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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Parīzes nolīgums nosaka, ka visos nolīguma īstenošanas aspektos jāintegrē 
dzimumsensitīva rīcība klimata politikas jomā;

B. tā kā klimata pārmaiņām ir lielāka postoša ietekme uz valstīm, kuras ir vismazāk 
atbildīgas par globālo sasilšanu; tā kā klimata pārmaiņas vairāk skar sievietes, viņas 
saskaras ar lielāku risku un viņām ir lielāks slogs dažādu iemeslu dēļ, sākot no 
nevienlīdzīgas piekļuves resursiem, izglītībai, darba iespējām un tiesībām uz zemi līdz 
pašreizējām sociālajām un kultūras normām un viņu intersekcionālās diskriminācijas 
pieredzei, kas mazina viņu spēju sevi aizsargāt pret klimata pārmaiņu ietekmi,

1. atzīst, ka dzimumu līdztiesība ir viens no ilgtspējīgas attīstības katalizatoriem un ar 
klimatu saistīto problēmu risināšanas priekšnoteikumiem; aicina ES un tās dalībvalstis 
attīstības sadarbības politikā un visos instrumentos, kas atbalsta pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un noturību pret tām jaunattīstības valstīs, iekļaut dzimumaspekta analīzi un 
ievērot dzimumu līdztiesības principu budžeta plānošanā;

2. aicina jaunajā Dzimumu līdztiesības rīcības plānā ārējām attiecībām (GAP III) kā 
prioritārās jomas pirmo reizi iekļaut dzimumu līdztiesību un klimata pārmaiņas, 
izstrādāt saistītus rādītājus un garantēt pietiekamus resursus šā mērķa sasniegšanai;

3. uzsver, ka sievietes ir ietekmīgas pārmaiņu veicinātājas, un aicina ES attīstības 
programmās veicināt viņu jēgpilnu līdzdalību visos līmeņos, jo viņu iekļaušanai ir 
izšķiroša nozīme noturības pret klimata pārmaiņām un ilgtermiņa risinājumu klimata 
jomā nodrošināšanā;

4. aicina Komisiju izstrādāt konkrētu rīcības plānu, lai izpildītu saistības, kas noteiktas 
atjauninātajā Dzimumu līdztiesības rīcības plānā, par kuru vienojās Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferences 
25. sesijā (COP25), un izveidot pastāvīgu ES dzimumu līdztiesības un klimata pārmaiņu 
kontaktiestādi ar pietiekamiem budžeta resursiem, lai īstenotu un uzraudzītu dzimumu 
līdztiesības ziņā atbildīgu rīcību klimata jomā ES un pasaulē.


