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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Aνάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία του Παρισιού ορίζει ότι η δράση για το κλίμα με 
γνώμονα τη διάσταση του φύλου πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πτυχές της 
εφαρμογής της συμφωνίας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή έχει μεγαλύτερο καταστρεπτικό αντίκτυπο 
στις χώρες που είναι λιγότερο υπεύθυνες για την αύξηση της θερμοκρασίας του 
πλανήτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την αλλαγή 
του κλίματος, αντιμετωπίζουν υψηλότερους κινδύνους και φέρουν μεγαλύτερες 
επιβαρύνσεις για διάφορους λόγους, που κυμαίνονται από την άνιση πρόσβαση σε 
πόρους, εκπαίδευση, ευκαιρίες απασχόλησης και γαιοκτητικά δικαιώματα, έως τα 
υφιστάμενα κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα και τις διατομεακές εμπειρίες 
διακρίσεων, μειώνοντας την ικανότητά τους να προστατεύονται από τον αντίκτυπο της 
κλιματικής αλλαγής·

1. αναγνωρίζει ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί καταλύτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
προϋπόθεση για τη διαχείριση των κλιματικών προκλήσεων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της να συμπεριλάβουν ανάλυση και κατάρτιση προϋπολογισμού με γνώμονα τη 
διάσταση του φύλου στις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας και όλα τα μέσα που 
στηρίζουν την προσαρμογή και την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή 
στις αναπτυσσόμενες χώρες·

2. ζητεί το νέο σχέδιο δράσης για θέματα φύλου στις εξωτερικές σχέσεις (GAP III) να 
συμπεριλάβει για πρώτη φορά την ισότητα των φύλων και την κλιματική αλλαγή ως 
τομείς προτεραιότητας, να αναπτύξει σχετικούς δείκτες και να εγγυηθεί επαρκείς 
πόρους για την επίτευξη αυτού του στόχου·

3. τονίζει ότι οι γυναίκες αποτελούν ισχυρούς παράγοντες αλλαγής και ζητεί τα 
αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΕ να προωθούν την ουσιαστική συμμετοχή τους σε 
όλα τα επίπεδα, καθώς η συμπερίληψή τους είναι ζωτικής σημασίας για την 
ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και τη διασφάλιση μακροπρόθεσμων λύσεων 
για το κλίμα·

4. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την υλοποίηση των 
δεσμεύσεων του ανανεωμένου σχεδίου δράσης για θέματα φύλου που συμφωνήθηκε 
κατά την 25η διάσκεψη των μερών της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για 
την κλιματική αλλαγή (COP25) και να ορίσει ένα μόνιμο σημείο αναφοράς της ΕΕ για 
τα θέματα του φύλου και την κλιματική αλλαγή, με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, 
για την υλοποίηση και την παρακολούθηση της δράσης για το κλίμα με γνώμονα τη 
διάσταση του φύλου, στην ΕΕ και παγκοσμίως.


