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Pakeitimas 1
Annika Bruna

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi Paryžiaus susitarime 
nustatyta, kad klimato politikos veiksmai, 
pagal kuriuos atsižvelgiama į lyčių 
aspektą, turi būti visais atžvilgiais įtraukti 
į susitarimo įgyvendinimą;

Išbraukta.

Or. fr

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

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi Paryžiaus susitarime 
nustatyta, kad klimato politikos veiksmai, 
pagal kuriuos atsižvelgiama į lyčių aspektą, 
turi būti visais atžvilgiais įtraukti į 
susitarimo įgyvendinimą;

A. kadangi klimato kaita mažina 
žmogaus laisves ir riboja pasirinkimą; 
kadangi Paryžiaus susitarime pripažįstama, 
kad visos minėto susitarimo šalys turėtų 
skatinti lyčių lygybę ir moterų įgalėjimą, 
ir nustatyta, kad klimato politikos 
veiksmai, pagal kuriuos atsižvelgiama į 
lyčių aspektą, turi būti visais atžvilgiais 
įtraukti į šio susitarimo įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 3
Andżelika Anna Możdżanowska

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi Paryžiaus susitarime A. kadangi Paryžiaus susitarime 
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nustatyta, kad klimato politikos veiksmai, 
pagal kuriuos atsižvelgiama į lyčių 
aspektą, turi būti visais atžvilgiais įtraukti 
į susitarimo įgyvendinimą;

nustatyta, kad į su prisitaikymu prie 
klimato kaitos ir gebėjimų stiprinimu 
susijusius veiksmus, kurių imasi šio 
susitarimo šalys, turi būti įtrauktas lyčių 
aspektas;

Or. en

Pakeitimas 4
Jessica Stegrud, Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi Paryžiaus susitarime 
nustatyta, kad klimato politikos veiksmai, 
pagal kuriuos atsižvelgiama į lyčių 
aspektą, turi būti visais atžvilgiais įtraukti 
į susitarimo įgyvendinimą;

A. kadangi Paryžiaus susitarime 
nustatyta, kad į su prisitaikymu prie 
klimato kaitos ir gebėjimų stiprinimu 
susijusius veiksmus, kurių imasi šio 
susitarimo šalys, turi būti įtrauktas lyčių 
aspektas;

Or. en

Pakeitimas 5
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi Paryžiaus susitarime 
nustatyta, kad klimato politikos veiksmai, 
pagal kuriuos atsižvelgiama į lyčių 
aspektą, turi būti visais atžvilgiais įtraukti 
į susitarimo įgyvendinimą;

A. kadangi Paryžiaus susitarimo 2 
straipsnyje nustatytas jo tikslas — 
atsižvelgiant į tvarų vystymąsi sustiprinti 
pasaulio atsaką dėl klimato kaitos 
kylančiai grėsmei;

Or. es

Pakeitimas 6
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Radka Maxová
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Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi pagal Pekino veiksmų 
platformą ir trijų jos peržiūros 
konferencijų rezultatus apibrėžti trys 
strateginiai tikslai: gerinti moterų 
dalyvavimą priimant su aplinka susijusius 
sprendimus, integruoti lyčių aspektą į 
darnaus vystymosi politiką ir programas ir 
stiprinti ar nustatyti nacionalinio, 
regioninio ir tarptautinio lygmenų 
mechanizmus, skirtus vystymosi ir 
aplinkos politikos poveikiui moterims 
įvertinti;

Or. en

Pakeitimas 7
Annika Bruna

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi klimato kaitos klausimas 
turi būti analizuojamas visais jo aspektais 
ir moksliniu požiūriu, Parlamentas turėtų 
pirmenybę teikti žymių mokslininkų 
kalboms ir nuomonėms, o ne vien 
žiniasklaidos atstovų, kurių kompetencija 
šioje srityje vis labiau ginčytina, ypač 
COVID-19 krizės metu;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi klimato kaita yra 
kompleksinė aplinkos ir socialinė 
problema, daranti poveikį pasauliui, 
kuriam būdingi giliai įsišakniję lyčių 
nelygybės santykiai ir kuris tokiais 
santykiais grindžiamas; kadangi, be to, 
paprastai moterys turi mažiau galių ir dėl 
to mažiau galimybių švelninti ir įveikti 
klimato kaitos poveikį; kadangi nevienoda 
lyčių dinamika daro poveikį tam, kokį 
klimato kaitos poveikį patiria ir kaip į jį 
reaguoja namų ūkiai, bendruomenės, 
šalys ir pasaulio bendruomenė; 

Or. en

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

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi dabartinė COVID-19 
krizė įrodo glaudžias sąsajas tarp mūsų 
ekosistemų naikinimo, laukinės gyvūnijos 
išnaudojimo ir epidemijų protrūkių; 
kadangi reikėtų labiau pripažinti ir toliau 
skatinti moterų vaidmenį biologinės 
įvairovės apsaugos ir tausaus gamtos 
išteklių valdymo srityse;

Or. en

Pakeitimas 10
Annika Bruna

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi klimato kaitos žalingas 
poveikis yra didesnis šalyse, kurios 
mažiausiai atsakingos už visuotinį atšilimą; 
kadangi moterys labiau kenčia dėl klimato 
kaitos, susiduria su didesne rizika ir 
patiria didesnę naštą dėl įvairių 
priežasčių, pvz., susijusių su 
nevienodomis naudojimosi ištekliais, 
švietimo, darbo galimybėmis bei teisėmis į 
žemę ir esamomis socialinėmis ir 
kultūrinėmis normomis, taip pat patiria 
tarpsektorinę diskriminaciją ir dėl to 
mažėja jų gebėjimas apsisaugoti nuo 
klimato kaitos poveikio;

B. kadangi klimato kaitos žalingas 
poveikis yra didesnis šalyse, kurios 
mažiausiai atsakingos už visuotinį atšilimą, 
ir kadangi kartais šiose šalyse moterys 
labiau patiria nelygybę;

Or. fr

Pakeitimas 11
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi klimato kaitos žalingas 
poveikis yra didesnis šalyse, kurios 
mažiausiai atsakingos už visuotinį 
atšilimą; kadangi moterys labiau kenčia 
dėl klimato kaitos, susiduria su didesne 
rizika ir patiria didesnę naštą dėl įvairių 
priežasčių, pvz., susijusių su 
nevienodomis naudojimosi ištekliais, 
švietimo, darbo galimybėmis bei teisėmis į 
žemę ir esamomis socialinėmis ir 
kultūrinėmis normomis, taip pat patiria 
tarpsektorinę diskriminaciją ir dėl to 
mažėja jų gebėjimas apsisaugoti nuo 
klimato kaitos poveikio;

B. kadangi klimato kaitos žalingas 
poveikis yra didesnis šalyse, kurios 
mažiausiai išsivysčiusios, priklauso nuo 
žaliavų sektoriaus ir kurių infrastruktūra 
prasčiausia;

Or. es

Pakeitimas 12
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon
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Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi klimato kaitos žalingas 
poveikis yra didesnis šalyse, kurios 
mažiausiai atsakingos už visuotinį atšilimą; 
kadangi moterys labiau kenčia dėl klimato 
kaitos, susiduria su didesne rizika ir patiria 
didesnę naštą dėl įvairių priežasčių, pvz., 
susijusių su nevienodomis naudojimosi 
ištekliais, švietimo, darbo galimybėmis bei 
teisėmis į žemę ir esamomis socialinėmis ir 
kultūrinėmis normomis, taip pat patiria 
tarpsektorinę diskriminaciją ir dėl to 
mažėja jų gebėjimas apsisaugoti nuo 
klimato kaitos poveikio;

