
AM\1204958FI.docx PE652.267v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

2020/2042(INI)

12.5.2020

TARKISTUKSET
1 - 84
Lausuntoluonnos
Alice Kuhnke
(PE650.432v01-00)

Ilmastonmuutoksen vaikutukset kehitysmaiden haavoittuviin väestöihin
(2020/2042(INI))



PE652.267v01-00 2/46 AM\1204958FI.docx

FI

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1204958FI.docx 3/46 PE652.267v01-00

FI

Tarkistus 1
Annika Bruna

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Pariisin 
sopimuksessa vahvistetaan, että 
sukupuolitietoiset ilmastotoimet on 
sisällytettävä sopimuksen 
täytäntöönpanon kaikkiin näkökohtiin;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 2
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Radka Maxová, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Pariisin 
sopimuksessa vahvistetaan, että 
sukupuolitietoiset ilmastotoimet on 
sisällytettävä sopimuksen täytäntöönpanon 
kaikkiin näkökohtiin;

A. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos heikentää ihmisten 
perusvapauksia ja rajoittaa 
valinnanmahdollisuuksia; ottaa 
huomioon, että Pariisin sopimuksessa 
todetaan, että kaikkien osapuolten olisi 
edistettävä sukupuolten tasa-arvoa ja 
naisten vaikutusmahdollisuuksien 
lisäämistä, sekä vahvistetaan, että 
sukupuolitietoiset ilmastotoimet on 
sisällytettävä sopimuksen täytäntöönpanon 
kaikkiin näkökohtiin;

Or. en

Tarkistus 3
Andżelika Anna Możdżanowska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale
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Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Pariisin 
sopimuksessa vahvistetaan, että 
sukupuolitietoiset ilmastotoimet on 
sisällytettävä sopimuksen 
täytäntöönpanon kaikkiin näkökohtiin;

A. ottaa huomioon, että Pariisin 
sopimuksessa vahvistetaan, että 
sukupuolinäkökulma on sisällytettävä 
sopimusosapuolten toteuttamiin toimiin, 
jotka liittyvät ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen ja valmiuksien 
kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 4
Jessica Stegrud, Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Pariisin 
sopimuksessa vahvistetaan, että 
sukupuolitietoiset ilmastotoimet on 
sisällytettävä sopimuksen 
täytäntöönpanon kaikkiin näkökohtiin;

A. ottaa huomioon, että Pariisin 
sopimuksessa vahvistetaan, että 
sukupuolinäkökulma on sisällytettävä 
sopimusosapuolten toteuttamiin toimiin, 
jotka liittyvät ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen ja valmiuksien 
kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 5
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Pariisin 
sopimuksessa vahvistetaan, että 
sukupuolitietoiset ilmastotoimet on 
sisällytettävä sopimuksen 
täytäntöönpanon kaikkiin näkökohtiin;

A. ottaa huomioon, että Pariisin 
sopimuksen 2 artiklassa vahvistetaan 
tavoitteeksi vahvistaa maailmanlaajuista 
vastausta ilmastonmuutoksen 
aiheuttamaan uhkaan osana kestävään 
kehitykseen liittyviä toimia.
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Or. es

Tarkistus 6
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Radka Maxová

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että Pekingin 
toimintaohjelmassa ja sen 
tarkistuskonferenssien tuloksissa 
esitetään kolme strategista tavoitetta, jotka 
koskevat naisten päätöksenteon 
parantamista ympäristöasioissa, 
sukupuolinäkökulman sisällyttämistä 
kestävää kehitystä koskeviin 
politiikkatoimiin ja ohjelmiin sekä 
kansallisen, alueellisen ja kansainvälisen 
tason mekanismien vahvistamista tai 
luomista sen arvioimiseksi, miten kehitys- 
ja ympäristöpolitiikan toimet vaikuttavat 
naisiin;

Or. en

Tarkistus 7
Annika Bruna

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. katsoo, että kaikkia 
ilmastonmuutoksen näkökohtia on 
tutkittava tieteen näkökulmasta, ja siksi 
parlamentin olisi asetettava etusijalle 
tieteenharjoittajien puheenvuorot ja 
lausunnot eikä lausuntoja, joita esittävät 
yksinomaan tiedotusvälineissä vaikuttavat 
henkilöt, joiden pätevyys tällä alalla on 
erittäin kyseenalainen, varsinkin kun 
olemme keskellä covid-19-kriisiä;
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Or. fr

Tarkistus 8
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos on monimutkainen 
ympäristö- ja yhteiskunnallinen ongelma, 
joka vaikuttaa maailmaan, jolle on 
ominaista ja jonka pohjalla vaikuttaa 
syvään juurtunut sukupuolten välinen 
epätasa-arvo; toteaa, että sen lisäksi, että 
naisilla on yleensä vähemmän valtaa ja 
sen vuoksi vähemmän mahdollisuuksia 
lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
ja sopeutua niihin, sukupuolten välinen 
epätasa-arvoinen dynamiikka vaikuttaa 
siihen, miten ilmastonmuutos vaikuttaa 
kotitalouksiin, yhteisöihin, maihin ja 
maailmanlaajuiseen yhteisöön, ja miten 
nämä reagoivat siihen;

Or. en

Tarkistus 9
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A c. ottaa huomioon, että nykyinen 
covid-19-kriisi osoittaa läheisen yhteyden 
ekosysteemien tuhoutumisen, 
luonnonvaraisten eliöiden hyväksikäytön 
ja epidemioiden puhkeamisen välillä; 
katsoo, että naisten rooli biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
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luonnonvarojen kestävässä hoidossa olisi 
huomioitava paremmin ja sitä olisi 
tuettava enemmän;

Or. en

Tarkistus 10
Annika Bruna

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksella on tuhoisampi 
vaikutus maihin, jotka ovat vähiten 
vastuussa ilmaston lämpenemisestä; ottaa 
huomioon, että ilmastonmuutos vaikuttaa 
enemmän naisiin, he kohtaavat 
suurempia riskejä ja heillä on suurempia 
rasitteita monista eri syistä, joita ovat 
esimerkiksi resurssien, koulutuksen, 
työmahdollisuuksien ja maaoikeuksien 
epätasa-arvoinen saatavuus, vallitsevat 
sosiaaliset ja kulttuuriset normit sekä 
heidän monialaiset kokemuksensa 
syrjinnästä, mitkä heikentävät heidän 
kykyään suojautua ilmastonmuutoksen 
vaikutuksilta;

B. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksella on tuhoisampi 
vaikutus maihin, jotka ovat vähiten 
vastuussa ilmaston lämpenemisestä, ja että 
niissä maissa naiset kärsivät 
eriarvoisuudesta toisinaan enemmän kuin 
muut;

Or. fr

Tarkistus 11
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksella on tuhoisampi 
vaikutus maihin, jotka ovat vähiten 
vastuussa ilmaston lämpenemisestä; ottaa 
huomioon, että ilmastonmuutos vaikuttaa 

B. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksella on suurempi vaikutus 
sellaisiin vähemmän kehittyneisiin 
maihin, jotka ovat riippuvaisia 
alkutuotannosta ja joilla on huonompi 
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enemmän naisiin, he kohtaavat 
suurempia riskejä ja heillä on suurempia 
rasitteita monista eri syistä, joita ovat 
esimerkiksi resurssien, koulutuksen, 
työmahdollisuuksien ja maaoikeuksien 
epätasa-arvoinen saatavuus, vallitsevat 
sosiaaliset ja kulttuuriset normit sekä 
heidän monialaiset kokemuksensa 
syrjinnästä, mitkä heikentävät heidän 
kykyään suojautua ilmastonmuutoksen 
vaikutuksilta;

infrastruktuuri.

