oblastiach energie 
z obnoviteľných zdrojov a boja proti negatívnym vplyvom zmeny klímy;

25. poukazuje na to, že zmena klímy by mohla viesť k zvýšeniu násilia páchaného na 
ženách a dievčatách, či už systematického, alebo zakoreneného v kultúre, vrátane 
domáceho násilia; žiada opatrenia zamerané na posilnenie kapacít vnútroštátnych 
orgánov a sociálnych partnerov s cieľom pochopiť a riešiť priesečníky rodovo 
motivovaného násilia a dôsledkov zmeny klímy; zdôrazňuje význam poskytovania 
pomoci pri rozvoji kapacít zameraných na riešenie rizikových faktorov rodovo 
motivovaného násilia prostredníctvom rôznych snáh o zapojenie a vedenie spoločnosti.
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