B. kadangi klimato kaitos žalingas 
poveikis yra didesnis šalyse, kurios 
mažiausiai atsakingos už visuotinį atšilimą; 
kadangi neturtingiausi ir labiausiai 
pažeidžiami asmenys, visų pirma moterys 
ir mergaitės, labiau kenčia dėl klimato 
kaitos, susiduria su didesne rizika ir patiria 
didesnę naštą dėl įvairių priežasčių, pvz., 
susijusių su nevienodomis naudojimosi 
ištekliais, švietimo, politinės galios, darbo 
galimybėmis bei teisėmis į žemę ir 
esamomis socialinėmis ir kultūrinėmis 
normomis, taip pat patiria tarpsektorinę 
diskriminaciją ir dėl to mažėja jų 
gebėjimas apsisaugoti nuo klimato kaitos 
poveikio; kadangi tuo pat metu moterys ir 
mergaitės yra gamtos išteklių apsaugos 
priešakinėse linijose ir dažnai savo 
bendruomenėse pirmos reaguoja į klimato 
krizės poveikį; kadangi moterys yra itin 
svarbios valdant klimato krizę ir turėtų 
būti remiamos kaip pokyčius lemianti 
jėga;

Or. en

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

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi klimato kaitos žalingas 
poveikis yra didesnis šalyse, kurios 
mažiausiai atsakingos už visuotinį atšilimą; 
kadangi moterys labiau kenčia dėl klimato 
kaitos, susiduria su didesne rizika ir patiria 
didesnę naštą dėl įvairių priežasčių, pvz., 
susijusių su nevienodomis naudojimosi 

B. kadangi klimato kaitos žalingas 
poveikis yra didesnis šalyse, kurios 
mažiausiai atsakingos už visuotinį atšilimą; 
kadangi moterys labiau kenčia dėl klimato 
kaitos, susiduria su didesne rizika ir patiria 
didesnę naštą dėl įvairių priežasčių, pvz., 
susijusių su nevienodomis naudojimosi 
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ištekliais, švietimo, darbo galimybėmis bei 
teisėmis į žemę ir esamomis socialinėmis ir 
kultūrinėmis normomis, taip pat patiria 
tarpsektorinę diskriminaciją ir dėl to 
mažėja jų gebėjimas apsisaugoti nuo 
klimato kaitos poveikio;

ištekliais, švietimo, darbo galimybėmis bei 
teisėmis į žemę ir esamomis socialinėmis ir 
kultūrinėmis normomis, pavyzdžiui, jų, 
kaip pagrindinių globėjų ir aprūpintojų 
vandeniu, maistu ir kuru, vaidmeniu, taip 
pat patiria tarpsektorinę diskriminaciją dėl, 
pavyzdžiui, amžiaus, gebėjimų, civilinės 
būklės, skurdo, etninės kilmės, lytiškumo, 
ir dėl to mažėja jų gebėjimas apsisaugoti 
bei apsaugoti jų išlaikomus asmenis nuo 
klimato kaitos poveikio;

Or. en

Pakeitimas 14
Silvia Modig

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi klimato kaitos žalingas 
poveikis yra didesnis šalyse, kurios 
mažiausiai atsakingos už visuotinį atšilimą; 
kadangi moterys labiau kenčia dėl klimato 
kaitos, susiduria su didesne rizika ir patiria 
didesnę naštą dėl įvairių priežasčių, pvz., 
susijusių su nevienodomis naudojimosi 
ištekliais, švietimo, darbo galimybėmis bei 
teisėmis į žemę ir esamomis socialinėmis ir 
kultūrinėmis normomis, taip pat patiria 
tarpsektorinę diskriminaciją ir dėl to 
mažėja jų gebėjimas apsisaugoti nuo 
klimato kaitos poveikio;

B. kadangi klimato kaitos žalingas 
poveikis yra didesnis šalyse, kurios 
mažiausiai atsakingos už visuotinį atšilimą; 
kadangi klimato kaita daro poveikį mažiau 
išteklių turintiems žmonėms ir grupėms; 
kadangi moterys sudaro 70 proc. 
labiausiai skurstančių pasaulio žmonių; 
kadangi moterys labiau kenčia dėl klimato 
kaitos, susiduria su didesne rizika ir patiria 
didesnę naštą dėl įvairių priežasčių, pvz., 
susijusių su nevienodomis naudojimosi 
ištekliais, švietimo, darbo galimybėmis bei 
teisėmis į žemę ir esamomis socialinėmis ir 
kultūrinėmis normomis, taip pat patiria 
tarpsektorinę diskriminaciją ir dėl to 
mažėja jų gebėjimas apsisaugoti nuo 
klimato kaitos poveikio;

Or. en

Pakeitimas 15
Silvia Modig

Nuomonės projektas
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B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi klimato kaita ir lyčių 
nelygybė yra tarpusavyje susiję; kadangi, 
JT duomenimis, klimato kaita daro 
didesnį poveikį moterims ir didina lyčių 
nelygybę ir diskriminaciją, nepaisant to, 
kad moterys mažiau prisideda prie klimato 
kaitos; kadangi, vis dėlto, pagal viešąją 
prisitaikymo ir švelninimo politiką 
neatsižvelgiama į lyties aspektą;

Or. en

Pakeitimas 16
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi neigiami klimato kaitos 
padariniai blogina šalių vystymosi 
perspektyvas ir gilina jau esamą lyčių 
nelygybę, susiformavusią dėl įvairių 
socialinių, ekonominių, institucinių, 
kultūrinių ir politinių veiksnių;

Or. en

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

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi klimato kaita kenkia 
galimybėms naudotis žmogaus teisėmis, 
ypač šioms asmenų, gyvenančių zonose, 
kuriose klimato krizės įvyksta pirmiausia, 
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teisėms, nors tie asmenys mažiausiai 
lemia klimato kaitą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
B b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bb. kadangi moterys – jos sudaro pusę 
pasaulio gyventojų – patiria itin didelį su 
lytimi susijusį klimato kaitos, pavyzdžiui, 
potvynių, gaisrų, sausrų, miškų naikinimo 
ar vandens trūkumo, poveikį ir labiau 
rizikuoja sirgti infekcinėmis ligomis, 
pavyzdžiui, plintančiomis per vandenį bei 
maistą ir pernešėjų platinamomis ligomis, 
taip pat patirti sveikatos sutrikimus, 
susijusius su prastos kokybės oru; 
kadangi klimato kaitos padariniai kelia 
didžiulę riziką moterims, visų pirma 
nėščioms, dėl prastėjančių sanitarinių ir 
higienos sąlygų ir ribotų ar nepakankamų 
galimybių gauti esminių sveikatos 
priežiūros paslaugų ir gydymo;

Or. en

Pakeitimas 19
Silvia Modig

Nuomonės projektas
B b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bb. kadangi klimato kaita lemia 
pabėgėlių skaičiaus augimą, nes žmonės 
būna priversti laikinai ar visam laikui 
palikti savo namus, kai aplinka tampa 
netinkama jiems gyventi; kadangi tai turi 
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didelį poveikį, ypač pažeidžiamoms 
besivystančių šalių gyventojų grupėms; 
kadangi moterys sudaro 80 proc. 
pabėgėlių dėl klimato kaitos ir labiausiai 
nukenčia nuo ekstremalios temperatūros 
ir gaivalinių nelaimių; kadangi, anot 
organizacijos „Greenpeace“, moterys taip 
pat sudaro daugumą žuvusių per 
gaivalines nelaimes ir jų tikimybė žūti 
tokiais atvejais yra 14 kartų didesnė;

