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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozvoj jako příslušný výbor, aby do 
návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že Pařížská dohoda stanoví, že opatření v oblasti klimatu zohledňující 
rovnost žen a mužů musí být začleněna do všech aspektů provádění dohody;

B. vzhledem k tomu, že změna klimatu má destruktivnější dopad na země, které jsou za 
globální oteplování nejméně odpovědné; vzhledem k tomu, že změna klimatu má větší 
dopad na ženy, které z různých důvodů čelí vyšším rizikům a nesou větší zátěž, ať už 
kvůli nerovnému přístupu ke zdrojům, vzdělání, pracovním příležitostem a právům na 
půdu nebo sociálním a kulturním normám a jejich různým intersekcionálním 
zkušenostem s diskriminací, v důsledku čehož je jejich schopnost bránit se proti vlivům 
změny klimatu omezena;

1. uznává, že rovnost žen a mužů je katalyzátorem udržitelného rozvoje a řešení 
klimatických výzev; vyzývá EU a její členské státy, aby genderovou analýzu 
a sestavování rozpočtu z hlediska rovnosti žen a mužů zahrnuly do politik rozvojové 
spolupráce a do všech nástrojů na podporu přizpůsobení se změně klimatu a odolnosti 
v rozvojových zemích;

2. vyzývá k tomu, aby nový akční plán pro rovnost žen a mužů v oblasti vnějších vztahů 
(GAP III) poprvé uvedl rovnost žen a mužů a změnu klimatu jako prioritní oblasti, 
vytvořil s tím související ukazatele a zaručil dostatečné zdroje k dosažení těchto cílů;

3. zdůrazňuje, že ženy jsou silnými aktérkami změn, a vyzývá k tomu, aby rozvojové 
programy EU podporovaly jejich smysluplnou účast na všech úrovních, protože jejich 
začlenění má zásadní význam pro odolnost vůči změně klimatu a nalezení 
dlouhodobých řešení klimatických otázek;

4. vyzývá Komisi, aby navrhla konkrétní akční plán pro splnění závazků obnoveného 
akčního plánu pro rovnost žen a mužů, ke kterým se zavázala na 25. zasedání 
konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP25), a aby 
zřídila stálé kontaktní místo EU pro gender a změnu klimatu s dostatečnými 
rozpočtovými prostředky a aby zavedla a monitorovala genderově odpovědné kroky 
v oblasti klimatu v EU i v celosvětovém měřítku;


