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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

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

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;

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; 

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;

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;

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.


