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SUGGESTIES

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie 
ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat in de Overeenkomst van Parijs is bepaald dat genderbewuste 
klimaatmaatregelen moeten worden geïntegreerd in alle aspecten van de 
tenuitvoerlegging van de overeenkomst;

B. overwegende dat klimaatverandering grotere destructieve effecten heeft op de landen 
die het minst verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde; overwegende dat 
vrouwen meer te lijden hebben onder klimaatverandering, hogere risico’s lopen en om 
allerlei redenen grotere lasten dragen, gaande van ongelijke toegang tot hulpbronnen, 
onderwijs, werkgelegenheid en landrechten, tot heersende sociale en culturele normen 
en hun intersectionele ervaringen met discriminatie, waardoor ze minder goed in staat 
zijn zichzelf te beschermen tegen de effecten van klimaatverandering;

1. erkent dat gendergelijkheid een katalysator is voor duurzame ontwikkeling en een 
noodzakelijke voorwaarde voor het beheer van klimaatuitdagingen; dringt er bij de EU 
en de lidstaten op aan genderanalyse en genderbudgettering op te nemen in het beleid 
inzake ontwikkelingssamenwerking en in alle instrumenten ter ondersteuning van 
adaptatie aan klimaatverandering en klimaatveerkracht in ontwikkelingslanden;

2. dringt erop aan dat gendergelijkheid en klimaatverandering in het nieuwe 
genderactieplan voor de externe betrekkingen (GAP III) voor het eerst worden 
opgenomen onder de prioritaire gebieden en dat er in het plan bijbehorende indicatoren 
worden ontwikkeld en voldoende middelen worden gegarandeerd om deze doelstelling 
te verwezenlijken;

3. benadrukt dat vrouwen krachtige katalysatoren van verandering zijn en dringt erop aan 
dat de ontwikkelingsprogramma’s van de EU een betekenisvolle participatie van 
vrouwen op alle niveaus bevorderen, aangezien de inclusie van vrouwen cruciaal is voor 
klimaatveerkracht en het waarborgen van langetermijnoplossingen op het gebied van 
klimaat;

4. verzoekt de Commissie een concreet actieplan uit te werken om de verbintenissen van 
het verlengde genderactieplan als afgesproken op de 25e Conferentie van de Partijen bij 
het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (COP25) waar te 
maken en een permanent contactpunt voor genderkwesties en klimaatverandering te 
benoemen, met voldoende begrotingsmiddelen, om genderverantwoordelijke 
klimaatactie in de EU en wereldwijd uit te voeren en te monitoren.