Or. en

Pakeitimas 20
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Nuomonės projektas
B b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bb. kadangi neigiami klimato kaitos 
padariniai gali lemti migraciją; kadangi 
dėl su aplinka susijusių priežasčių viduje 
perkeltų asmenų ir prieglobsčio prašytojų 
padėtis yra blogesnė pažeidžiamesnių 
asmenų, pvz., moterų, atveju – jos patiria 
savo pagrindinių teisių pažeidimus dėl to, 
kad dažnai tampa prekybos žmonėmis ir 
seksualinio išnaudojimo aukomis; 

Or. en

Pakeitimas 21
Silvia Modig

Nuomonės projektas
B c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bc. kadangi, anot organizacijos 
„Greenpeace“, moterys sudaro 51 proc. 
pasaulio gyventojų ir 43 proc. žemės ūkio 
darbuotojų besivystančiose šalyse; 
kadangi žemės ūkio gamyba yra vienas iš 
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sektorių, kuriuos labiausiai paveikė 
klimato kaita; kadangi, remiantis 
Pasaulio ekonomikos forumo 
duomenimis, 60 proc. žmonių, kenčiančių 
nuo netinkamos mitybos, yra moterys ir 
vaikai; kadangi dėl išteklių stokos ypač 
nukenčia moterys, kurios skiria daugiau 
laiko jiems gauti ir dėl to nukenčia kita 
veikla, pavyzdžiui, išsilavinimo įgijimas; 
kadangi, anot UNESCO, viena iš keturių 
jaunų moterų besivystančiose šalyse yra 
nebaigusi pradinės mokyklos;

Or. en

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

Nuomonės projektas
B c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bc. kadangi 80 proc. dėl klimato kaitos 
perkeltų, dažnai prievarta, asmenų yra 
moterys ir vaikai, kurie didžiausiu mastu, 
palyginti su vyrais, patiria neigiamą 
klimato kaitos poveikį ir patiria daugiau 
su tuo susijusių sunkumų; kadangi 
paprastai moterys patiria didesnę riziką 
patekti į nesaugias, perpildytas 
prieglaudas dėl to, kad neturi turto ir 
dažniau patiria skurdą;

Or. en

Pakeitimas 23
Silvia Modig

Nuomonės projektas
B d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bd. kadangi klimato kaita yra 
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glaudžiai susijusi su energetikos politika; 
kadangi energijos nepriteklius susijęs su 
mažomis pajamomis ir, pavyzdžiui, 
kylančiomis energijos kainomis; kadangi 
moterys gauna mažesnes pajamas ir joms 
kyla didesnis pavojus patirti energijos 
nepriteklių, visų pirma tai pasakytina apie 
vienišus tėvus ir pensininkus, iš kurių 
mažiausias pajamas gauna moterys; 
kadangi 2016 m. 1,1 mlrd. pasaulio 
žmonių neturėjo galimybės naudotis 
energija ir 50–70 proc. jų sudarė moterys 
ir vaikai;

Or. en

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

Nuomonės projektas
B d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bd. kadangi klimato kaita, aplinkos 
būklės blogėjimas, išteklių stoka ir 
gaivalinės nelaimės gali didinti įtampą ir 
lyčių nelygybę, o tai lemia dažnesnius 
smurto veiksmus, įskaitant smurtą 
artimoje aplinkoje ir ekonominį smurtą, 
seksualinę prievartą, prievartinę 
prostituciją, prievartines santuokas ar 
santuokas ne savo noru ir kitus 
išnaudojimo dėl lyties veiksmus; 

Or. en

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

Nuomonės projektas
B e konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Be. kadangi klimato kaita daro didelę 
įtaką apsirūpinimo maistu saugumui, 
maisto buvimui, galimybėms jo gauti ir jo 
vartojimui; kadangi moterys, ypač 
besivystančiose šalyse, atsižvelgiant į 
regioną, sudaro 40–80 proc. visos darbo 
jėgos, susijusios su maisto gamyba ir 
surinkimu; kadangi didesnis pasėlių 
praradimas ir beprecedentis gamtos 
išteklių išeikvojimas dėl besikeičiančių 
oro sąlygų gali lemti tai, kad siekiant 
patenkinti namų ūkių maisto poreikius, 
žemdirbiams tenkantis darbo krūvis taps 
pernelyg didelis;

Or. en

Pakeitimas 26
Silvia Modig

Nuomonės projektas
B e konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Be. kadangi moterims, ypač čiabuvių 
tautų moterims, kyla itin didelė rizika 
patirti smurtą, susijusi su aplinka; 
kadangi 2017 m. beveik pusė nužudytų 
aplinkos apsaugos gynėjų buvo moterys;

Or. en

Pakeitimas 27
Silvia Modig

Nuomonės projektas
B f konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bf. kadangi, Europos lyčių lygybės 
instituto duomenimis, 2018 m. klimato 
kaitos srityje daugiau nei 80 proc. 
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atsakingų pareigų eina vyrai;  kadangi 
mokslo srityje, tais atvejais, kai ataskaitos 
teikiamos diskusijoms tarptautiniuose 
forumuose, 95 proc. valdybų narių ir 86 
proc. vyresniųjų vadovų yra vyrai; 
kadangi elektros energijos sektoriuje 
visame pasaulyje tik 8 proc. įtakingų 
pareigūnų yra moterys ir jos sudaro tik 32 
proc. visų šio sektoriaus darbuotojų;

Or. en

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

Nuomonės projektas
B f konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bf. kadangi klimato kaita daro itin 
didelį poveikį gėlo vandens ištekliams ir jų 
prieinamumui, visų pirma besivystančiose 
šalyse, išsidėsčiusiose karšto ir sauso 
klimato zonose, ir turi įtakos vandens, 
naudojamo namų ūkiuose, 
prieinamumui; kadangi dėl vandens 
išteklių stokos moterys gali nukentėti 
labiausiai;

Or. en

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

Nuomonės projektas
B g konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bg. kadangi daugelyje besivystančių 
šalių mergaičių ir moterų galimybės 
naudotis informacinėmis ir ryšių 
technologijomis yra ribotos dėl įvairių 
veiksnių, pvz., socialinio ir kultūrinio 
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tendencingumo, netinkamos 
technologinės infrastruktūros, ypač kaimo 
vietovėse, nepakankamų galimybių 
naudotis švietimo paslaugomis, mokslų 
srities ar kompiuterinio neraštingumo, 
taip pat dėl to, kad moterys neturi 
disponuojamų pajamų technologijų 
paslaugoms pirkti; 

Or. en

Pakeitimas 30
Annika Bruna

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad lyčių lygybė yra 
darnaus vystymosi katalizatorius ir būtina 
išankstinė sąlyga norint valdyti su klimatu 
susijusius sunkumus; ragina ES ir jos 
valstybes nares įtraukti analizę ir biudžeto 
sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą į 
vystomojo bendradarbiavimo politiką ir 
visas priemones, kuriomis remiamas 
prisitaikymas prie klimato kaitos ir 
atsparumas jai besivystančiose šalyse;

1. pripažįsta, kad lyčių lygybė nėra 
klausimas, kuris būtų itin susijęs su 
darniu vystymusi ir su klimato iššūkių 
valdymu;

Or. fr

Pakeitimas 31
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad lyčių lygybė yra 
darnaus vystymosi katalizatorius ir būtina 
išankstinė sąlyga norint valdyti su klimatu 
susijusius sunkumus; ragina ES ir jos 
valstybes nares įtraukti analizę ir biudžeto 
sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą į 