Or. es

Tarkistus 12
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksella on tuhoisampi 
vaikutus maihin, jotka ovat vähiten 
vastuussa ilmaston lämpenemisestä; ottaa 
huomioon, että ilmastonmuutos vaikuttaa 
enemmän naisiin, he kohtaavat suurempia 
riskejä ja heillä on suurempia rasitteita 
monista eri syistä, joita ovat esimerkiksi 
resurssien, koulutuksen, 
työmahdollisuuksien ja maaoikeuksien 
epätasa-arvoinen saatavuus, vallitsevat 
sosiaaliset ja kulttuuriset normit sekä 
heidän monialaiset kokemuksensa 
syrjinnästä, mitkä heikentävät heidän 
kykyään suojautua ilmastonmuutoksen 
vaikutuksilta;

B. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksella on tuhoisampi 
vaikutus maihin, jotka ovat vähiten 
vastuussa ilmaston lämpenemisestä; ottaa 
huomioon, että ilmastonmuutos vaikuttaa 
enemmän köyhimpiin ja heikoimmassa 
asemassa oleviin ihmisiin ja erityisesti 
naisiin ja tyttöihin, he kohtaavat suurempia 
riskejä ja heillä on suurempia rasitteita 
monista eri syistä, joita ovat esimerkiksi 
resurssien, koulutuksen, poliittisen vallan, 
työmahdollisuuksien ja maaoikeuksien 
epätasa-arvoinen saatavuus, vallitsevat 
sosiaaliset ja kulttuuriset normit sekä 
heidän monialaiset kokemuksensa 
syrjinnästä, mitkä heikentävät heidän 
kykyään suojautua ilmastonmuutoksen 
vaikutuksilta; ottaa huomioon, että 
samaan aikaan naiset ja tytöt ovat 
eturintamassa puolustamassa 
luonnonvaroja ja he ovat yhteisöissään 
usein ensimmäisinä vastaamassa 
ilmastokriisin vaikutuksiin; ottaa 
huomioon, että naiset ovat keskeisessä 
asemassa ilmastokriisin hallinnassa ja 
että heidän toimintaansa 
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muutoksentekijöinä olisi tuettava;

Or. en

Tarkistus 13
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksella on tuhoisampi 
vaikutus maihin, jotka ovat vähiten 
vastuussa ilmaston lämpenemisestä; ottaa 
huomioon, että ilmastonmuutos vaikuttaa 
enemmän naisiin, he kohtaavat suurempia 
riskejä ja heillä on suurempia rasitteita 
monista eri syistä, joita ovat esimerkiksi 
resurssien, koulutuksen, 
työmahdollisuuksien ja maaoikeuksien 
epätasa-arvoinen saatavuus, vallitsevat 
sosiaaliset ja kulttuuriset normit sekä 
heidän monialaiset kokemuksensa 
syrjinnästä, mitkä heikentävät heidän 
kykyään suojautua ilmastonmuutoksen 
vaikutuksilta;

B. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksella on tuhoisampi 
vaikutus maihin, jotka ovat vähiten 
vastuussa ilmaston lämpenemisestä; ottaa 
huomioon, että ilmastonmuutos vaikuttaa 
enemmän naisiin, he kohtaavat suurempia 
riskejä ja heillä on suurempia rasitteita 
monista eri syistä, joita ovat esimerkiksi 
resurssien, koulutuksen, 
työmahdollisuuksien ja maaoikeuksien 
epätasa-arvoinen saatavuus, vallitsevat 
sosiaaliset ja kulttuuriset normit, kuten 
naisten rooli pääasiallisina huoltajina ja 
veden, ruuan ja polttoaineen hankkijoina, 
sekä heidän monialaiset kokemuksensa 
syrjinnästä muun muassa iän, kykyjen, 
siviilisäädyn, köyhyysasteen, etnisyyden 
tai seksuaalisen suuntautumisen 
perusteella, mitkä heikentävät heidän 
kykyään suojella itseään ja huollettaviaan 
ilmastonmuutoksen vaikutuksilta;

Or. en

Tarkistus 14
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että B. ottaa huomioon, että 
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ilmastonmuutoksella on tuhoisampi 
vaikutus maihin, jotka ovat vähiten 
vastuussa ilmaston lämpenemisestä; ottaa 
huomioon, että ilmastonmuutos vaikuttaa 
enemmän naisiin, he kohtaavat suurempia 
riskejä ja heillä on suurempia rasitteita 
monista eri syistä, joita ovat esimerkiksi 
resurssien, koulutuksen, 
työmahdollisuuksien ja maaoikeuksien 
epätasa-arvoinen saatavuus, vallitsevat 
sosiaaliset ja kulttuuriset normit sekä 
heidän monialaiset kokemuksensa 
syrjinnästä, mitkä heikentävät heidän 
kykyään suojautua ilmastonmuutoksen 
vaikutuksilta;

ilmastonmuutoksella on tuhoisampi 
vaikutus maihin, jotka ovat vähiten 
vastuussa ilmaston lämpenemisestä; ottaa 
huomioon, että ilmastonmuutos vaikuttaa 
ihmisiin ja ryhmiin, joilla on niukemmin 
resursseja; ottaa huomioon, maailman 
köyhimmistä ihmisistä 70 prosenttia on 
naisia; ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa enemmän 
naisiin, he kohtaavat suurempia riskejä ja 
heillä on suurempia rasitteita monista eri 
syistä, joita ovat esimerkiksi resurssien, 
koulutuksen, työmahdollisuuksien ja 
maaoikeuksien epätasa-arvoinen saatavuus, 
vallitsevat sosiaaliset ja kulttuuriset normit 
sekä heidän monialaiset kokemuksensa 
syrjinnästä, mitkä heikentävät heidän 
kykyään suojautua ilmastonmuutoksen 
vaikutuksilta;

Or. en

Tarkistus 15
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos ja sukupuolten epätasa-
arvo liittyvät toisiinsa; ottaa huomioon, 
että YK:n mukaan ilmastonmuutos 
vaikuttaa enemmän naisiin ja kärjistää 
sukupuolten eriarvoisuutta ja syrjintää 
huolimatta siitä, että naisilla on pienempi 
osuus ilmastonmuutoksen 
aiheuttamisessa; toteaa kuitenkin, että 
sopeutumiseen ja hillitsemiseen 
tähtäävässä julkisessa politiikassa ei oteta 
huomioon sukupuolinäkökulmaa;

Or. en

Tarkistus 16



AM\1204958FI.docx 11/46 PE652.267v01-00

FI

Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen kielteiset seuraukset 
heikentävät valtioiden kehitysnäkymiä ja 
syventävät sukupuolten välillä jo 
ennestään vallitsevia eroja, jotka johtuvat 
lukuisista sosioekonomisista, 
institutionaalisista, kulttuurisista ja 
poliittisista tekijöistä;

Or. en

Tarkistus 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos heikentää 
ihmisoikeuksien toteutumista, erityisesti 
sellaisten ihmisten kohdalla, jotka elävät 
ilmastokriisien eturintamassa ja jotka 
ovat vaikuttaneet vähiten 
ilmastonmuutoksen syihin;

Or. en

Tarkistus 18
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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B b. ottaa huomioon, että naiset, jotka 
muodostavat puolet maailman väestöstä, 
kärsivät ilmastonmuutoksen vakavista 
sukupuolittuneista vaikutuksista, kuten 
tulvista, tulipaloista, kuivuudesta, 
metsäkadosta tai veden niukkuudesta, ja 
että naiset ovat alttiimpia tarttuville 
taudeille, kuten veden, elintarvikkeiden ja 
vektorien välityksellä tarttuville taudeille, 
sekä huonoon ilmanlaatuun liittyville 
terveysvaikutuksille; ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen seuraukset 
muodostavat valtavan riskin naisille ja 
erityisesti raskaana oleville naisille, koska 
hygienian taso heikkenee ja olennaisen 
terveyden- ja sairaanhoidon saatavuus on 
rajoitettua tai riittämätöntä;

