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Femeile şi schimbările climatice  

Rezoluţia Parlamentului European din 20 aprilie 2012 privind femeile și schimbările 

climatice (2011/2197(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul 

privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 157 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene (TFUE), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 martie 2011 intitulată „Foaie de parcurs 

pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până 

în 2050” (COM(2011)0112),  

– având în vedere cea de-a patra Conferință mondială privind femeile, organizată la Beijing, 

în septembrie 1995, Declarația și Platforma de acțiune adoptate la Beijing, precum și 

documentele finale ulterioare, adoptate în sesiunile speciale Beijing +5, Beijing +10 și 

Beijing +15 ale Organizației Națiunilor Unite, referitoare la acțiunile și inițiativele 

ulterioare pentru punerea în aplicare a Declarației de la Beijing și a Platformei de acțiune, 

adoptate la 9 iunie 2000, 11 martie 2005 și respectiv 2 martie 2010,  

– având în vedere articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,  

– având în vedere Decizia 36/CP.7 a CCONUSC privind îmbunătățirea participării femeilor 

ca reprezentanți ai părților la organismele instituite conform Convenției-cadru a 

Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și Protocolului de la Kyoto, 

din 9 noiembrie 2001,  

– având în vedere Declarația Mileniului a Organizației Națiunilor Unite din 18 septembrie 

2000,  

– având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite din 18 decembrie 1979 privind 

eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor,  

– având în vedere Rezoluția sa din 17 noiembrie 2011 privind integrarea perspectivei de 

gen în activitatea Parlamentului European1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 16 noiembrie 2011 referitoare la Conferința privind 

schimbările climatice de la Durban (COP17)2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 29 septembrie 2011 referitoare la elaborarea unei poziții 

comune a UE înaintea Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea 

durabilă (Rio+20)3, 

                                                 
1  Texte adoptate, P7_TA(2011)0515. 
2  Texte adoptate, P7_TA(2011)0504. 
3  Texte adoptate, P7_TA(2011)0430. 



– având în vedere rezoluția sa din 4 februarie 2009 referitoare la „2050:  Viitorul începe azi 

– recomandări pentru o viitoare politică integrată pentru protecția mediului în UE”1 

– având în vedere rezoluția sa din 13 martie 2008 referitoare la egalitatea de gen și 

autonomizarea femeilor, în cadrul cooperării pentru dezvoltare2, 

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și avizul 

Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0049/2012), 

A. întrucât schimbările climatice nu sunt neutre din punct de vedere al genului, ci afectează 

în mod diferit cele două sexe; 

B. întrucât modelele de consum și de stil de viață au un impact semnificativ asupra 

schimbărilor climatice; 

C. întrucât femeile reprezintă aproximativ 50 % din populația lumii și întrucât încă au o 

responsabilitate relativ mai mare față de alegerile privind consumul zilnic, activitățile de 

îngrijire a copilului și cele casnice;  întrucât bărbații și femeile au modele de consum 

diferite, femeile consumând mai durabil decât bărbații și demonstrând mai multă 

disponibilitate de a lua măsuri pentru a păstra mediul prin alegeri de consum durabile;  

D. întrucât, date fiind rolurile de gen, impactul femeilor asupra mediului nu este același cu al 

bărbaților, iar accesul lor la resurse și modurile în care fac față situațiilor sau se adaptează 

este puternic afectat de discriminări din punctul de vedere al veniturilor, al accesului la 

resurse, al puterii politice, al educației și al responsabilităților gospodărești; 

E. întrucât schimbările climatice vor agrava inegalitățile și întrucât există riscul ca politicile 

din domeniul schimbărilor climatice să aibă un impact negativ și asupra echilibrului 

dintre sexe și asupra drepturilor femeilor, dacă nu vor ține seama de la bun început de 

discriminarea bazată pe sex; 

F. întrucât nu va exista nicio echitate în domeniul climei fără o adevărată egalitate de gen și 

întrucât eliminarea inegalităților și combaterea schimbărilor climatice nu ar trebui 

considerate contradictorii; 

G. întrucât democrația, respectarea drepturilor omului și egalitatea de șanse între bărbați și 

femei contribuie la dezvoltarea durabilă și la protecția mediului; 