1. pripažįsta, kad vyrų ir moterų 
lygybė yra išsivysčiusios visuomenės 
išankstinė sąlyga;
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vystomojo bendradarbiavimo politiką ir 
visas priemones, kuriomis remiamas 
prisitaikymas prie klimato kaitos ir 
atsparumas jai besivystančiose šalyse;

Or. es

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

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad lyčių lygybė yra 
darnaus vystymosi katalizatorius ir būtina 
išankstinė sąlyga norint valdyti su klimatu 
susijusius sunkumus; ragina ES ir jos 
valstybes nares įtraukti analizę ir biudžeto 
sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą į 
vystomojo bendradarbiavimo politiką ir 
visas priemones, kuriomis remiamas 
prisitaikymas prie klimato kaitos ir 
atsparumas jai besivystančiose šalyse;

1. pripažįsta, kad lyčių lygybė ir 
moterų bei mergaičių įgalėjimas yra 
darnaus vystymosi katalizatoriai ir būtinos 
išankstinės sąlygos norint valdyti su 
klimatu susijusius sunkumus; ragina ES ir 
jos valstybes nares įtraukti analizę ir 
biudžeto sudarymą atsižvelgiant į lyčių 
aspektą į vystomojo bendradarbiavimo 
politiką ir visas priemones, kuriomis 
siekiama lyčių požiūriu teisingų veiksmų 
klimato kaitos srityje ir remti prisitaikymą 
prie klimato kaitos ir atsparumą jai 
besivystančiose šalyse;

Or. en

Pakeitimas 33
Jessica Stegrud

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad lyčių lygybė yra 
darnaus vystymosi katalizatorius ir būtina 
išankstinė sąlyga norint valdyti su klimatu 
susijusius sunkumus; ragina ES ir jos 
valstybes nares įtraukti analizę ir biudžeto 
sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą į 
vystomojo bendradarbiavimo politiką ir 

1. pripažįsta, kad lyčių lygybė yra 
neatskiriama ilgalaikio darnaus vystymosi 
dalis; ragina ES įtraukti analizę ir biudžeto 
sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą į 
vystomojo bendradarbiavimo politiką ir 
visas priemones, kuriomis remiamas 
prisitaikymas prie klimato kaitos ir 
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visas priemones, kuriomis remiamas 
prisitaikymas prie klimato kaitos ir 
atsparumas jai besivystančiose šalyse;

atsparumas jai besivystančiose šalyse;

Or. en

Pakeitimas 34
Andżelika Anna Możdżanowska

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad lyčių lygybė yra 
darnaus vystymosi katalizatorius ir būtina 
išankstinė sąlyga norint valdyti su klimatu 
susijusius sunkumus; ragina ES ir jos 
valstybes nares įtraukti analizę ir biudžeto 
sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą į 
vystomojo bendradarbiavimo politiką ir 
visas priemones, kuriomis remiamas 
prisitaikymas prie klimato kaitos ir 
atsparumas jai besivystančiose šalyse;

1. pripažįsta, kad lyčių lygybė yra 
darnaus vystymosi ir su klimatu susijusių 
sunkumų valdymo katalizatorius; ragina 
ES ir jos valstybes nares įtraukti analizę ir 
biudžeto sudarymą atsižvelgiant į lyčių 
aspektą į vystomojo bendradarbiavimo 
politiką ir visas priemones, kuriomis 
remiamas prisitaikymas prie klimato kaitos 
ir atsparumas jai besivystančiose šalyse;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad besivystančių šalių 
kaimo vietovių gyventojai, visų pirma 
moterys, sudarančios neproporcingai 
didelę skurdžiausių pasaulio gyventojų 
dalį, yra itin pažeidžiami, nes dažnai yra 
priklausomi nuo gamtinių išteklių, daug 
dirba žemės ūkio srityje, pavyzdžiui, 
gamina maistą, renka vandenį ir kurą, 
taip pat labai dažnai turi atlikti 
neapmokamą darbą namų ūkiuose ir 
bendruomenėse; ragina Europos Komisiją 
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teikti daugiau paramos moterų gamybos 
pajėgumams siekiant įveikti apsirūpinimo 
maistu nesaugumą dėl klimato kaitos;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad žemės ūkio sektorius 
yra vienas iš labiausiai kenčiančių dėl 
klimato kaitos padarinių šalyse 
partnerėse; primena, kad kaimo moterys 
yra ypač pažeidžiamos dėl klimato kaitos 
poveikio žemės ūkio gamybai ir 
apsirūpinimo maistu saugumui; ragina 
ES ir jos valstybes nares stiprinti 
bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis 
siekiant integruoti tvirtą lyties aspektą į 
visą žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką;

Or. en

Pakeitimas 37
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad Paryžiaus susitarimas 
turi būti plėtojamas atsižvelgiant į jo 2 
straipsnį ir nepridedantant lyčių 
ideologijų, pagal kurias painiojamas 
klimatas ir moterų bei skurdo problemos;

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

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. primena, kad moterų ir mergaičių 
tikimybė mirti per su klimatu susijusias 
gaivalines nelaimes ir būti perkeltoms yra 
didesnė, kad tai lemia visų pirma jų 
negalėjimas naudotis informacija ir jų 
kaip globėjų vaidmuo; pabrėžia, kad per 
šias krizes ir po jų moterims ir mergaitėms 
taip pat visų pirma kyla labai didelė 
seksualinio smurto, išnaudojimo ir 
mokyklos nebaigimo grėsmė; ragina ES 
įtraukti šį lyties aspektą į savo 
humanitarinius veiksmus ir užtikrinti 
galimybę naudotis lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos priežiūros 
paslaugomis;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. primena, kad moterų 
pažeidžiamumui klimato kaitos sąlygomis 
daro įtaką socialinės ir kultūrinės normos 
dėl to, kad esama darbo, judumo, 
vaidmenų namų ūkyje ir dalyvavimo 
priimant politinius ir ekonominius 
sprendimus paskirstymo pagal lytis; 

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. pabrėžia esant tvirtų įrodymų, kad 
su klimatu susijusių sąlygų, pvz., mitybos 
nepakankamumo, poveikis sveikatai ir 
susirgimo infekcinėmis ligomis, pvz., 
maliarija, dažnis yra skirtingi pagal lytis;  
susirūpinęs atkreipia dėmesį į didelį 
moterų mirtingumą nelaimių atveju; 
primena, kad dėl klimato kaitos poveikio 
daugėja ligų, kuriomis serga moterys ir 
mergaitės ir kurios daro poveikį jų lytinei 
sveikatai bei reprodukcinėms teisėms; 
švaraus vandens trūkumas dėl klimato 
kaitos daro neigiamą poveikį nėščių 
moterų higienai, motinų sveikatai ir 
higienai menstruacijų laikotarpiais; 
primygtinai ragina integruoti lyčių 
aspektą į darnaus vystymosi politiką ir 
programas siekiant užtikrinti, kad moterų 
ir mergaičių teisės, – įskaitant lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises ir būtinas 
sveikatos priežiūros paslaugas, – lyčių 
lygybės skatinimas ir su klimato kaita 
susijęs teisingumas būtų įtraukti į visas 
šios politikos strategines programas;

Or. en

Pakeitimas 41
Annika Bruna

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina į naująjį Lyčių lygybės 
veiksmų palaikant išorės santykius planą 
(III LLVP) pirmą kartą įtraukti, kaip 
prioritetines sritis, lyčių lygybę ir kovą su 
klimato kaita, parengti susijusius 
rodiklius ir užtikrinti pakankamus 