Or. en

Tarkistus 19
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos lisää pakolaisten määrää, 
kun ihmiset joutuvat lähtemään 
kodeistaan väliaikaisesti tai pysyvästi, kun 
ympäristö muuttuu heille 
elinkelvottomaksi; ottaa huomioon, että 
tällä on merkittäviä vaikutuksia erityisesti 
kehitysmaiden heikossa asemassa oleviin 
väestöryhmiin; ottaa huomioon, että 80 
prosenttia ilmastopakolaisista on naisia ja 
että äärimmäiset lämpötilat ja 
luonnonkatastrofit vaikuttavat eniten 
naisiin; ottaa huomioon, että 
Greenpeacen mukaan myös suurin osa 
luonnonkatastrofien kuolonuhreista on 
naisia, ja heillä on 14-kertainen 
todennäköisyys kuolla niissä;

Or. en
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Tarkistus 20
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset 
voivat aiheuttaa siirtolaisuutta; ottaa 
huomioon, että ympäristösyistä 
kotiseudultaan siirtymään joutuneiden 
henkilöiden ja turvapaikanhakijoiden 
osalta tilanne on pahin 
haavoittuvammassa asemassa oleville 
henkilöille, kuten naisille, jotka ovat 
alttiina perusoikeuksiensa loukkaamiselle 
ja jotka joutuvat usein ihmiskaupan ja 
seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi;

Or. en

Tarkistus 21
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B c. ottaa huomioon, että Greenpeacen 
mukaan naisten osuus on 51 prosenttia 
maailman väestöstä ja 43 prosenttia 
maatalouden työvoimasta kehitysmaissa; 
ottaa huomioon, että maataloustuotanto 
on yksi niistä aloista, joihin 
ilmastonmuutos vaikuttaa eniten; ottaa 
huomioon, että Maailman talousfoorumin 
mukaan 60 prosenttia aliravitsemuksesta 
kärsivistä on naisia ja lapsia; ottaa 
huomioon, että resurssien niukkuus 
vaikuttaa erityisesti naisiin, jotka 
käyttävät enemmän aikaa niiden 
hankkimiseen muun toiminnan, kuten 
koulutuksen, kustannuksella; ottaa 
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huomioon, että Unescon mukaan 
neljäsosa kehitysmaiden nuorista naisista 
ei ole suorittanut peruskoulua loppuun;

Or. en

Tarkistus 22
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B c. ottaa huomioon, että 80 prosenttia 
ilmastonmuutoksen seurauksena 
kotiseudultaan siirtymään joutuneista tai 
joissain tapauksissa siirtymään 
pakotetuista ihmisistä on naisia ja lapsia, 
jotka ovat alttiimpia ilmastonmuutoksen 
kielteisille vaikutuksille kuin miehet ja 
jotka kohtaavat siihen liittyen suurempia 
vaikeuksia; ottaa huomioon, että naisilla 
on yleensä suurempi riski joutua 
majoitetuiksi turvattomiin ja 
ylikansoitettuihin suojiin, koska heiltä 
puuttuu varallisuutta ja he ovat alttiimpia 
köyhyydelle;

Or. en

Tarkistus 23
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B d. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos on läheisesti yhteydessä 
energiapolitiikkaan; ottaa huomioon, että 
energiaköyhyys liittyy alhaisiin tuloihin ja 
esimerkiksi energian hintojen nousuun; 
ottaa huomioon, että naisilla on 
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matalammat tulot ja suurempi riski kärsiä 
energiaköyhyydestä ja että tämä koskee 
erityisesti yksinhuoltajia ja eläkeläisiä, 
joista pienituloisimmat ovat naisia; ottaa 
huomioon, että vuonna 2016 maailman 
ihmisistä 1,1 miljardia oli vailla sähköä ja 
että heistä 50–70 prosenttia oli naisia ja 
lapsia;

Or. en

Tarkistus 24
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B d. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos, ympäristön 
pilaantuminen, resurssien niukkuus ja 
luonnonkatastrofit voivat lisätä jännitteitä 
ja sukupuolten eriarvoisuutta, mikä 
johtaa yleistyvään väkivaltaan, kuten 
perheväkivaltaan ja taloudelliseen 
väkivaltaan, seksuaaliseen väkivaltaan, 
pakkoprostituutioon, pakkoavioliittoihin 
ja muuhun sukupuoleen perustuvaan 
hyväksikäyttöön;

Or. en

Tarkistus 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B e kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B e. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksella on vakavia 
seurauksia elintarviketurvan sekä ruoan 
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saatavuuden ja hyödyntämisen kannalta; 
ottaa huomioon, että erityisesti 
kehitysmaissa naisten osuus kaikesta 
ruoantuotantoon ja -keruuseen liittyvästä 
työvoimasta on 40–80 prosenttia alueesta 
riippuen; ottaa huomioon, että 
satovahinkojen lisääntyminen ja 
ennennäkemätön luonnonvarojen 
ehtyminen sääolosuhteiden muuttumisen 
vuoksi voivat johtaa kohtuuttomaan 
maatalouden työtaakkaan kotitalouksien 
ruoantarpeen tyydyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 26
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B e kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B e. ottaa huomioon, että naiset, 
erityisesti alkuperäiskansoihin kuuluvat 
naiset, ovat erityisen alttiita ympäristöön 
liittyvälle väkivallalle; ottaa huomioon, 
että vuonna 2017 lähes puolet 
ympäristöaktivistien murhista kohdistui 
naisiin;

Or. en

Tarkistus 27
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B f kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B f. ottaa huomioon, että Euroopan 
tasa-arvoinstituutin tietojen mukaan 
vuonna 2018 yli 80 prosenttia 
ilmastonmuutokseen liittyvistä 
vastuullisista tehtävistä oli miesten 
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hallussa; ottaa huomioon, että tieteen 
alalla, jossa laaditaan raportteja 
kansainvälisillä foorumeilla käytäviä 
keskusteluja varten, 95 prosenttia 
johtokuntien jäsenistä ja 86 prosenttia 
ylemmistä johtajista on miehiä; ottaa 
huomioon, että vain 8 prosenttia 
maailman sähköalan johtotehtävistä on 
naisten hallussa ja että naisten osuus alan 
kaikista työntekijöistä on vain 32 
prosenttia;

Or. en

Tarkistus 28
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B f kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B f. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksella on vakavia 
vaikutuksia makean veden vesivaroihin ja 
makean veden saatavuuteen erityisesti 
kuuman ja kuivan ilmaston alueilla 
sijaitsevissa kehitysmaissa, mikä vaikuttaa 
kotitalouksien käyttöveden saatavuuteen; 
ottaa huomioon, että vesivarojen 
niukkuus saattaa vaikuttaa eniten naisiin;

Or. en

Tarkistus 29
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B g kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B g. ottaa huomioon, että monissa 
kehitysmaissa tyttöjen ja naisten 
mahdollisuuksia käyttää tieto- ja 
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viestintätekniikkaa rajoittavat erilaiset 
tekijät, kuten sosiaaliset ja kulttuuriset 
ennakkoluulot, riittämätön tekninen 
infrastruktuuri erityisesti 
maaseutualueilla, koulutuksen 
riittämätön saatavuus, tieteellisen tai 
digitaalisen lukutaidon puute sekä naisten 
käytettävissä olevien tulojen puute 
teknologiapalvelujen ostamista varten;

Or. en

Tarkistus 30
Annika Bruna

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo 
vauhdittaa kestävää kehitystä ja on 
edellytys ilmastonmuutoksen asettamien 
haasteiden hallinnalle; kehottaa EU:ta ja 
sen jäsenvaltioita sisällyttämään tasa-
arvoanalyysin ja sukupuolitietoisen 
budjetoinnin 
kehitysyhteistyöpolitiikkoihin ja kaikkiin 
välineisiin, joilla tuetaan 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
kykyä sietää ilmastonmuutosta 
kehitysmaissa;

1. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo ei 
ole erityisesti yhteydessä kestävään 
kehitykseen eikä mahdollisuuksiin 
käsitellä ilmastonmuutoksen asettamia 
haasteita;

Or. fr

Tarkistus 31
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo 
vauhdittaa kestävää kehitystä ja on 
edellytys ilmastonmuutoksen asettamien 