H. întrucât sursele de discriminare și de vulnerabilitate de altă natură decât de gen (precum 

sărăcia, geografia, discriminarea tradițională și instituțională, rasa etc.) se combină pentru 

a obstrucționa accesul la resurse și la mijloacele cu ajutorul cărora se poate face față 

schimbărilor de amploare, cum sunt schimbările climatice;  

I. întrucât, în unele regiuni, aproape 70 % din femeile angajate lucrează în agricultură3 și 

                                                 
1  JO C 67 E, 18.3.2010, p. 44. 
2  JO C 66 E, 20.3.2009, p.57. 
3  FAO, Situația alimentației și agriculturii în 2010-2011 – femeile în agricultură – eliminarea 

disparităților de gen în ceea ce privește dezvoltarea, 

http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf 



produc până la 90 % din unele recolte1, cu toate acestea, femeile sunt aproape absente din 

dezbaterea bugetelor și activitățile privind schimbările climatice; 

J. întrucât, cu toate că 70 % dintre săracii lumii, care trăiesc cu mai puțin de 1 USD pe zi, 

sunt femei, femeile dețin sub 1 % din proprietăți la nivel mondial; întrucât, în comparație 

cu bărbații, femeile din țările în curs de dezvoltare reinvestesc o parte considerabilă din 

veniturile lor în propriile familii; 

K. întrucât planificarea familială poate îmbunătăți în mod semnificativ sănătatea maternă și 

controlul asupra mărimii familiei, sporind independența și reducând sarcinile domestice 

ale femeilor care sunt cele care se ocupă în principal de îngrijirea copiilor, crescând astfel 

rezistența femeilor și a familiilor lor la impactul schimbărilor climatice, astfel cum se 

prevede în planificarea pe 20 de ani din cadrul Conferinței Internaționale pentru Populație 

și Dezvoltare; 

L. întrucât problemele de mediu, cauzate și accentuate de schimbările climatice, sunt în 

prezent responsabile de o creștere a migrației forțate și, întrucât, prin urmare, există o 

legătura tot mai strânsă între solicitanții de azil și zonele de degradare a mediului; întrucât 

sunt necesare îmbunătățirea protecției și reinstalarea „refugiaților climatici” și acordarea 

unei atenții speciale femeilor care sunt cele mai vulnerabile; 

M. întrucât între 75 % și 80 % dintre cei 27 de milioane de refugiați la nivel mondial sunt 

femei și copii2; întrucât migrațiile generate de schimbările climatice vor afecta în mod 

diferit femeile și bărbații, iar femeile vor fi adesea mai puternic afectate; întrucât sunt 

necesare prevederi speciale în ceea cec privește sănătatea, siguranța și independența 

pentru a reduce vulnerabilitatea femeilor în caz de migrație voluntară sau forțată; 

N. întrucât proporția femeilor implicate în luarea deciziilor politice și în special în 

negocierile privind schimbările climatice este încă nesatisfăcătoare, iar progresele 

realizate sunt mărunte sau inexistente; întrucât femeile reprezintă numai 12 %-15 % 

dintre șefii de delegații și circa 30 % din totalul delegaților; 

O. întrucât două treimi dintre analfabeții din lume sunt femei3 și, prin urmare, accesul la 

informații și la formare profesională prin canale de comunicare adecvate este esențial 

pentru asigurarea independenței și includerii femeilor, în special în cazuri de urgență, 

precum cele de dezastre naturale; 

P. întrucât dezastrele naturale au un efect important pe termen mediu și lung asupra 

educației, sănătății, sărăciei structurale și asupra strămutării populației și întrucât copiii 

constituie un grup deosebit de vulnerabil la efectele dezastrelor naturale; întrucât există o 

strânsă legătură între apariția dezastrelor și diminuarea prezenței la școală și întrucât 

dezastrele exacerbează în mod considerabil decalajul de gen la nivel școlar; 
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Q. întrucât seceta și deficitul de apă ca urmare a schimbărilor climatice obligă femeile să 

muncească mai mult pentru a asigura apa, alimentele și energia și întrucât tinerii 

abandonează frecvent școala pentru a-și ajuta mamele la aceste activități; 

