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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. Ker Pariški sporazum (COP 21) določa, da je treba podnebne ukrepe, ki bi upoštevali 
enakost spolov, vključiti v vse vidike izvajanja sporazuma;

B. ker podnebne spremembe bolj uničujoče vplivajo na države, ki so najmanj odgovorne za 
globalno segrevanje; ker so ženske bolj prizadete zaradi podnebnih sprememb, so 
izpostavljene večjim tveganjim in nosijo večja bremena zaradi različnih razlogov kot 
npr. neenak dostop do virov, izobraževanja, zaposlitvenih možnosti in lastništva 
zemljišč, obstoječe družbene in kulturne norme ter diskriminacija na raznih področjih, 
zaradi katere se zmanjšuje njihova sposobnost za zaščito pred vplivi podnebnih 
sprememb;

1. priznava, da je enakost spolov spodbujevalec trajnostnega razvoja in osnovni pogoj za 
obvladovanja podnebnih izzivov; poziva EU in države članice, naj v politike razvojnega 
sodelovanja vključijo analizo enakosti spolov in pripravo proračuna ter vse instrumente, 
ki podpirajo prilagajanje podnebnim spremembam in odpornost proti njim v državah v 
razvoju;

2. poziva, naj se v novi Akcijski načrt za enakost spolov v zunanjih odnosih (GAP III) 
prvič vključijo enakost spolov in podnebne spremembe kot prednostna področja, da se 
razvije s tem povezane kazalnike in zagotovi zadostna sredstva za uresničitev tega cilja;

3. poudarja, da so ženske močno gonilo sprememb, in poziva, naj razvojni programi EU 
spodbujajo njihovo znatno udeležbo na vseh ravneh, saj je njihova vključitev ključna za 
odpornost proti podnebnim spremembam in zagotavljanje dolgoročnih podnebnih 
rešitev;

4. poziva Komisijo, naj pripravi konkreten akcijski načrt za izpolnitev zavez obnovljenega 
akcijskega načrta za enakost spolov, sprejetega na 25. konferenci pogodbenic Okvirne 
konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP25), in naj imenuje 
stalno kontaktno točko EU za enakost spolov in podnebne spremembe z zadostnimi 
proračunskimi sredstvi za izvajanje in spremljanje podnebnih ukrepov, ki upoštevajo 
enakost spolov, v EU in po svetu.