1. toteaa, että miesten ja naisten tasa-
arvo on kehittyneen yhteiskunnan 
edellytys;
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haasteiden hallinnalle; kehottaa EU:ta ja 
sen jäsenvaltioita sisällyttämään tasa-
arvoanalyysin ja sukupuolitietoisen 
budjetoinnin 
kehitysyhteistyöpolitiikkoihin ja kaikkiin 
välineisiin, joilla tuetaan 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
kykyä sietää ilmastonmuutosta 
kehitysmaissa;

Or. es

Tarkistus 32
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo 
vauhdittaa kestävää kehitystä ja on 
edellytys ilmastonmuutoksen asettamien 
haasteiden hallinnalle; kehottaa EU:ta ja 
sen jäsenvaltioita sisällyttämään tasa-
arvoanalyysin ja sukupuolitietoisen 
budjetoinnin kehitysyhteistyöpolitiikkoihin 
ja kaikkiin välineisiin, joilla tuetaan 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja kykyä 
sietää ilmastonmuutosta kehitysmaissa;

1. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo 
sekä naisten ja tyttöjen 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 
vauhdittavat kestävää kehitystä ja ovat 
edellytys ilmastonmuutoksen asettamien 
haasteiden hallinnalle; kehottaa EU:ta ja 
sen jäsenvaltioita sisällyttämään tasa-
arvoanalyysin ja sukupuolitietoisen 
budjetoinnin kehitysyhteistyöpolitiikkoihin 
ja kaikkiin välineisiin, jotta edistetään 
sukupuolten kannalta tasa-arvoisia 
ilmastotoimia sekä tuetaan 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja kykyä 
sietää ilmastonmuutosta kehitysmaissa;

Or. en

Tarkistus 33
Jessica Stegrud

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo 1. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo 
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vauhdittaa kestävää kehitystä ja on 
edellytys ilmastonmuutoksen asettamien 
haasteiden hallinnalle; kehottaa EU:ta ja 
sen jäsenvaltioita sisällyttämään tasa-
arvoanalyysin ja sukupuolitietoisen 
budjetoinnin kehitysyhteistyöpolitiikkoihin 
ja kaikkiin välineisiin, joilla tuetaan 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja kykyä 
sietää ilmastonmuutosta kehitysmaissa;

on olennainen osa pitkän aikavälin 
kestävää kehitystä; kehottaa EU:ta 
sisällyttämään tasa-arvoanalyysin ja 
sukupuolitietoisen budjetoinnin 
kehitysyhteistyöpolitiikkoihin ja kaikkiin 
välineisiin, joilla tuetaan 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja kykyä 
sietää ilmastonmuutosta kehitysmaissa;

Or. en

Tarkistus 34
Andżelika Anna Możdżanowska

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo 
vauhdittaa kestävää kehitystä ja on 
edellytys ilmastonmuutoksen asettamien 
haasteiden hallinnalle; kehottaa EU:ta ja 
sen jäsenvaltioita sisällyttämään tasa-
arvoanalyysin ja sukupuolitietoisen 
budjetoinnin kehitysyhteistyöpolitiikkoihin 
ja kaikkiin välineisiin, joilla tuetaan 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja kykyä 
sietää ilmastonmuutosta kehitysmaissa;

1. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo 
vauhdittaa kestävää kehitystä ja 
ilmastonmuutoksen asettamien haasteiden 
hallintaa; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita sisällyttämään tasa-
arvoanalyysin ja sukupuolitietoisen 
budjetoinnin kehitysyhteistyöpolitiikkoihin 
ja kaikkiin välineisiin, joilla tuetaan 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja kykyä 
sietää ilmastonmuutosta kehitysmaissa;

Or. en

Tarkistus 35
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että kehitysmaiden 
maaseutualueiden asukkaat, erityisesti 
naiset, jotka ovat yliedustettuina 
maailman köyhimpien joukossa, ovat 
erityisen haavoittuvassa asemassa, koska 



AM\1204958FI.docx 21/46 PE652.267v01-00

FI

he ovat usein riippuvaisia 
luonnonvaroista, koska he tekevät suuren 
osan maataloustyöstä, kuten huolehtivat 
ruoantuotannosta sekä veden ja 
polttoaineen keräämisestä, ja koska he 
ovat hyvin usein vastuussa palkattomasta 
työstä kotona ja yhteisöissä; kehottaa 
komissiota tukemaan enemmän naisten 
tuotantokykyä, jotta nämä selviytyvät 
paremmin ilmastonmuutoksesta 
johtuvasta ruokaturvan heikentymisestä;

Or. en

Tarkistus 36
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että maatalousala on 
kumppanimaissa yksi pahiten 
ilmastonmuutoksen seurauksista 
kärsivistä aloista; muistuttaa, että 
maaseudun naiset ovat erityisen 
haavoittuvassa asemassa, kun on kyse 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
maataloustuotantoon ja 
elintarviketurvaan; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita vahvistamaan yhteistyötä 
kumppanimaiden kanssa, jotta kaikkeen 
maatalouspolitiikkaan ja maaseudun 
kehittämispolitiikkaan sisällytetään vahva 
sukupuoliulottuvuus;

Or. en

Tarkistus 37
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että Pariisin sopimusta on 
sovellettava sen 2 artiklan hengessä 
sekoittamatta siihen sukupuoli-
ideologioita, joissa ilmasto sekoitetaan 
naisasiaan ja köyhyyteen;

Or. es

Tarkistus 38
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Radka Maxová, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. muistuttaa, että 
ilmastokatastrofien yhteydessä naisilla ja 
tytöillä on suurempi todennäköisyys 
kuolla tai joutua siirtymään 
asuinsijoiltaan, mikä johtuu erityisesti 
puutteellisesta tiedonsaannista ja heidän 
roolistaan huoltajina; korostaa, että 
naiset ja tytöt ovat myös erityisen alttiita 
seksuaaliselle väkivallalle, hyväksikäytölle 
ja koulunkäynnin keskeyttämiselle 
tällaisten kriisien aikana ja niiden 
jälkeen; kehottaa EU:ta vahvistamaan 
tätä sukupuoliulottuvuutta 
humanitaarisissa toimissaan ja 
varmistamaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalvelujen 
saatavuuden;

Or. en

Tarkistus 39
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. muistuttaa, että sosiaaliset ja 
kulttuuriset normit vaikuttavat 
sukupuolten väliseen työnjaon, 
liikkuvuuden, kotitalousroolien sekä 
poliittiseen ja taloudelliseen 
päätöksentekoon osallistumisen kautta 
siihen, miten alttiita naiset ovat 
ilmastonmuutoksen vaikutuksille;

Or. en

Tarkistus 40
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. ottaa huomioon, että ilmasto-
oloilla on vaikutusta esimerkiksi 
aliravitsemuksen ja infektiotautien, kuten 
malarian, esiintymiseen, ja korostaa, että 
saatavilla on vahvaa näyttöä siitä, että 
terveysvaikutukset vaihtelevat sukupuolen 
mukaan; panee huolestuneena merkille 
naisten korkean kuolleisuuden 
katastrofitilanteissa; muistuttaa, että 
ilmastonmuutoksen vaikutukset lisäävät 
sairauksia, jotka vaikuttavat naisiin ja 
tyttöihin sekä heidän 
seksuaaliterveyteensä ja 
lisääntymisoikeuksiinsa; toteaa, että 
ilmastonmuutoksesta johtuva puhtaan 
veden puute heikentää raskaana olevien 
naisten sekä äitiysterveyteen ja 
kuukautisiin liittyvää hygieniaa; kehottaa 
sisällyttämään sukupuolinäkökulman 
kestävän kehityksen politiikkatoimiin ja 
ohjelmiin sen varmistamiseksi, että 
naisten ja tyttöjen oikeudet – mukaan 
lukien seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -
oikeudet sekä tarvittavat 
terveydenhuoltopalvelut – sukupuolten 
tasa-arvon edistäminen ja ilmasto-
oikeudenmukaisuus valtavirtaistetaan sen 
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strategiaohjelmien puitteissa;