Išbraukta.
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išteklius šiam tikslui pasiekti;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina į naująjį Lyčių lygybės 
veiksmų palaikant išorės santykius planą 
(III LLVP) pirmą kartą įtraukti, kaip 
prioritetines sritis, lyčių lygybę ir kovą su 
klimato kaita, parengti susijusius rodiklius 
ir užtikrinti pakankamus išteklius šiam 
tikslui pasiekti;

2. ragina į naująjį Lyčių lygybės 
veiksmų palaikant išorės santykius planą 
(III LLVP) pirmą kartą įtraukti, kaip 
prioritetines sritis, lyčių lygybę ir kovą su 
klimato kaita, parengti susijusius rodiklius 
ir užtikrinti pakankamus išteklius šiam 
tikslui pasiekti; pagal III LLVP turėtų būti 
remiamas prasmingas ir veiksmingas 
moterų vadovaujamų ir moterų teisių 
organizacijų politinis dalyvavimas šalyse 
partnerėse visais lygmenimis; ragina 
moterų organizacijoms užtikrinti 
galimybes naudotis tarptautiniais kovos 
su klimato kaita fondais ir dalyvauti 
derybose klimato klausimais, visų pirma 
atsižvelgiant į dažną moterų lyderystę 
sprendžiant klimato kaitos padarinių 
uždavinius savo šalyse ir bendruomenėse; 

Or. en

Pakeitimas 43
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina į naująjį Lyčių lygybės 
veiksmų palaikant išorės santykius planą 
(III LLVP) pirmą kartą įtraukti, kaip 
prioritetines sritis, lyčių lygybę ir kovą su 
klimato kaita, parengti susijusius 

2. ragina, kad jeigu bus rengiamas 
naujas Lyčių lygybės veiksmų palaikant 
išorės santykius planas, jame pagrindinis 
dėmesys būtų skiriamas vyrų ir moterų 
lygybei, visavertiškai įtraukiant moteris į 
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rodiklius ir užtikrinti pakankamus 
išteklius šiam tikslui pasiekti;

visuomenę, taip pat remiami šeimos 
interesai užtikrinant labiausiai 
pažeidžiamų asmenų apsaugą ir 
nepainiojant politinių veiksmų ir lyčių 
ideologijos;

Or. es

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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina į naująjį Lyčių lygybės 
veiksmų palaikant išorės santykius planą 
(III LLVP) pirmą kartą įtraukti, kaip 
prioritetines sritis, lyčių lygybę ir kovą su 
klimato kaita, parengti susijusius rodiklius 
ir užtikrinti pakankamus išteklius šiam 
tikslui pasiekti;

2. ragina pagal naująjį Lyčių lygybės 
veiksmų palaikant išorės santykius planą 
(III LLVP) itin didelį dėmesį skirti lyčių 
lygybei ir kovai su klimato kaita pagal 
visas keturias pagrindines sritis, parengti 
susijusius rodiklius ir užtikrinti 
pakankamus išteklius LLVP tikslui 
pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 45
Jessica Stegrud

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina į naująjį Lyčių lygybės 
veiksmų palaikant išorės santykius planą 
(III LLVP) pirmą kartą įtraukti, kaip 
prioritetines sritis, lyčių lygybę ir kovą su 
klimato kaita, parengti susijusius rodiklius 
ir užtikrinti pakankamus išteklius šiam 
tikslui pasiekti;

2. ragina į naująjį Lyčių lygybės 
veiksmų palaikant išorės santykius planą 
(III LLVP) pirmą kartą įtraukti lyčių 
lygybę ir kovą su klimato kaita, parengti 
susijusius rodiklius ir užtikrinti 
pakankamus išteklius šiam tikslui pasiekti;

Or. en
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Pakeitimas 46
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
rinkti konkrečių šalių ir pagal lytis 
suskirstytus duomenis, nustatyti rodiklius 
ir kriterijus, kuriais atsižvelgiama į lyčių 
aspektą, ir parengti praktines priemones, 
kuriomis būtų galima veiksmingiau 
integruoti lyčių aspektą planuojant, 
įgyvendinant ir vertinant kovos su klimato 
kaita politiką, programas ir projektus;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia būtinybę, kad 
Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemone (KVTBP) 
būtų remiamas lyčių aspektu grindžiamas 
požiūris įgyvendinant jos procesus ir 
operacijas, įskaitant kovai su klimato 
kaita skirtų projektų ir programų, kuriais 
konkrečiai siekiama spręsti su lytimi 
susijusias problemas, būtinybę;

Or. en

Pakeitimas 48
Sirpa Pietikäinen
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina, kad darnaus vystymosi 
tikslai (DVT) būtų svarbiausi priimant 
visus sprendimus ir formuojant politiką 
ES ir jos valstybėse narėse, taip pat ES 
užsienio ir vystymosi politiką;

Or. en

Pakeitimas 49
Annika Bruna

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad moterys yra galinga 
pokyčių varomoji jėga, ir ragina 
įgyvendinant ES vystymosi programas 
skatinti prasmingą jų dalyvavimą visais 
lygmenimis, nes jų įtrauktis yra labai 
svarbi siekiant užtikrinti atsparumą 
klimato kaitai ir rasti ilgalaikius su 
klimatu susijusius sprendimus;

Išbraukta.

Or. fr

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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad moterys yra galinga 
pokyčių varomoji jėga, ir ragina 
įgyvendinant ES vystymosi programas 
skatinti prasmingą jų dalyvavimą visais 
lygmenimis, nes jų įtrauktis yra labai 

3. pabrėžia, kad moterys yra galinga 
pokyčių varomoji jėga, visų pirma klimato 
politikos srityje, ir ragina įgyvendinant ES 
vystymosi programas skatinti prasmingą 
moterų ir jų organizacijų dalyvavimą 
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svarbi siekiant užtikrinti atsparumą klimato 
kaitai ir rasti ilgalaikius su klimatu 
susijusius sprendimus;

visais lygmenimis ir visais politikos 
rengimo, planavimo, finansavimo, 
įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo 
etapais, nes jų įtrauktis yra labai svarbi 
siekiant švelninti klimato kaitos poveikį ir 
užtikrinti atsparumą klimato kaitai, 
teisingą išteklių paskirstymą, kad jos 
galėtų įveikti kliūtis, darančias joms 
neproporcingai didelį poveikį, ir rasti 
ilgalaikius ir tvarius su klimatu susijusius 
sprendimus; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, 
kad reikia remti šių organizacijų 
pajėgumų kūrimą ir tinkamą 
finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 51
Sirpa Pietikäinen

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad moterys yra galinga 
pokyčių varomoji jėga, ir ragina 
įgyvendinant ES vystymosi programas 
skatinti prasmingą jų dalyvavimą visais 
lygmenimis, nes jų įtrauktis yra labai 
svarbi siekiant užtikrinti atsparumą klimato 
kaitai ir rasti ilgalaikius su klimatu 
susijusius sprendimus;