R. întrucât femeile sunt și importanți agenți ai schimbării și la nivel global, sunt mai active 

în societatea civilă, iar participarea lor la toate aspectele luptei împotriva schimbărilor 

climatice ar garanta politici mai echitabile, mai cuprinzătoare și eficiente de abordare a 

acestei probleme, atât în ceea ce privește adaptarea, cât și în ceea ce privește atenuarea; 

S. întrucât, ca urmare a responsabilităților lor referitoare la gestionarea resurselor naturale 

limitate, femeile dobândesc cunoștințe importante despre necesitatea de a avea un mediu 

cât mai durabil, care le conferă acestora posibilitatea de a juca un rol, care nu ar trebui 

ignorat, la îmbunătățirea strategiilor de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a 

acestora; 

T. întrucât mecanismele sau finanțarea pentru prevenirea, adaptarea și atenuarea dezastrelor 

vor rămâne insuficiente, cu excepția cazului în care acestea includ participarea deplină a 

femeilor la elaborare, luarea deciziilor și punerea în aplicare; întrucât bunele practici din 

Tunisia, Nicaragua, El Salvador și Honduras, de exemplu, au demonstrat că participarea 

și cunoștințele femeilor salvează vieți datorită gestionării dezastrelor, sporesc 

biodiversitatea, îmbunătățesc gestionarea apei, consolidează securitatea alimentară, previn 

deșertificarea, protejează pădurile și sprijină sănătatea publică, 

Dispoziții generale 

1. recunoscând că schimbările climatice exacerbează discriminarea bazată pe sex, pe lângă 

celelalte efecte dezastruoase, subliniază că evitarea unei schimbări periculoase a climei 

trebuie să rămână prioritatea de bază a UE, atât în politica internă, cât și în cea externă;  

2. invită Comisia și Consiliul, pentru a se asigura că acțiunile în acest domeniu nu sporesc 

inegalitățile între sexe, ci îmbunătățesc situația femeilor, să introducă și să integreze 

problematica de gen în toate etapele politicilor privind clima, de la elaborare la finanțare, 

punere în aplicare și evaluare; 

3. invită Comisia și statele membre să includă la toate nivelurile procesului decizional 

egalitatea de gen și obiectivele referitoare la dreptatea de gen în politicile, în planurile de 

acțiune și în alte măsuri referitoare la dezvoltarea durabilă, la riscul de dezastre și la 

schimbările climatice, prin efectuarea de analize de gen sistematice, stabilind indicatori și 

criterii de referință care să țină seama de dimensiunea de gen și dezvoltând instrumente 

practice corespunzătoare; subliniază că procesul de negociere asupra schimbărilor 

climatice trebuie să țină seama, în toate etapele, de la cercetare și analiză la proiectare și 

la crearea și aplicarea de strategii de atenuare și de adaptare, de principiile egalității de 

gen; 

4. amintește că, în cel de-al 4-lea raport de evaluare, din 2007, Grupul interguvernamental 

privind schimbările climatice (IPPC) a confirmat că impactul schimbărilor climatice 

variază în funcție de sex, vârstă și clasă socială, săracii având potențial cel mai mult de 

suferit; consideră că realizarea egalității de gen este esențială pentru dezvoltarea umană și 

este un obiectiv fundamental al luptei împotriva sărăciei; solicită aplicarea unei abordări 

generale bazate pe gen la elaborarea politicilor privind dezvoltarea, drepturile omului și 

schimbările climatice; cere adoptarea unor măsuri care să garanteze că CCONUSC 



respectă cadrul privind drepturile omului și acordurile naționale și internaționale privind 

egalitatea de gen și echitatea, inclusiv Convenția privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare împotriva femeilor; 

5. subliniază faptul că schimbările climatice și efectele negative ale acestora ar trebui, de 

asemenea, considerate o problemă de dezvoltare cu implicații de gen, care afectează toate 

sectoarele (social, cultural, economic și politic), de la nivel local până la nivel global, și 

că sunt necesare eforturi concertate din partea tuturor părților implicate pentru a face 

astfel încât măsurile de reducere a schimbărilor climatice și a riscului de dezastre să 

respecte dimensiunea de gen, populațiile indigene și drepturile omului; 