Or. en

Tarkistus 41
Annika Bruna

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää, että uudessa sukupuolten 
tasa-arvon edistämistä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa (GAP III) 
ulkosuhteiden painopistealoihin 
sisällytetään ensimmäistä kertaa 
sukupuolten tasa-arvo ja ilmastonmuutos 
ja kehitetään niihin liittyviä 
indikaattoreita sekä taataan riittävät 
resurssit tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 42
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää, että uudessa sukupuolten 
tasa-arvon edistämistä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa (GAP III) 
ulkosuhteiden painopistealoihin 
sisällytetään ensimmäistä kertaa 
sukupuolten tasa-arvo ja ilmastonmuutos ja 
kehitetään niihin liittyviä indikaattoreita 
sekä taataan riittävät resurssit tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi;

2. pyytää, että uudessa sukupuolten 
tasa-arvon edistämistä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa (GAP III) 
ulkosuhteiden painopistealoihin 
sisällytetään ensimmäistä kertaa 
sukupuolten tasa-arvo ja ilmastonmuutos ja 
kehitetään niihin liittyviä indikaattoreita 
sekä taataan riittävät resurssit tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi; katsoo, että 
GAP III -suunnitelman puitteissa olisi 
tuettava naisten johtamien ja naisten 
oikeuksia ajavien järjestöjen 
merkityksellistä ja tehokasta poliittista 
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osallistumista kumppanimaissa kaikilla 
tasoilla; kehottaa varmistamaan, että 
naisjärjestöillä on mahdollisuus osallistua 
kansainvälisiin ilmastorahastoihin ja 
ilmastoneuvotteluihin, erityisesti kun 
otetaan huomioon, että naiset ottavat 
usein merkittävän johtoaseman 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
torjumisessa omissa maissaan ja 
yhteisöissään;

Or. en

Tarkistus 43
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää, että uudessa sukupuolten 
tasa-arvon edistämistä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa (GAP III) 
ulkosuhteiden painopistealoihin 
sisällytetään ensimmäistä kertaa 
sukupuolten tasa-arvo ja ilmastonmuutos 
ja kehitetään niihin liittyviä 
indikaattoreita sekä taataan riittävät 
resurssit tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi;

2. pyytää, että jos ulkosuhteiden 
alalle laaditaan uusi sukupuolten tasa-
arvon edistämistä koskeva 
toimintasuunnitelma, siinä keskityttäisiin 
miesten ja naisten tasa-arvoon ja naisten 
täysimääräiseen osallisuuteen 
yhteiskunnassa sekä perheiden 
tukemiseen kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien suojelun turvaamiseksi 
sekoittamatta politiikkatoimiin sukupuoli-
ideologiaa; 

Or. es

Tarkistus 44
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää, että uudessa sukupuolten 
tasa-arvon edistämistä koskevassa 

2. pyytää, että uudessa sukupuolten 
tasa-arvon edistämistä koskevassa 
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toimintasuunnitelmassa (GAP III) 
ulkosuhteiden painopistealoihin 
sisällytetään ensimmäistä kertaa 
sukupuolten tasa-arvo ja ilmastonmuutos ja 
kehitetään niihin liittyviä indikaattoreita 
sekä taataan riittävät resurssit tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi;

toimintasuunnitelmassa (GAP III) otetaan 
ulkosuhteissa erityisesti huomioon 
sukupuolten tasa-arvo ja ilmastonmuutos 
kaikilla neljällä keskeisellä alalla ja 
kehitetään niihin liittyviä indikaattoreita 
sekä taataan riittävät resurssit GAP-
suunnitelman tavoitteen saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 45
Jessica Stegrud

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää, että uudessa sukupuolten 
tasa-arvon edistämistä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa (GAP III) 
ulkosuhteiden painopistealoihin 
sisällytetään ensimmäistä kertaa 
sukupuolten tasa-arvo ja ilmastonmuutos ja 
kehitetään niihin liittyviä indikaattoreita 
sekä taataan riittävät resurssit tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi;

2. pyytää, että uudessa sukupuolten 
tasa-arvon edistämistä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa (GAP III) 
ulkosuhteiden alaan sisällytetään 
ensimmäistä kertaa sukupuolten tasa-arvo 
ja ilmastonmuutos ja kehitetään niihin 
liittyviä indikaattoreita sekä taataan 
riittävät resurssit tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 46
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita keräämään maakohtaisia ja 
sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja, 
määrittämään sukupuolisensitiivisiä 
indikaattoreita ja vertailuarvoja ja 
kehittämään käytännön välineitä 
sukupuolinäkökulman ottamiseksi 
tehokkaammin huomioon 
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ilmastonmuutospolitiikan sekä siihen 
liittyvien ohjelmien ja hankkeiden 
suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja 
arvioinnissa;

Or. en

Tarkistus 47
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Radka Maxová, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että naapuruus-, kehitys- 
ja kansainvälisen yhteistyön välineen 
(NDICI) prosessien ja toimien puitteissa 
on tuettava sukupuolisensitiivisiä 
lähestymistapoja ja toteutettava 
kohdennettuja ilmastohankkeita ja -
ohjelmia, joissa keskitytään erityisesti 
sukupuolinäkökohtiin;

Or. en

Tarkistus 48
Sirpa Pietikäinen

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa asettamaan kestävän 
kehityksen tavoitteet keskeiselle sijalle 
kaikessa päätöksenteossa ja 
toimintapolitiikan suunnittelussa EU:ssa 
ja sen jäsenvaltioissa sekä EU:n ulko- ja 
kehityspolitiikassa;

Or. en
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Tarkistus 49
Annika Bruna

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että naiset ovat 
voimakkaita muutoksen tekijöitä, ja 
kehottaa edistämään EU:n 
kehitysohjelmissa heidän merkityksellistä 
osallistumistaan kaikilla tasoilla, koska 
heidän osallisuutensa on ratkaisevassa 
asemassa ilmastonmuutoksen sietokyvyn 
ja pitkän aikavälin ilmastoratkaisujen 
varmistamisen kannalta;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 50
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Radka Maxová, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että naiset ovat 
voimakkaita muutoksen tekijöitä, ja 
kehottaa edistämään EU:n 
kehitysohjelmissa heidän merkityksellistä 
osallistumistaan kaikilla tasoilla, koska 
heidän osallisuutensa on ratkaisevassa 
asemassa ilmastonmuutoksen sietokyvyn ja 
pitkän aikavälin ilmastoratkaisujen 
varmistamisen kannalta;

3. korostaa, että naiset ovat 
voimakkaita muutoksen tekijöitä erityisesti 
ilmastotoimien saralla, ja kehottaa 
edistämään EU:n kehitysohjelmissa 
naisten ja naisjärjestöjen merkityksellistä 
osallistumista toimintapolitiikan 
linjaamisen, suunnittelun, rahoituksen, 
täytäntöönpanon, seurannan ja 
arvioinnin kaikkiin vaiheisiin ja kaikilla 
tasoilla, koska heidän osallisuutensa on 
ratkaisevassa asemassa ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen ja sen vaikutuksiin 
sopeutumisen, resurssien 
oikeudenmukaisen jakamisen, naisiin 
suhteettomasti vaikuttaviin esteisiin 
puuttumisen sekä kestävien pitkän 
aikavälin ilmastoratkaisujen varmistamisen 
kannalta; korostaa tässä yhteydessä 
tarvetta tukea näiden järjestöjen 
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valmiuksien kehittämistä ja riittävää 
rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 51
Sirpa Pietikäinen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että naiset ovat 
voimakkaita muutoksen tekijöitä, ja 
kehottaa edistämään EU:n 
kehitysohjelmissa heidän merkityksellistä 
osallistumistaan kaikilla tasoilla, koska 
heidän osallisuutensa on ratkaisevassa 
asemassa ilmastonmuutoksen sietokyvyn ja 
pitkän aikavälin ilmastoratkaisujen 
varmistamisen kannalta;