3. pabrėžia, kad moterys yra galinga 
pokyčių varomoji jėga, ir ragina 
įgyvendinant ES vystymosi programas 
skatinti prasmingą jų dalyvavimą visais 
lygmenimis, be kita ko, priimant 
sprendimus, nes jų įtrauktis yra labai 
svarbi siekiant užtikrinti atsparumą klimato 
kaitai ir rasti ilgalaikius su klimatu 
susijusius sprendimus;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad moterys yra galinga 3. pabrėžia, kad moterys ir mergaitės 
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pokyčių varomoji jėga, ir ragina 
įgyvendinant ES vystymosi programas 
skatinti prasmingą jų dalyvavimą visais 
lygmenimis, nes jų įtrauktis yra labai 
svarbi siekiant užtikrinti atsparumą klimato 
kaitai ir rasti ilgalaikius su klimatu 
susijusius sprendimus;

yra galinga pokyčių varomoji jėga, ir 
ragina įgyvendinant ES vystymosi 
programas skatinti prasmingą jų 
dalyvavimą visais lygmenimis, nes jų 
įtrauktis yra labai svarbi siekiant užtikrinti 
atsparumą klimato kaitai ir rasti ilgalaikius 
su klimatu susijusius sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 53
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad moterys yra galinga 
pokyčių varomoji jėga, ir ragina 
įgyvendinant ES vystymosi programas 
skatinti prasmingą jų dalyvavimą visais 
lygmenimis, nes jų įtrauktis yra labai 
svarbi siekiant užtikrinti atsparumą 
klimato kaitai ir rasti ilgalaikius su 
klimatu susijusius sprendimus;

3. pabrėžia moterų dalyvavimo 
visuomenėje svarbą;  mano, kad siekiant 
vystymosi ir visų visuomenių, ypač 
besivystančių, atsparumo, itin svarbu 
įtraukti moteris į visuomenę suteikiant 
joms lygiais teises ir galimybes;

Or. es

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

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pripažįsta, kad kovos su klimato 
kaita politikos įgyvendinimas teikia 
galimybes moterims, ypač besivystančiose 
šalyse, aktyviau dalyvauti vietos politikoje 
ir taip suteikti balsą vietos moterims; 
pripažįsta, kad vietos lygmens politika gali 
daryti poveikį žmonių gyvenimui, todėl 
moterų įtraukimas į šios politikos 
vykdymą turi būti pagrindinis principas;
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Or. en

Pakeitimas 55
Silvia Modig

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. teigia, kad būtina reikalauti 
aktyvaus moterų dalyvavimo ir skatinti 
tokį jų dalyvavimą bei pasiūlyti naują 
politiką, – kovos su klimato kaita ir 
vystymosi politiką, – kuri padėtų pakeisti 
socialines, gamybos, ekonomines ir 
institucines struktūras taip, kad jos 
skatintų lygias galimybes ir darnų 
vystymąsi;

Or. en

Pakeitimas 56
Annika Bruna

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. prašo Europos Parlamento klimato 
kaitos srityje savo pastangas, visų pirma 
finansines, skirti nekintančiųjų anglies 
dioksido neišskiriančios energijos šaltinių 
moksliniams tyrimams ir plėtrai, jos 
gamybos priemones kuriant ir gaminant 
Europoje;

Or. fr

Pakeitimas 57
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Radka Maxová
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad kovos su klimato 
kaita finansavimu turėtų galėti naudotis ir 
vyrai, ir moterys ir šis finansavimas turėtų 
būti suplanuotas taip, kad teiktų abipusę 
naudą, o ne stiprintų nelygybės modelius;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. primena, kad lyčių nelygybę su 
energetika susijusio švietimo srityje lemia 
lytimi grindžiami prietarai ir stereotipai, 
pagal kuriuos moterys neįtraukiamos į 
žaliosios ekonomikos sritis, pavyzdžiui, 
transporto ir energetikos, o dėl to 
švaistomi žmogiškieji ištekliai ir 
užkertamas kelias Europos Sąjungai 
pasiekti visą savo konkurencinį 
potencialą; primygtinai pakartoja, kad 
reikia didinti atitinkamą kvalifikaciją 
mokslo ir technologijų srityse turinčių 
moterų skaičių, taip pat atitinkamose 
mokslo įstaigose aukščiausiu lygmeniu 
dalyvaujančių moterų skaičių; 
primygtinai ragina nacionalines 
vyriausybes skatinti ir įpareigoti įmones ir 
akademinę bendruomenę įtraukti moteris 
į visų lygmenų sprendimų priėmimą 
pramonės sektoriuose, pvz., energetikos, 
transporto ir naftos;

Or. en

Pakeitimas 59
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Silvia Modig

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. reikalauja, kad moterys turėtų 
vienodas galimybes naudotis žiniomis, 
ištekliais ir technologijomis, reikalingais 
siekiant tinkamai kovoti su neigiamais 
visuotinio atšilimo padariniais; teigia, kad 
politinėmis priemonėmis turi būti ne tik 
siekiama švelninti gaivalinių nelaimių 
padarytą žalą, bet ir būtina dėti pastangas 
siekiant sumažinti poveikį gyventojams 
lygybės veiksmais, kuriais suteikiama 
galimybė, taip pat moterims, 
bendradarbiauti ieškant tvarių 
sprendimų;

Or. en

Pakeitimas 60
Silvia Modig

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. ragina Komisiją analizuoti lyčių 
lygybės poveikį galiojančioms prekybos 
sutartims ir, iš anksto, visoms naujoms 
sutartims, kurios galėtų būti pasirašytos; 
ragina į naujus ir esamus susitarimus 
įtraukti veiksmingas nuostatas ir sankcijų 
mechanizmus, kuriais būtų pasiekta lyčių 
lygybė ir užtikrintos moterų teisės bei 
įgalėjimas; ragina Komisiją ir Tarybą 
skatinti ir remti konkretaus skyriaus dėl 
lyčių lygybės įtraukimą į ES prekybos ir 
asociacijos susitarimus ir užtikrinti, kad 
jame būtų konkrečiai numatyti privalomi 
įpareigojimai gerbti ir skatinti lyčių lygybę 
ir moterų įgalėjimą;

Or. en
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Pakeitimas 61
Annika Bruna

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją parengti konkretų 
veiksmų planą, kad būtų įvykdyti 
įsipareigojimai pagal atnaujintą Lyčių 
lygybės veiksmų planą, dėl kurio susitarta 
25-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos šalių 
konferencijoje (COP 25), ir paskirti 
nuolatinį ES ryšių punktą lyčių ir klimato 
kaitos klausimais, kuriam būtų skirta 
pakankamai biudžeto išteklių, kad ES ir 
visame pasaulyje būtų galima įgyvendinti 
ir stebėti klimato politikos veiksmus, pagal 
kuriuos atsižvelgiama į lyčių aspektą.

Išbraukta.

Or. fr

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją parengti konkretų 
veiksmų planą, kad būtų įvykdyti 
įsipareigojimai pagal atnaujintą Lyčių 
lygybės veiksmų planą, dėl kurio susitarta 
25-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos šalių 
konferencijoje (COP 25), ir paskirti 
nuolatinį ES ryšių punktą lyčių ir klimato 
kaitos klausimais, kuriam būtų skirta 
pakankamai biudžeto išteklių, kad ES ir 
visame pasaulyje būtų galima įgyvendinti 
ir stebėti klimato politikos veiksmus, pagal 
kuriuos atsižvelgiama į lyčių aspektą.