6. salută tot mai puternica conștientizare a aspectului de gen al schimbărilor climatice în 

cadrul discuțiilor la nivel înalt și al intervențiilor principalilor actori în domeniul climei; 

cu toate acestea, subliniază necesitatea unor pași concreți înspre includerea unui număr 

mai mare de femei, la toate nivelurile de luare a deciziilor și, în special, în negocierile 

privind schimbările climatice prin măsuri, cum ar fi introducerea unei cote obligatorii de 

40 % în cadrul delegațiilor; 

7. reamintește Comisiei și statelor membre de rezoluția sa referitoare la Conferința privind 

schimbările climatice de la Durban (COP17) și le îndeamnă să acționeze în sensul 

angajamentului său de a depune „eforturi pentru o reprezentare a femeilor de cel puțin 

40 % în toate organismele relevante” pentru finanțarea acțiunilor în domeniu; subliniază 

necesitatea aplicării acestui principiu la transferul tehnologic, precum și la organismele de 

adaptare; 

8. solicită Comisiei și statelor membre să colecteze date defalcate pe sexe la planificarea, 

punerea în aplicare și evaluarea politicilor, programelor și proiectelor în domeniul 

schimbărilor climatice pentru a evalua și a aborda eficient efectele diferite ale 

schimbărilor climatice asupra fiecărui gen și pentru a elabora un ghid privind adaptarea la 

schimbările climatice, subliniind politicile care pot proteja și împuternici femeile să facă 

față efectelor schimbărilor climatice; 

9. invită Comisia și statele membre să integreze statisticile care acordă atenție aspectelor de 

gen în toate domeniile politicii privind mediul pentru a îmbunătăți estimarea situației 

generale a femeilor și bărbaților în ceea ce privește schimbările climatice; 

10. reamintește faptul că includerea aspectelor referitoare la promovarea egalității de gen și la 

eliminarea discriminării în politica externă a UE ar trebui să continue să sprijine femeile 

să îndeplinească un rol important în adoptarea deciziilor, elaborarea și gestionarea 

politicilor, conservarea și monitorizarea resurselor naturale, în domeniul mediului și al 

eforturilor de combatere a schimbărilor climatice; 

11. solicită un indicator „favorabil climei” (ca o alternativă la PIB) pentru a monitoriza modul 

în care modelele de creștere, consum și stil de viață influențează schimbările climatice; 

12. solicită UE și statelor membre să evalueze măsura în care politicile privind clima țin 

seama de nevoile femeilor și le îndeamnă să integreze dimensiunea de gen în formularea 

unei politici de dezvoltare durabilă care să țină seama de această dimensiune; 

Adaptarea 



13. solicită Comisiei și statelor membre să creeze instrumente ușor de utilizat pentru 

evaluarea impactului de gen de-a lungul întregului ciclu de viață al proiectelor, cum sunt 

cele utilizate în cadrul proiectelor de dezvoltare; 

14. solicită soluții și proiecte locale incluzive, care să includă sensibilizarea șa 

vulnerabilitățile și capacitățile de a face față existente, cum sunt experiențele și 

cunoștințele tradiționale ale populațiilor locale, în special ale femeilor; 

15. subliniază că, la nivel mondial, femeile sunt foarte implicate în activități la nivelul 

societății civile și, astfel, invită Comisia să faciliteze și susțină rețelele de organizații ale 

femeilor și de actori ai societății civile; 

16. invită Comisia să aibă în vedere programe prin care transferul de tehnologii moderne și 

know-how poate contribui la adaptarea la schimbările climatice a comunităților și a 

regiunilor în curs de dezvoltare; 

17. subliniază că, în țările în curs de dezvoltare, femeile joacă un rol esențial în extragerea și 

gestionarea apei, ele fiind deseori cele care colectează, utilizează și distribuie apa, nu 

numai în gospodărie, ci și în agricultură; îndeamnă Comisia să acorde ajutoare pentru 

dezvoltare în vederea lansării unor programe accesibile pentru săparea de puțuri cu 

ajutorul energiei din surse regenerabile și al unor sisteme de tratare a apei simple și ușor 

de întreținut; 

18. solicită integrarea consolidării capacităților și formării atente la dimensiunea de gen în 

soluțiile de adaptare, care trebuie să fie compatibile cu nevoile speciale ale femeilor și să 