3. korostaa, että naiset ovat 
voimakkaita muutoksen tekijöitä, ja 
kehottaa edistämään EU:n 
kehitysohjelmissa heidän merkityksellistä 
osallistumistaan kaikilla tasoilla, myös 
päätöksenteossa, koska heidän 
osallisuutensa on ratkaisevassa asemassa 
ilmastonmuutoksen sietokyvyn ja pitkän 
aikavälin ilmastoratkaisujen varmistamisen 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 52
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että naiset ovat 
voimakkaita muutoksen tekijöitä, ja 
kehottaa edistämään EU:n 
kehitysohjelmissa heidän merkityksellistä 
osallistumistaan kaikilla tasoilla, koska 
heidän osallisuutensa on ratkaisevassa 
asemassa ilmastonmuutoksen sietokyvyn ja 
pitkän aikavälin ilmastoratkaisujen 
varmistamisen kannalta;

3. korostaa, että naiset ja tytöt ovat 
voimakkaita muutoksen tekijöitä, ja 
kehottaa edistämään EU:n 
kehitysohjelmissa heidän merkityksellistä 
osallistumistaan kaikilla tasoilla, koska 
heidän osallisuutensa on ratkaisevassa 
asemassa ilmastonmuutoksen sietokyvyn ja 
pitkän aikavälin ilmastoratkaisujen 
varmistamisen kannalta;

Or. en
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Tarkistus 53
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että naiset ovat 
voimakkaita muutoksen tekijöitä, ja 
kehottaa edistämään EU:n 
kehitysohjelmissa heidän merkityksellistä 
osallistumistaan kaikilla tasoilla, koska 
heidän osallisuutensa on ratkaisevassa 
asemassa ilmastonmuutoksen sietokyvyn 
ja pitkän aikavälin ilmastoratkaisujen 
varmistamisen kannalta;

3. korostaa naisten yhteiskunnallisen 
osallistumisen merkitystä; katsoo, että 
naisten osallistuminen yhteiskunnalliseen 
toimintaan sekä toimintaedellytysten ja 
mahdollisuuksien tasa-arvo ovat 
ratkaisevan tärkeitä minkä tahansa 
yhteiskunnan kehitykselle ja sietokyvylle 
erityisesti kehitysmaissa;

Or. es

Tarkistus 54
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että 
ilmastonmuutospolitiikan täytäntöönpano 
tarjoaa naisille erityisesti kehitysmaissa 
mahdollisuuksia osallistua aktiivisemmin 
paikallispolitiikkaan ja antaa siten 
paikallisille naisille mahdollisuuden 
saada äänensä kuuluviin; toteaa, että 
paikallistason politiikkatoimet voivat 
vaikuttaa ihmisten elämään, minkä vuoksi 
naisten osallisuutta näiden toimien 
täytäntöönpanossa on pidettävä 
perustavaa laatua olevana periaatteena;

Or. en

Tarkistus 55
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Silvia Modig

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. painottaa, että on vaadittava ja 
edistettävä naisten aktiivista osallistumista 
ja ehdotettava uusia ilmasto- ja 
kehityspolitiikkaan liittyviä toimia, joiden 
avulla sosiaalisia, tuotannollisia, 
taloudellisia ja institutionaalisia 
rakenteita voidaan muuttaa yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja kestävää kehitystä 
edistävin tavoin;

Or. en

Tarkistus 56
Annika Bruna

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pyytää parlamenttia keskittämään 
ilmastonmuutosponnistuksiaan, varsinkin 
taloudellisia ponnistuksia, tieteelliseen 
tutkimukseen ja tasaisesti saatavissa 
olevien hiilidioksidittomien 
energialähteiden kehittämiseen ja niiden 
tuotantovälineiden valmistamiseen 
Euroopassa; 

Or. fr

Tarkistus 57
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Radka Maxová

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että sekä miehillä että 
naisilla olisi oltava mahdollisuus saada 
ilmastorahoitusta ja että rahoitus olisi 
suunniteltava niin, että se tuottaa 
molemminpuolista hyötyä eikä päin 
vastoin kärjistä vallitsevaa eriarvoisuutta;

Or. en

Tarkistus 58
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. muistuttaa, että sukupuolten 
väliset erot energia-alan koulutuksessa 
johtuvat sukupuoleen perustuvista 
ennakkoluuloista ja stereotypioista, joiden 
vuoksi naiset jäävät liikenne- ja energia-
alan kaltaisten vihreän talouden alojen 
ulkopuolelle, mikä johtaa inhimillisten 
voimavarojen tuhlaukseen ja estää EU:ta 
saavuttamasta täyttä 
kilpailukykypotentiaaliaan; korostaa, että 
on koulutettava lisää naisia, joilla on 
tarvittava pätevyys tieteen ja teknologian 
aloilla, sekä lisättävä naisten 
osallistumista asiaankuuluviin 
korkeimman tason tieteellisiin elimiin; 
kehottaa kansallisia hallituksia 
kannustamaan ja velvoittamaan yrityksiä 
ja tiedemaailmaa ottamaan naiset 
mukaan päätöksentekoon kaikilla tasoilla 
eri teollisuuden aloilla, kuten energia-, 
liikenne- ja öljysektoreilla;

Or. en

Tarkistus 59
Silvia Modig
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Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. vaatii, että naisilla on oltava 
yhtäläiset mahdollisuudet saada 
käyttöönsä tietoa, resursseja ja 
teknologiaa, joita he tarvitsevat 
selviytyäkseen hyvin ilmaston 
lämpenemisen kielteisistä vaikutuksista; 
korostaa, että poliittisilla toimenpiteillä ei 
pitäisi pyrkiä vain lieventämään 
luonnonkatastrofien aiheuttamia 
vahinkoja, vaan lisäksi on keskityttävä 
vähentämään väestöön kohdistuvia 
vaikutuksia tasa-arvotoimilla, jotka 
tarjoavat myös naisille mahdollisuuden 
tehdä yhteistyötä kestävien ratkaisujen 
löytämiseksi;

Or. en

Tarkistus 60
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. kehottaa komissiota tutkimaan 
sukupuolen vaikutusta olemassa oleviin 
kauppasopimuksiin sekä mahdollisiin 
uusiin kauppasopimuksiin ennen niiden 
allekirjoittamista; kehottaa sisällyttämään 
uusiin ja olemassa oleviin sopimuksiin 
tehokkaita lausekkeita ja 
seuraamusmekanismeja, jotta saavutetaan 
sukupuolten tasa-arvo ja taataan naisten 
oikeudet ja heidän 
vaikutusmahdollisuuksiensa lisääminen; 
kehottaa komissiota ja neuvostoa 
edistämään ja tukemaan erityisen 
sukupuolten tasa-arvoa koskevan luvun 
sisällyttämistä EU:n kauppa- ja 
assosiaatiosopimuksiin ja varmistamaan, 
että siihen kuuluu erityisiä velvoittavia 
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sitoumuksia, jotka koskevat sukupuolten 
tasa-arvon ja naisten parempien 
vaikutusmahdollisuuksien 
kunnioittamista ja edistämistä;

Or. en

Tarkistus 61
Annika Bruna

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisen toimintasuunnitelman 
täyttämään sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan uudistetun 
toimintasuunnitelman sitoumukset, joista 
sovittiin ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen osapuolten 25. 
konferenssissa (COP25), ja nimittämään 
sukupuolten tasa-arvoa ja 
ilmastonmuutosta käsittelevän pysyvän 
EU:n yhteyspisteen, jolla on riittävät 
määrärahat, sukupuolisidonnaisten 
ilmastotoimien toteuttamiseksi ja 
seuraamiseksi EU:ssa ja 
maailmanlaajuisesti.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 62
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisen toimintasuunnitelman 
täyttämään sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan uudistetun 

