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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rozwoju, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że porozumienie paryskie zakłada, iż uwzględniające kwestię płci 
działania dotyczące klimatu muszą stanowić integralną część wszystkich aspektów 
wdrażania tego porozumienia;

B. mając na uwadze, że zmiana klimatu bardziej destrukcyjnie wpływa na kraje najmniej 
odpowiedzialne za globalne ocieplenie; mając na uwadze, że kobiety w większym 
stopniu odczuwają skutki zmiany klimatu, są narażone na wyższe ryzyko i obciążenia, a 
dzieje się tak z różnych powodów, począwszy od nierównego dostępu do zasobów, 
edukacji, szans na zatrudnienie i praw do ziemi, a skończywszy na panujących normach 
społecznych i kulturowych oraz zróżnicowanych doświadczeniach intersekcjonalnych 
kobiet w zakresie dyskryminacji, które to czynniki zmniejszają ich zdolność do ochrony 
przed skutkami zmiany klimatu;

1. uznaje że, równouprawnienie płci jest katalizatorem zrównoważonego rozwoju i 
warunkiem wstępnym zarządzania wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu; wzywa 
UE i jej państwa członkowskie, aby w ramach polityki współpracy na rzecz rozwoju 
uwzględniły analizę dotyczącą płci i sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu 
płci, a także wszystkie instrumenty wspierające przystosowanie się do zmiany klimatu i 
budowanie odporności na zmianę klimatu w krajach rozwijających się;

2. wzywa do opracowania nowego planu działania w sprawie równości płci w zakresie 
stosunków zewnętrznych (GAP III), aby po raz pierwszy uwzględnić równouprawnienie 
płci i zmianę klimatu jako obszary priorytetowe, opracować odpowiednie wskaźniki i 
zapewnić wystarczające środki na realizację tego celu;

3. podkreśla, że kobiety są potężnymi inicjatorami zmian i wzywa do promowania 
znaczącego udziału kobiet na wszystkich szczeblach w programach rozwoju UE, 
ponieważ włączenie kobiet ma kluczowe znaczenie dla odporności na zmianę klimatu i 
dla zapewnienia długoterminowych rozwiązań w zakresie klimatu;

4. wzywa Komisję, aby opracowała konkretny plan działania w celu realizacji zobowiązań 
wynikających z nowego planu działania w sprawie równości płci uzgodnionego na 25. 
Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian 
Klimatu (COP25) oraz wyznaczenia stałego unijnego punktu kontaktowego ds. 
problematyki płci i zmiany klimatu, dysponującego wystarczającymi środkami 
budżetowymi, który będzie wdrażał i monitorował działania na rzecz klimatu 
odpowiedzialnie uwzględniające problematykę płci w UE i na świecie.