țină seama de obstacolele specifice, dar și de capacitățile și experiențele femeilor; 

19. subliniază importanța folosirii cunoștințelor femeilor și a încurajării soluțiilor locale, care 

au o influență foarte concretă asupra vieții de zi cu zi a oamenilor, așa cum este proiectul 

„Fetele la conducerea proiectelor de reducere a riscurilor” din Africa de Sud sau cum sunt 

mai multe proiecte menite să ajute grupurile de femei să monteze instalații pentru apă 

potabilă și toalete în cartiere sărace din India; 

20. invită Comisia și statele membre să integreze aspectele legate de gen în strategii de 

prevenire și administrare a riscurilor asociate dezastrelor naturale și să promoveze 

emanciparea femeilor prin consolidarea capacităților anterior, în timpul și ulterior 

producerii dezastrelor cauzate de schimbările climatice, precum și implicarea activă a 

femeilor în anticiparea, în alertarea timpurie și în prevenirea dezastrelor, în cadrul 

consolidării capacității de rezistență; 

21. constată că, în multe comunități din întreaga lume, responsabilitățile femeilor în cadrul 

familiei le fac mai vulnerabile la schimbările de mediu, care sunt exacerbate de 

consecințele schimbărilor climatice; femeile sunt afectate în rolurile multiple pe care le 

îndeplinesc, legate de producerea și furnizarea de hrană și de îngrijire, precum și de 

activitățile economice; 

22. solicită mai multă transparență și incluziune în mecanismele și procesele de planificare 

existente, precum programele de acțiune naționale pentru adaptare (PANA) sau viitoarele 

planuri naționale de adaptare, precum și promovarea acestor principii în cadrul viitoarelor 

tratate privind schimbările climatice, a mecanismelor și a eforturilor de cooperare 

bilaterale;  



23. subliniază că există dovezi serioase că impactul asupra sănătății al condițiilor exterioare 

influențate de climă, precum incidența malnutriției sau a bolilor infecțioase, precum 

malaria, variază în funcție de gen; ia notă cu îngrijorare de rata ridicată a mortalității 

feminine în situații de dezastru; consideră că cercetări specifice cu privire la impactul 

schimbărilor climatice asupra sănătății femeilor ar putea ajuta la definirea unui răspuns 

mai bine țintit; îndeamnă toate guvernele să depună mai multe eforturi pentru a asigura o 

mai bună prevenire, tratare și acces la medicamente, în special pentru femei, deoarece 

sunt un grup vulnerabil, în calitatea lor de furnizori de îngrijire, să se angajeze la mai 

multe acțiuni menite să abordeze riscurile pentru sănătate asociate cu schimbările 

climatice și să ofere un cadru pentru evaluarea riscurilor pentru sănătate în funcție de sex 

și pentru măsurile de adaptare/atenuare legate de schimbările climatice; 

24. subliniază că 70 % dintre persoanele cele mai sărace ale lumii sunt femei, care realizează 

două treimi din totalul orelor de lucru, dar dețin mai puțin de 1 % din proprietăți; de 

asemenea, li se refuză accesul egal și controlul asupra resurselor, tehnologiilor, 

serviciilor, proprietății asupra pământului, creditelor, sistemelor de asigurări și puterii de 

decizie și, astfel, sunt disproporționat vulnerabile și mai puțin capabile să se adapteze la 

schimbările climatice; evidențiază că 85 % dintre persoanele care mor în urma dezastrelor 

naturale generate de schimbările climatice sunt femei, că 75 % dintre refugiații din motive 

de mediu sunt femei și că tot femeile sunt cele mai probabile victime nevăzute ale 

războaielor pentru resurse și ale violențelor cauzate de schimbările climatice; 

25. invită UE și statele sale membre să instituie un principiu de „justiție climatică”; insistă că 

cea mai mare nedreptate produsă de incapacitatea noastră de a aborda în mod eficient 

schimbările climatice ar fi efectele nocive asupra țărilor și populațiilor sărace și, în 

special, asupra femeilor; 

Atenuarea 

26. solicită Comisiei și viitoarelor președinții ale Consiliului Uniunii Europene să lanseze un 

studiu privind dimensiunea de gen a politicilor de atenuare; 