4. muistuttaa, että valtiot ovat 
sitoutuneet tarkistamaan kansallisia 
ilmastosuunnitelmiaan vuonna 2020 ja 
että tämä sitoumus ei riipu siitä, milloin 
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toimintasuunnitelman sitoumukset, joista 
sovittiin ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen osapuolten 25. 
konferenssissa (COP25), ja nimittämään 
sukupuolten tasa-arvoa ja 
ilmastonmuutosta käsittelevän pysyvän 
EU:n yhteyspisteen, jolla on riittävät 
määrärahat, sukupuolisidonnaisten 
ilmastotoimien toteuttamiseksi ja 
seuraamiseksi EU:ssa ja 
maailmanlaajuisesti.

osapuolten konferenssi järjestetään; 
kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisen toimintasuunnitelman 
täyttämään sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan uudistetun 
toimintasuunnitelman sitoumukset, joista 
sovittiin ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen osapuolten 25. 
konferenssissa (COP25), ja nimittämään 
sukupuolten tasa-arvoa ja 
ilmastonmuutosta käsittelevän pysyvän 
EU:n yhteyspisteen, jolla on riittävät 
määrärahat, sukupuolisidonnaisten 
ilmastotoimien toteuttamiseksi ja 
seuraamiseksi EU:ssa ja 
maailmanlaajuisesti; kehottaa EU:ta ja 
sen jäsenvaltioita varmistamaan, että 
kansalliset ilmastosuunnitelmat ovat 
sukupuolten kannalta tasa-arvoisia, 
sisällyttämällä sukupuolten tasa-arvon 
tiiviimmin tarkistettuihin kansallisiin 
ilmastosuunnitelmiin ja ottamalla 
naisryhmät mielekkäällä tavalla mukaan 
niiden suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon;

Or. en

Tarkistus 63
Jessica Stegrud, Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisen toimintasuunnitelman 
täyttämään sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan uudistetun 
toimintasuunnitelman sitoumukset, joista 
sovittiin ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen osapuolten 25. 
konferenssissa (COP25), ja nimittämään 
sukupuolten tasa-arvoa ja 
ilmastonmuutosta käsittelevän pysyvän 

4. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisen toimintasuunnitelman 
täyttämään sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan uudistetun 
toimintasuunnitelman sitoumukset, joista 
sovittiin ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen osapuolten 25. 
konferenssissa (COP25);
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EU:n yhteyspisteen, jolla on riittävät 
määrärahat, sukupuolisidonnaisten 
ilmastotoimien toteuttamiseksi ja 
seuraamiseksi EU:ssa ja 
maailmanlaajuisesti.

Or. en

Tarkistus 64
Andżelika Anna Możdżanowska

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisen toimintasuunnitelman 
täyttämään sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan uudistetun 
toimintasuunnitelman sitoumukset, joista 
sovittiin ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen osapuolten 25. 
konferenssissa (COP25), ja nimittämään 
sukupuolten tasa-arvoa ja 
ilmastonmuutosta käsittelevän pysyvän 
EU:n yhteyspisteen, jolla on riittävät 
määrärahat, sukupuolisidonnaisten 
ilmastotoimien toteuttamiseksi ja 
seuraamiseksi EU:ssa ja 
maailmanlaajuisesti.

4. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisen toimintasuunnitelman 
täyttämään sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan uudistetun 
toimintasuunnitelman sitoumukset, joista 
sovittiin ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen osapuolten 25. 
konferenssissa (COP25);

Or. en

Tarkistus 65
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisen toimintasuunnitelman 
täyttämään sukupuolten tasa-arvon 

4. kehottaa komissiota keskittymään 
kansainvälisen yhteistyö- ja 
kehityspolitiikkansa laatimisessa ja 
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edistämistä koskevan uudistetun 
toimintasuunnitelman sitoumukset, joista 
sovittiin ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen osapuolten 25. 
konferenssissa (COP25), ja nimittämään 
sukupuolten tasa-arvoa ja 
ilmastonmuutosta käsittelevän pysyvän 
EU:n yhteyspisteen, jolla on riittävät 
määrärahat, sukupuolisidonnaisten 
ilmastotoimien toteuttamiseksi ja 
seuraamiseksi EU:ssa ja 
maailmanlaajuisesti.

toteuttamisessa Euroopan unionin etuihin 
ja olemaan sekoittamatta niihin poliittisia 
ideologioita, ja pyytää tässä yhteydessä 
unionia ottamaan ulkoisissa toimissaan 
huomioon vakavan koronakriisin, joka 
raivoaa kaikissa unionin jäsenvaltioissa 
ja muissa maissa;

Or. es

Tarkistus 66
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisen toimintasuunnitelman 
täyttämään sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan uudistetun 
toimintasuunnitelman sitoumukset, joista 
sovittiin ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen osapuolten 25. 
konferenssissa (COP25), ja nimittämään 
sukupuolten tasa-arvoa ja 
ilmastonmuutosta käsittelevän pysyvän 
EU:n yhteyspisteen, jolla on riittävät 
määrärahat, sukupuolisidonnaisten 
ilmastotoimien toteuttamiseksi ja 
seuraamiseksi EU:ssa ja 
maailmanlaajuisesti.

4. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisen toimintasuunnitelman 
täyttämään sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan uudistetun 
toimintasuunnitelman sitoumukset, joista 
sovittiin ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen osapuolten 25. 
konferenssissa (COP25), ja parantamaan 
edelleen sukupuolinäkökulman huomioon 
ottavien ilmastotoimien täytäntöönpanoa 
ja seurantaa;

Or. en

Tarkistus 67
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisen toimintasuunnitelman 
täyttämään sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan uudistetun 
toimintasuunnitelman sitoumukset, joista 
sovittiin ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen osapuolten 25. 
konferenssissa (COP25), ja nimittämään 
sukupuolten tasa-arvoa ja 
ilmastonmuutosta käsittelevän pysyvän 
EU:n yhteyspisteen, jolla on riittävät 
määrärahat, sukupuolisidonnaisten 
ilmastotoimien toteuttamiseksi ja 
seuraamiseksi EU:ssa ja 
maailmanlaajuisesti.

4. kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisen toimintasuunnitelman 
täyttämään sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan uudistetun 
toimintasuunnitelman sitoumukset, joista 
sovittiin ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen osapuolten 25. 
konferenssissa (COP25), ja nimittämään 
sukupuolten tasa-arvoa ja 
ilmastonmuutosta käsittelevän pysyvän 
EU:n yhteyspisteen, jolla on riittävät 
talousarviomäärärahat, 
sukupuolisidonnaisten ilmastotoimien 
toteuttamiseksi ja seuraamiseksi EU:ssa ja 
maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 68
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että haavoittuvuudestaan 
huolimatta naiset voivat olla tehokkaita ja 
aktiivisia toimijoita sopeutumis- ja 
hillitsemistoimien edistäjinä; kehottaa 
tässä yhteydessä lisäämään 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyviä aloitteita, joissa tunnistetaan 
ilmastonmuutoksen sukupuolisidonnaiset 
vaikutukset ja puututaan niihin erityisesti 
aloilla, jotka liittyvät elintarviketurvaan, 
vesihuoltoon, maatalouteen, energiaan, 
terveyteen ja katastrofien hallintaan, jotta 
naisten paikallista sopeutumiskykyä 
voidaan parantaa erityisesti 
kehitysmaissa;
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Tarkistus 69
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota 
varmistamaan, että uudistetun 
kumppanuuden Afrikan kanssa ja 
kokonaisvaltaisen Afrikka-strategian 
perusperiaatteita ovat ilmasto, Agenda 
2030:n mukaiset ympäristötoimet ja 
sukupuolten tasa-arvo ja että niissä 
noudatetaan ihmisoikeuksiin perustuvaa 
lähestymistapaa, jossa yhteisöt ja naiset 
asetetaan ympäristö- ja kehitystoimien 
keskiöön;