4. primena, kad šalys įsipareigojo 
2020 m. peržiūrėti savo nacionalinius 
kovos su klimato kaita veiksmų planus ir 
kad šis įsipareigojimas nepriklauso nuo 
to, kada įvyks Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos šalių 
konferencija; ragina Komisiją parengti 
konkretų veiksmų planą, kad būtų įvykdyti 
įsipareigojimai pagal atnaujintą Lyčių 
lygybės veiksmų planą, dėl kurio susitarta 
25-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos šalių 
konferencijoje (COP 25), ir paskirti 
nuolatinį ES ryšių punktą lyčių ir klimato 
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kaitos klausimais, kuriam būtų skirta 
pakankamai biudžeto išteklių, kad ES ir 
visame pasaulyje būtų galima įgyvendinti 
ir stebėti klimato politikos veiksmus, pagal 
kuriuos atsižvelgiama į lyčių aspektą; 
ragina ES ir jos valstybes nares užtikrinti 
lytims teisingus nacionalinius kovos su 
klimato kaita veiksmų planus tvirčiau 
integruojant lyčių lygybę į peržiūrėtus 
nacionalinius kovos su klimato kaita 
veiksmų planus, taip pat prasmingą 
moterų grupių dalyvavimą sudarant ir 
įgyvendinant šiuos planus;

Or. en

Pakeitimas 63
Jessica Stegrud, Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją parengti konkretų 
veiksmų planą, kad būtų įvykdyti 
įsipareigojimai pagal atnaujintą Lyčių 
lygybės veiksmų planą, dėl kurio susitarta 
25-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos šalių 
konferencijoje (COP 25), ir paskirti 
nuolatinį ES ryšių punktą lyčių ir klimato 
kaitos klausimais, kuriam būtų skirta 
pakankamai biudžeto išteklių, kad ES ir 
visame pasaulyje būtų galima įgyvendinti 
ir stebėti klimato politikos veiksmus, pagal 
kuriuos atsižvelgiama į lyčių aspektą.

4. ragina Komisiją parengti konkretų 
veiksmų planą, kad būtų įvykdyti 
įsipareigojimai pagal atnaujintą Lyčių 
lygybės veiksmų planą, dėl kurio susitarta 
25-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos šalių 
konferencijoje (COP 25);

Or. en

Pakeitimas 64
Andżelika Anna Możdżanowska

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją parengti konkretų 
veiksmų planą, kad būtų įvykdyti 
įsipareigojimai pagal atnaujintą Lyčių 
lygybės veiksmų planą, dėl kurio susitarta 
25-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos šalių 
konferencijoje (COP 25), ir paskirti 
nuolatinį ES ryšių punktą lyčių ir klimato 
kaitos klausimais, kuriam būtų skirta 
pakankamai biudžeto išteklių, kad ES ir 
visame pasaulyje būtų galima įgyvendinti 
ir stebėti klimato politikos veiksmus, pagal 
kuriuos atsižvelgiama į lyčių aspektą.

4. ragina Komisiją parengti konkretų 
veiksmų planą, kad būtų įvykdyti 
įsipareigojimai pagal atnaujintą Lyčių 
lygybės veiksmų planą, dėl kurio susitarta 
25-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos šalių 
konferencijoje (COP 25);

Or. en

Pakeitimas 65
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją parengti konkretų 
veiksmų planą, kad būtų įvykdyti 
įsipareigojimai pagal atnaujintą Lyčių 
lygybės veiksmų planą, dėl kurio susitarta 
25-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos šalių 
konferencijoje (COP 25), ir paskirti 
nuolatinį ES ryšių punktą lyčių ir klimato 
kaitos klausimais, kuriam būtų skirta 
pakankamai biudžeto išteklių, kad ES ir 
visame pasaulyje būtų galima įgyvendinti 
ir stebėti klimato politikos veiksmus, pagal 
kuriuos atsižvelgiama į lyčių aspektą.

4. ragina Komisiją rengiant ir 
plėtojant tarptautinio bendradarbiavimo ir 
vystymosi politiką pagrindinį dėmesį 
sutelkti į Europos Sąjungos interesus, 
nepainiojant ideologinės politikos sričių, 
prašo, kad Sąjunga, vykdydama savo 
išorės veiksmus taip pat atsižvelgtų į 
sunkią kovą su koronavirusu, kurią dabar 
patiria visos valstybės, tiek priklausančios 
ES, tiek ne;

Or. es

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

Nuomonės projektas
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4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją parengti konkretų 
veiksmų planą, kad būtų įvykdyti 
įsipareigojimai pagal atnaujintą Lyčių 
lygybės veiksmų planą, dėl kurio susitarta 
25-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos šalių 
konferencijoje (COP 25), ir paskirti 
nuolatinį ES ryšių punktą lyčių ir klimato 
kaitos klausimais, kuriam būtų skirta 
pakankamai biudžeto išteklių, kad ES ir 
visame pasaulyje būtų galima įgyvendinti 
ir stebėti klimato politikos veiksmus, pagal 
kuriuos atsižvelgiama į lyčių aspektą.

4. ragina Komisiją parengti konkretų 
veiksmų planą, kad būtų įvykdyti 
įsipareigojimai pagal atnaujintą Lyčių 
lygybės veiksmų planą, dėl kurio susitarta 
25-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos šalių 
konferencijoje (COP 25), ir toliau stiprinti 
klimato politikos, pagal kurią 
atsižvelgiama į lyčių aspektą, 
įgyvendinimą ir stebėseną;

Or. en

Pakeitimas 67
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Radka 
Maxová, Hilde Vautmans

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją parengti konkretų 
veiksmų planą, kad būtų įvykdyti 
įsipareigojimai pagal atnaujintą Lyčių 
lygybės veiksmų planą, dėl kurio susitarta 
25-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos šalių 
konferencijoje (COP 25), ir paskirti 
nuolatinį ES ryšių punktą lyčių ir klimato 
kaitos klausimais, kuriam būtų skirta 
pakankamai biudžeto išteklių, kad ES ir 
visame pasaulyje būtų galima įgyvendinti 
ir stebėti klimato politikos veiksmus, pagal 
kuriuos atsižvelgiama į lyčių aspektą.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad, nepaisant jų 
pažeidžiamumo, moterys gali būti 
veiksmingos ir aktyvios prisitaikymo prie 
klimato kaitos ir šios kaitos padarinių 
švelninimo veikėjos ir skatintojos; šiuo 
atžvilgiu ragina, siekiant pagerinti vietos 
moterų prisitaikymo pajėgumus, ypač 
besivystančiose šalyse, plėtoti daugiau 
prisitaikymo iniciatyvų, pagal kurias būtų 
nustatomos ir sprendžiamos su lytimi 
susijusio klimato kaitos poveikio 
problemos visų pirma srityse, susijusiose 
tu apsirūpinimo maistu saugumu, 
vandentvarka, žemės ūkiu, energetika, 
sveikatos apsauga ir nelaimių valdymu;

Or. en

Pakeitimas 69
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Europos Komisiją 
užtikrinti, kad atnaujinta partnerystė ir 
visapusiška strategija su Afrika būtų 
grindžiamos kovos su klimato kaita, 
aplinkosaugos veiksmų programos 
principais siekiant įgyvendinti 
Darbotvarkę iki 2030 m., taip pat lyčių 
lygybe, ir būtų įgyvendintas žmogaus 
teisėmis grindžiamas požiūris, pagal kurį 
dedant pastangas aplinkosaugos ir 
vystymosi srityse didžiausias dėmesys būtų 
skiriamas bendruomenėms ir moterims;

Or. en
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Pakeitimas 70
Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Radka Maxová

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina valstybes nares sukurti 
oficialią Tarybos sudėtį dėl lyčių lygybės 
klausimų siekiant užtikrinti ministrams ir 
valstybės sekretoriams, atsakingiems už 
lyčių lygybę, tikslinį forumą diskusijoms 
ir siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
lyčių aspekto integravimui į visą ES 
politiką, įskaitant aplinkos ir vystymosi 
politiką;