27. subliniază că este nevoie de politici orientate pentru a evita segregarea pe sexe și 

discriminarea în cadrul economiei ecologice, în care noile locuri de muncă din domeniile 

tehnologiei și științelor sunt deja aproape în exclusivitate masculine; subliniază, în acest 

context, importanța antreprenoriatului în sensul deschiderii economiei ecologice atât 

pentru femei, cât și pentru bărbați; 

28. invită Comisia și statele membre să încurajeze femeile să se formeze și să urmeze o 

carieră în sectorul tehnologic și științific și cariere în sectoarele mediului și al 

tehnologiilor energetice, deoarece necesitatea unei expertize în acest domeniu pentru a 

promova protecția climei va asigura femeilor locuri de muncă sigure cu un viitor stabil și 

va asigura conștientizarea necesităților femeilor la definirea politicilor privind schimbările 

climatice;  

29. solicită Comisiei să sprijine reformarea mecanismelor și fondurilor existente, pentru a le 

face mai transparente, mai incluzive și pentru a reflecta mai bine contribuțiile la reducerea 

emisiilor ale comunităților locale și în special ale femeilor, precum și pentru a promova 

aceste principii în cadrul viitoarelor tratate privind schimbările climatice, a mecanismelor 

și a eforturilor de cooperare bilaterale, pentru a dezvolta modalități mai bune de 

emancipare economică a femeilor; 



30. recunoaște impactul pe care creșterea populației îl are asupra climei și subliniază 

necesitatea de a răspunde în mod corespunzător cerințelor neîndeplinite din domeniul 

produselor contraceptive ale femeilor și bărbaților din toate societățile; 

31. reamintește că evitarea schimbărilor climatice periculoase și limitarea creșterii 

temperaturilor medii la 2ºC sau, dacă este posibil, la 1,5ºC în comparație cu nivelurile 

preindustriale sunt necesare și absolut esențiale pentru a evita consecințele negative 

dramatice asupra femeilor și a altor populații vulnerabile; 

32. solicită Comisiei să pună la punct un set de instrumente pentru a încuraja procesele mai 

incluzive de luare de decizii, așa cum s-a procedat în sectoarele transporturilor și energiei 

la Malmö (Suedia) și în zona Vollsmose (Danemarca)1;  

33. solicită Comisiei și statelor membre să elaboreze indicatori pentru evaluarea impactului 

de gen al proiectelor și programelor și să promoveze integrarea dimensiunii de gen în 

bugetele pentru politicile din domeniul schimbărilor climatice, indiferent dacă aceste 

politici sunt destinate nivelului internațional, naționale, regional sau local;  

34. solicită Comisiei și statelor membre să dezvolte instrumente și orientări pentru analiza de 

gen a politicilor și programelor de atenuare, precum și a programelor și activităților de 

cercetare conexe; 

35. subliniază rolul important al femeilor în aplicarea în viața de zi cu zi a unor măsuri de 

atenuare a schimbărilor climatice, de exemplu prin practici de economisire a energiei, 

prin măsuri de reciclare, precum și prin utilizarea produselor ecologice, deoarece încă 

sunt considerate administratorii principali ai gospodăriei; invită Comisia să lanseze 

campanii de sensibilizare la nivel local, concentrându-se pe alegerile privind consumul 

zilnic, legate de activitățile casnice și cele de îngrijire a copilului; 

36. recunoaște, prin urmare, contribuția semnificativă pe care femeile o pot aduce la inovare 

prin capacitatea lor de a educa atât în administrarea afacerilor, cât și în cea a 

gospodăriilor; 

37. în acest sens, subliniază importanța intensificării participării active a femeilor la inovarea 

pentru dezvoltarea durabilă ca mijloc de abordare a provocărilor serioase pe care le aduc 

schimbările climatice; 

38. subliniază faptul că schimbările climatice vor conduce inevitabil la migrații din regiunile 

afectate de calamități, precum seceta sau inundațiile, și că Uniunea Europeană trebuie să 

aibă în vedere nevoia de a proteja femeile din taberele de persoane strămutate în interiorul 

țării și de refugiați; 

39. observă că impactul schimbărilor de mediu asupra migrației și strămutărilor va crește în 

viitor și că, potrivit Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați, 80 % dintre refugiații din 

întreaga lume sunt femei și copii; reiterează importanța identificării de strategii care să 

                                                 
1  Integrarea dimensiunii de gen în politica privind transporturile publice din Malmö: 

http://www.nikk.no/A+gender+equal+and+sustainable+public+transport+system.b7C_wljSYQ.ip

s ; și proiectul de formare a femeilor aparținând minorităților etnice pentru a fi ambasadoare de 

mediu în Vollmose: 

http://www.nikk.no/Women+are+everyday+climate+experts.b7C_wljQ1e.ips. 



