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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru dezvoltare, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât Acordul de la Paris prevede că în toate aspectele implementării sale trebuie 
integrate acțiuni în domeniul climei care iau în considerare dimensiunea de gen;

B. întrucât impactul schimbărilor climatice este mai devastator în țările cel mai puțin 
responsabile de încălzirea globală; întrucât femeile sunt mai afectate de schimbările 
climatice, se confruntă cu riscuri mai mari și suportă sarcini mai importante, din diverse 
motive, mergând de la accesul inegal la resurse, educație, oportunități de încadrare în 
muncă și drepturi funciare până la normele sociale și culturale existente și la 
experiențele lor de discriminare intersecțională, ceea ce le reduce din capacitatea de a se 
proteja de impactul schimbărilor climatice,

1. recunoaște că egalitatea de gen este un catalizator pentru dezvoltarea sustenabilă și o 
condiție prealabilă pentru gestionarea provocărilor climatice; invită UE și statele sale 
membre să includă analiza de gen și integrarea dimensiunii de gen în buget în politicile 
de cooperare pentru dezvoltare și în toate instrumentele care sprijină adaptarea și 
reziliența la schimbările climatice în țările în curs de dezvoltare;

2. solicită ca noul Plan de acțiune pentru egalitatea de gen în relațiile externe (GAP III) să 
includă în premieră egalitatea de gen și schimbările climatice printre domeniile 
prioritare, să elaboreze indicatori aferenți și să garanteze resurse suficiente pentru a 
realiza acest obiectiv;

3. subliniază că femeile sunt agenți puternici ai schimbării și solicită ca programele UE 
pentru dezvoltare să le promoveze participarea semnificativă la toate nivelurile, 
deoarece includerea lor este esențială pentru reziliența la schimbările climatice și pentru 
asigurarea unor soluții climatice pe termen lung;

4. invită Comisia să conceapă un plan de acțiune concret pentru a îndeplini angajamentele 
noului Plan de acțiune pentru egalitatea de gen convenit la cea de a 25-a Conferință a 
părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COP25) și 
să numească un punct focal permanent al UE pentru problemele de gen și schimbările 
climatice, dotat cu resurse bugetare suficiente pentru a implementa și a monitoriza 
acțiunile climatice care iau în considerare dimensiunea de gen în UE și la nivel mondial.