Or. en

Pakeitimas 71
Alice Kuhnke
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad siekiant nešališkos, 
sąžiningos, tvarios ir teisingos pertvarkos, 
kad niekas neliktų nuošalyje, visi klimato 
politikos veiksmai turi apimti lyčių 
aspektą ir tarpsektorinę perspektyvą, į 
kurią įtraukiama įvairi labiausiai 
marginalizuotų asmenų ir bendruomenių 
patirtis; 

Or. en

Pakeitimas 72
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon
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Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad reikia, jog 
finansuojant tiek prisitaikymą prie 
klimato kaitos, tiek jos padarinių 
švelninimą būtų atsižvelgiama į lyčių 
aspektą; ragina ES padidinti finansinę 
paramą lytims teisingiems prisitaikymo 
prie klimato kaitos veiksmams ir 
veiksmams, kuriais sprendžiamos 
nuostolių ir žalos problemos 
besivystančiose šalyse, įskaitant klimato 
politikos veiksmus, kurių ėmėsi 
visuomeninės moterų organizacijos, 
atsižvelgiant į jų itin svarbų vaidmenį 
reaguojant vietoje į klimato krizes;

Or. en

Pakeitimas 73
Alice Kuhnke
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. primena, kad moterų įgalėjimas 
yra itin svarbus, kad būtų pasiekti DVT, ir 
primena, kad su klimato kaita susijusios 
gaivalinės nelaimės dažniausiai didina 
lyčių nelygybę ir skatina kitų rūšių 
nelygybę Pietų pusrutulyje ir visame 
pasaulyje;

Or. en

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

Nuomonės projektas
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4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad reikia stengtis 
integruoti lyčių aspektą į darnaus 
vystymosi ir kovos su klimato kaita planus 
ir intervencinius veiksmus, be kita ko, 
įtraukiant darnaus vystymosi tikslus;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. ragina imtis daugiau veiksmų 
siekiant padidinti moterų skaičių aukšto 
lygio su klimatu susijusių sprendimų 
priėmimo pareigose nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis; 
pripažįsta, kad moterų įgalėjimas, taip pat 
visapusiškas ir lygiateisis jų dalyvavimas 
ir lyderystės funkcijų vykdymas 
tarptautiniu lygmeniu, taip pat 
nacionalinių, regioninių ir vietos kovos su 
klimato kaita iniciatyvų valdymas yra 
labai svarbūs siekiant, kad kovos su 
klimato kaita veiksmai būtų sėkmingi ir 
veiksmingi; atsižvelgdamas į tai, ragina 
labiau integruoti moteris į sprendimų, 
kuriais siekiama prisitaikyti prie klimato 
kaitos, skatinti prisitaikymo strategijas ir 
nacionalinius prisitaikymo planus, 
radimo procesą;

Or. en

Pakeitimas 76
Alice Kuhnke
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pažymi, kad klimato kaitos 
padariniai Pietų pusrutulyje lėmė didesnį, 
pagal esamas tarptautines sistemas 
nustatytų ribų neatitinkanti, žmonių 
perkėlimą; ragina ES užtikrinti tinkamą 
reagavimą į perkėlimą dėl klimato kaitos 
ir integruoti lyčių aspektą į visą 
migracijos politiką siekiant užtikrinti su 
klimato kaita susijusį teisingumą;

Or. en

Pakeitimas 77
Alice Kuhnke
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. ragina Europos Komisiją 
pripažinti itin svarbų politinį vaidmenį, 
kurį atlieka klimato aktyvistai kovojant su 
klimato kaita besivystančiose šalyse, ir 
prašo ES delegacijų užtikrinti, kad bus 
teikiama pirmenybė šių aktyvistų, ypač 
moterų ir žmonių iš marginalizuotų 
bendruomenių, apsaugai ir finansavimui;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. pabrėžia, kaip svarbu užtikrinti ir 
apsaugoti kaimo vietovėse gyvenančių 
moterų teises, susijusias su apsirūpinimo 
maistu saugumu, nediskriminacinėmis 
galimybėmis naudotis ištekliais ir 
didesniu dalyvavimu sprendimų priėmimo 
procesuose vietos ir nacionaliniu 
lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 79
Alice Kuhnke
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4e. primena, kad pagal lytį suskirstytų 
duomenų ir lyčių statistikos rinkimas yra 
parengiamasis žingsnis siekiant atlikti 
tinkamą lyčių aspekto analizę klimato 
kaitos srityje;  ragina Europos Komisiją 
didinti besivystančių šalių nacionalinių 
statistikos sistemų gebėjimų stiprinimą 
siekiant rinkti lyčių statistinius duomenis 
aplinkos tema, kad būtų galima tobulinti 
įvairių klimato kaitos padarinių vertinimą 
ir rasti su jais susijusių problemų 
sprendimą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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4e. atkreipia dėmesį į tai, jog veiksmai, 
kuriais siekiama, kad daugiau moterų 
rinktųsi tiksliųjų ir technikos mokslų 
studijas, yra itin svarbūs siekiant 
veiksmingai kovoti su klimato kaitos 
padariniais, susijusiais su lytimi; ragina, 
kad gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos studijas 
rinktųsi daugiau moterų ir mergaičių – 
būsimų atsinaujinančiosios energijos 
srities mokslininkių ir inžinierių, 
kovojančių su neigiamais klimato kaitos 
padariniais;

Or. en

Pakeitimas 81
Alice Kuhnke
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4f. pabrėžia, kad besivystančių šalių 
kaimo vietovių gyventojai, visų pirma 
moterys, ypač nukenčia dėl klimato kaitos, 
nes dažnai yra priklausomi nuo gamtinių 
išteklių, daug dirba žemės ūkio srityje, 
visų pirma maisto gaminimo, vandens ir 
kuro rinkimo šeimai srityse, taip pat labai 
dažnai turi atlikti didžiąją dalį 
neapmokamo darbo namų ūkiuose ir 
bendruomenėse;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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4f. mano, kad siekiant integruoti lyčių 
aspektą į esamas kovos su klimato kaita, 
vystymosi ir nelaimių rizikos mažinimo 
politikos sistemas reikia patobulinti 
duomenų rinkimą, duomenis suskirstant 
pagal lytį, vykdyti susijusių tikslų 
stebėseną, koordinuoti sektorių veiklą ir 
įtraukti suinteresuotuosius subjektus;

Or. en

Pakeitimas 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho

Nuomonės projektas
4 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4g. pabrėžia, kad moterų kaip švietėjų, 
globėjų, žinių turėtojų ir pokyčių 
skatintojų ir veiksnių įgalėjimas gali 
pagerinti pasekmių švelninimo ir 
pasitaikymo politikos intervencinius 
veiksmus;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4h. atkreipia dėmesį į tai, kad klimato 
kaita gali paskatinti smurto prieš moteris 
ir mergaites augimą, nesvarbu, sisteminio 
ar kultūriškai įsitvirtinusio, įskaitant 
smurtą artimoje aplinkoje; ragina imtis 
veiksmų, kuriais būtų siekiama stiprinti 
nacionalinių valdžios institucijų ir 
socialinių partnerių gebėjimus suprasti ir 
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spręsti smurto dėl lyties ir klimato kaitos 
padarinių tarpusavio sąsajų problemas; 
pabrėžia, kad svarbu teikti pagalbą 
plėtojant gebėjimus kovoti su smurto dėl 
lyties rizikos veiksniais pasitelkiant 
įvairias bendruomenės dalyvavimo ir 
vadovavimo pastangas;

Or. en