Or. en

Tarkistus 70
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Radka Maxová

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa jäsenvaltioita 
perustamaan virallisen sukupuolten tasa-
arvoa käsittelevän neuvoston 
kokoonpanon, joka tarjoaa sukupuolten 
tasa-arvosta vastaaville ministereille ja 
valtiosihteereille keskustelufoorumin ja 
edistää sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista kaikessa EU:n 
toimintapolitiikassa, myös ympäristö- ja 
kehityspolitiikassa;

Or. en
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Tarkistus 71
Alice Kuhnke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että oikeudenmukainen, 
tasapuolinen ja kestävä siirtymä, jossa 
ketään ei jätetä jälkeen, edellyttää, että 
kaikkiin ilmastotoimiin on sisällytettävä 
sukupuoli- ja intersektionaalinen 
näkökulma, jossa otetaan huomioon myös 
kaikkein syrjäytyneimpien ihmisten ja 
yhteisöjen erilaiset kokemukset;

Or. en

Tarkistus 72
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen että 
sen vaikutusten lieventämisen 
rahoituksen on oltava sukupuolitietoista; 
kehottaa EU:ta lisäämään taloudellista 
tukea sukupuolten kannalta tasa-
arvoisille ilmastotoimille, joilla edistetään 
sopeutumista ja puututaan menetyksiin ja 
vahinkoihin kehitysmaissa, kuten 
ruohonjuuritason naisjärjestöjen 
ilmastotoimille, kun otetaan huomioon 
tällaisten järjestöjen keskeinen rooli siinä, 
miten ilmastokriisiin reagoidaan 
paikallistasolla;

Or. en
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Tarkistus 73
Alice Kuhnke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. palauttaa mieliin, että naisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on 
keskeistä kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta, ja muistuttaa, 
että ilmastonmuutokseen liittyvillä 
katastrofeilla on taipumus pahentaa 
sukupuolten välistä eriarvoisuutta ja 
lisätä epätasa-arvoa globaalissa etelässä 
ja maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 74
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että 
sukupuolinäkökulma olisi pyrittävä 
valtavirtaistamaan kestävää kehitystä ja 
ilmastonmuutosta koskeviin 
suunnitelmiin ja toimiin, mukaan lukien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
sisällyttäminen;

Or. en

Tarkistus 75
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kehottaa lisäämään toimia, joilla 
lisätään naisten osallistumista ilmastoon 
liittyviin korkean tason 
päätöksentekotehtäviin kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla; 
toteaa, että naisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 
sekä heidän täysimääräinen ja tasa-
arvoinen osallistumisensa ja 
johtotehtävien hoitaminen 
kansainvälisellä tasolla samoin kuin 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
ilmastotoimien hallinnointi ovat 
ratkaisevan tärkeitä 
ilmastonmuutostoimien onnistumisen ja 
tehokkuuden kannalta; kehottaa tässä 
yhteydessä ottamaan naiset paremmin 
mukaan etsimään ratkaisuja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä 
sopeutumisstrategioiden ja kansallisten 
sopeutumissuunnitelmien edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 76
Alice Kuhnke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. panee merkille, että 
ilmastonmuutoksen vaikutukset 
globaalissa etelässä johtavat ihmisten 
siirtymiseen kotiseudultaan tavoilla, jotka 
eivät sovi nykyisten kansainvälisten 
puitteiden raameihin; kehottaa EU:ta 
reagoimaan asianmukaisesti ilmastosta 
johtuvaan pakkomuuttoon ja 
sisällyttämään sukupuolinäkökulman 
kaikkeen muuttoliikepolitiikkaan ilmasto-
oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi;
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Tarkistus 77
Alice Kuhnke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. kehottaa Euroopan komissiota 
tunnustamaan ilmastoaktivistien 
keskeisen poliittisen roolin 
ilmastonmuutoksen torjunnassa 
kehitysmaissa ja pyytää EU:n edustustoja 
varmistamaan, että heidän suojelunsa ja 
rahoituksensa asetetaan etusijalle, 
erityisesti kun on kyse naisista ja 
marginalisoituihin yhteisöihin kuuluvista 
henkilöistä;

Or. en

Tarkistus 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. korostaa, että on tärkeää 
varmistaa maaseudulla asuvien naisten 
oikeudet ja suojella niitä, kun on kyse 
elintarviketurvasta, resurssien 
tasapuolisesta saatavuudesta ja 
laajemmasta osallistumisesta 
päätöksentekoprosesseihin paikallisella ja 
kansallisella tasolla;

Or. en
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Tarkistus 79
Alice Kuhnke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 e. muistuttaa, että sukupuolen 
mukaan eriteltyjen tietojen ja 
sukupuolitilastojen kerääminen on 
ensimmäinen askel kohti 
ilmastonmuutosta koskevan 
asianmukaisen tasa-arvoanalyysin 
tekemistä; kehottaa komissiota 
parantamaan kehitysmaiden kansallisten 
tilastojärjestelmien valmiuksien 
kehittämistä, jotta nämä voivat kerätä 
ympäristöä koskevia sukupuoleen liittyviä 
tilastoja ja parantaa sitä kautta 
ilmastonmuutoksen eri seurausten 
arviointia ja löytää niihin ratkaisuja;

Or. en

Tarkistus 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Cindy 
Franssen

Lausuntoluonnos
4 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 e. huomauttaa, että toimet, joilla 
pyritään lisäämään naisten 
kouluttautumista luonnontieteisille ja 
teknologiaan liittyville aloille, ovat 
äärimmäisen tärkeitä, jotta voidaan torjua 
tehokkaasti sukupuolikohtaisia 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia; toivoo, 
että stem-aineiden opintoihin hakeutuisi 
enemmän tyttöjä ja naisia, tulevia 
uusiutuvan energian alan tutkijoita ja 
insinöörejä, jotka torjuvat 
ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia;
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Tarkistus 81
Alice Kuhnke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 f. korostaa, että ilmastonmuutos 
vaikuttaa varsinkin kehitysmaiden 
maaseutualueiden asukkaisiin ja 
erityisesti naisiin, koska he ovat usein 
riippuvaisia luonnonvaroista, tekevät 
suuren osan maataloustyöstä huolehtien 
varsinkin ruoantuotannosta sekä veden ja 
polttoaineen keräämisestä perheelle ja 
ovat hyvin usein vastuussa suurimmasta 
osasta palkattomasta työstä kotona ja 
yhteisöissä;

Or. en

Tarkistus 82
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Lausuntoluonnos
4 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 f. katsoo, että sukupuolinäkökulman 
sisällyttäminen nykyisiin ilmastoa, 
kehitystä ja katastrofiriskien vähentämistä 
koskeviin toimintakehyksiin edellyttää 
parempaa tiedonkeruuta sukupuolen 
mukaan eriteltynä, tavoitteiden seurantaa, 
eri sektorien välistä koordinointia ja 
sidosryhmien osallistumista;

Or. en
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Tarkistus 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho

Lausuntoluonnos
4 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 g. korostaa, että naisten 
voimaannuttaminen kasvattajina, 
hoitajina, asiantuntijoina sekä 
muutoksentekijöinä voi parantaa 
hillitsemis- ja sopeutumistoimia;

Or. en

Tarkistus 84
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Lausuntoluonnos
4 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 h. huomauttaa, että ilmastonmuutos 
voi johtaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan 
väkivallan lisääntymiseen, olipa se sitten 
rakenteellista tai kulttuuriin liittyvää 
väkivaltaa, perheväkivalta mukaan 
luettuna; kehottaa toteuttamaan toimia, 
joilla pyritään vahvistamaan kansallisten 
viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten 
valmiuksia ymmärtää sukupuolittuneen 
väkivallan ja ilmastonmuutoksen 
seurausten yhtymäkohtia ja puuttua 
niihin; korostaa, että on tärkeää antaa 
apua, jolla kehitetään valmiuksia puuttua 
sukupuolittuneen väkivallan 
riskitekijöihin erilaisten yhteisöllisyyttä ja 
johtajuutta koskevien toimien kautta;

Or. en