țină seama de dimensiunea de gen pentru a răspunde la crizele umanitare și de mediu 

cauzate de schimbările climatice; consideră, prin urmare, că este urgent necesar să se 

realizeze cercetări privind gestionarea migrației din motive de mediu într-un mod care să 

țină seama de diferența de gen, lucru care ar include recunoașterea și găsirea de soluții în 

ceea ce privește rolurile de gen și responsabilitățile din domeniul resurselor naturale și ar 

putea include garantarea faptului că resursele rare sunt disponibile pentru comunitățile în 

situații de necesitate și că se furnizează apă pentru refugiați; 

Finanțarea 

40. solicită delegațiilor UE să respecte principiul stabilit în cadrul rezoluției menționate 

anterior referitoare la Conferința privind schimbările climatice de la Durban (COP17) de 

a garanta echilibrul de gen în cadrul tuturor organismelor care iau decizii financiare în 

domeniul schimbărilor climatice, inclusiv în cadrul consiliului de administrație al 

Fondului verde pentru climă și al potențialelor subcomisii pentru finanțarea unor proiecte 

individuale;  

41. invită Comisia și statele membre să conceapă programe de atenuare a schimbărilor 

climatice și de adaptare la acestea care să aplice analiza aspectelor de gen pentru 

ameliorarea bunăstării femeilor și a fetelor și să ia în considerare inegalitățile de gen 

pentru accesul la credite, difuzarea informațiilor, acces îmbunătățit la terenuri și la resurse 

naturale, la energie durabilă și informații și servicii legate de sănătatea reproductivă; 

solicită ca aceste programe și strategii să includă soluții inovatoare de finanțare precum 

schemele de microcredit, în special în cazuri de urgență, precum cele ale refugiaților 

climatici; 

42. subliniază necesitatea ca mecanismele de finanțare să reflecte prioritățile și nevoile 

femeilor în mecanismele de finanțare și să includă participarea activă a acestora în 

dezvoltarea criteriilor de finanțare și alocarea resurselor pentru inițiativele privind 

schimbările climatice, în special la nivel local și în activitățile Fondului pentru o climă 

verde; 

43. solicită integrarea egalității de gen, ca problematică orizontală, în toate fondurile și 

instrumentele privind clima; subliniază că integrarea necesită expertiză în problematica de 

gen și ar trebui să fie extinsă la misiunea și la metodele de guvernanță și operaționale ale 

mecanismelor de finanțare, iar metodele operaționale și mecanismele de monitorizare și 

de evaluare ar trebui să garanteze că femeile și comunitățile locale beneficiază de 

finanțare adecvată; 

44. solicită Comisiei și delegațiilor UE să sprijine o finanțare crescută, nouă și suplimentară 

pentru acțiunile de adaptare de care beneficiază în mod direct femeile, care sunt adesea 

disproporționat de vulnerabile la impactul schimbărilor climatice; solicită ca furnizarea de 

fonduri pentru adaptare să se facă exclusiv sub formă de finanțări nerambursabile; 

45. invită Comisia și statele membre să sprijine dezvoltarea surselor regenerabile de energie 

în țările în curs de dezvoltare, prin procese de schimburi de tehnologie și de cunoștințe, 

care includ participarea echilibrată a femeilor, cu scopul de a contribui simultan atât la 

egalitatea de șanse, cât și la atenuarea schimbărilor climatice; 

46. subliniază cu îngrijorare impactul negativ pe care schimbările climatice îl pot avea în 

atingerea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului ale Organizației Națiunilor Unite, în 



special a celor legate de condiția și protecția femeilor; 

o 

o     o 

47. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 

și guvernelor statelor membre. 


