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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at Parisaftalen fastslår, at en kønsorienteret klimaindsats skal integreres 
i alle aspekter af gennemførelsen af aftalen;

B. der henviser til, at klimaforandringer har en mere ødelæggende indvirkning på de lande, 
der er mindst ansvarlige for den globale opvarmning; der henviser til, at kvinder i højere 
grad rammes af følgerne af klimaforandringer, og at de udsættes for større risici og 
bærer større byrder af forskellige årsager, som rækker fra ulige adgang til ressourcer, 
uddannelse, jobmuligheder og jordrettigheder til eksisterende sociale og kulturelle 
normer og til deres tværgående erfaringer med forskelsbehandling, hvilket forringer 
deres evne til at beskytte sig mod virkningerne af klimaforandringer;

1. konstaterer, at ligestilling mellem kønnene er en drivkraft bag bæredygtig udvikling og 
en forudsætning for at håndtere klimaudfordringerne; opfordrer EU og EU-
medlemsstaterne til at medtage kønsspecifik analyse og kønsbudgettering i politikker 
for udviklingssamarbejde og i alle instrumenter, som har til formål at støtte tilpasning til 
og modstandsdygtighed over for klimaforandringer i udviklingslandene;

2. opfordrer til, at den nye kønshandlingsplan for eksterne forbindelser (GAP III) for første 
gang kommer til at omfatte ligestilling mellem kønnene og klimaforandringer som 
prioriterede områder med henblik på at udvikle dertil knyttede indikatorer og sikre 
tilstrækkelige ressourcer til at realisere denne målsætning;

3. understreger, at kvinder er en vigtig drivkraft for forandring, og mener, at EU's 
udviklingsprogrammer bør fremme kvinders meningsfulde deltagelse på alle niveauer, 
eftersom en inddragelse af kvinderne er afgørende for at opnå modstandsdygtighed over 
for klimaforandringer og for at sikre langsigtede klimaløsninger;

4. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en konkret handlingsplan med henblik på at 
opfylde forpligtelserne i den nye kønshandlingsplan, der blev vedtaget på den 25. 
partskonference under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaforandringer 
(COP25), og til at udpege et permanent EU-knudepunkt for kønsspørgsmål og 
klimaforandringer med tilstrækkelige budgetmidler til at gennemføre og føre tilsyn med 
en kønsansvarlig klimaindsats i EU og globalt.


