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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по правата на жените и 

равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 

1948 г., 

– като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на 

дискриминация по отношение на жените (CEDAW) и Пекинската платформа за 

действие на ООН, 

– като взе предвид ръководните принципи на ООН за вътрешното разселване от 

1998 г. и назначаването от Съвета на ООН по правата на човека на специалния 

докладчик на ООН по въпросите на правата на човека на вътрешно разселените 

лица през ноември 2016 г. 

– като взе предвид Резолюция 35/20 на Съвета на ООН по правата на човека от 22 

юни 2017 г. относно правата на човека и изменението на климата, 

– като взе предвид Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека,  

– като взе предвид Декларацията на Стокхолмската конференция на ООН за 

жизнената среда на човека от 1972 г. и Декларацията на ООН от Рио де Жанейро 

относно околната среда и развитието от 1992 г.;  

– като взе предвид Женевския ангажимент за правата на човека при действията във 

връзка с климата, 

– като взе предвид съвместната стратегия Африка – ЕС, 

– като взе предвид Плана за действие на ЕС относно равенството между половете за 

периода 2016 – 2020 г., приет на 26 октомври 2015 г., 

– като взе предвид доктрината на ООН за „отговорност за защита“;  

А. като има предвид, че неблагоприятните последици от изменението на климата 

могат да доведат до миграция; като има предвид, че защитата на хората, чието 

вътрешно разселване се е наложило поради екологични причини, не получава 

достатъчно внимание; като има предвид, че въздействието от изменението на 

климата ще се усети по-остро в най-слабо развитите държави, в най-уязвимите 

общности и в чувствителните островни зони, чието препитание е най-силно 

зависимо от природните ресурси или които разполагат с най-ограничен капацитет 

и недостатъчни средства за приспособяване към изменението на климата – макар 

че най-богатите държави в света са тези, които носят историческа отговорност за 

изменението на климата; 

Б. като има предвид, че жените са по-уязвими по отношение на изменението на 

климата, като представляват 70% от онези 1,2 милиарда души, които печелят по-

малко от един долар на ден; като има предвид, че изменението на климата изостря 
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неравенството между половете, наред с другото, по отношение на трафика на 

хора; като има предвид, че ограниченият достъп до и контрол върху средствата за 

производство, както и ограничените права им дават по-малко възможности за 

участие във формирането на решения и оказване на влияние върху политиката, 

както беше официално признато от 13-ата Конференция на страните по Рамковата 

конвенция на ООН по изменение на климата (COP 13), проведена в Бали през 

2007 г.; 

В. като има предвид, че съществува пряка връзка между изменението на климата и 

неговото въздействие върху влошаването на състоянието на околната среда, 

продоволствената сигурност и сигурността на водоснабдяването, достъпа до 

природни ресурси, човешкото здраве и миграцията и че тези явления пряко или 

непряко застрашават пълното упражняване на правата на човека, включително 

правото на живот, водоснабдяване и канализация, храна, здравеопазване, 

жилищно настаняване; като има предвид, че изменението на климата може да 

доведе до икономическо бедствие и до политическа и социална нестабилност, 

които от своя страна да предизвикат конфликти и свързани с изменението на 

климата разселвания и бежански потоци; като има предвид, че миннодобивните 

проекти в природни зони от особен интерес могат да застрашат местните 

общности и други уязвими групи, включително жените, и да утежнят 

климатичните изменения; 

Г. като има предвид, че неблагоприятните последици от изменението на климата 

застрашават перспективите за развитие на дадена страна и усложнява вече 

съществуващите (произтичащи от многобройни социално-икономически, 

институционални, културни и политически фактори) неравенства между 

половете; като има предвид, че изменението на климата може да се разглежда 

като катализатор за екологичните и хуманитарните проблеми, тъй като 

неблагоприятните последици от него са пряко свързани с влошаването на 

състоянието на околната среда; 

Д. като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основен принцип на 

Европейския съюз и неговите държави членки, а неговото поощряване е една от 

главните цели на Съюза; като има предвид, че действията в областта на климата 

са основен приоритет и лицата, отговорни за вземането на решения, не могат да 

си позволят да пренебрегват интелектуалния и активен принос на жените; като 

има предвид, че политиката в областта на климата оказва пряко въздействие 

върху равенството между половете и овластяването на жените и че жените имат 

ключова роля за решенията, свързани със смекчаването на последствията от 

изменението на климата и приспособяването към климатичните 

предизвикателства; 

Е. като има предвид, че според Международната организация по миграция на ООН 

200 милиона души биха могли да бъдат разселени поради изменението на климата 

до 2050 г.; като има предвид, че според Междуправителствения комитет по 

изменение на климата Африка и нейното население са особено уязвими спрямо 

отрицателните последици от изменението на климата; 

Ж. като има предвид, че в Конвенцията от 1951 г. за статута на бежанците не 
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включва категорията „климатични бежанци“; 

1. подчертава, че изменението на климата влошава съществуващите неравенства и 

че жените и момичетата са сред най-засегнатите от изменението на климата; 

подчертава, че хората, живеещи в селските райони на развиващите се страни, по-

специално жените, са особено уязвими, тъй като често са зависими от природните 

ресурси, извършват голяма част от селскостопанския труд, по-специално в 

производството на храни и осигуряването на вода и гориво за семейството и често 

извършват по-голямата част от неплатения труд в домакинствата и общностите; 

подчертава, че селското стопанство е пряко свързано с условията на околната 

среда; подчертава, че жените, които са на предна линия, са първите, които се 

сблъскват с несправедливост и бедност; 

2. счита, че иновациите в селското стопанство могат да допринесат за отглеждане на 

селскостопански култури, по-устойчиви на въздействието на изменението на 

климата, което ще доведе до по-добри и по-предвидими добиви и ще осигури по-

високи равнища на доходи за земеделските стопани, домакинствата и местните 

общности; 

3. подчертава, че е необходим чувствителен към аспектите на пола и основан на 

правата на човека отговор на изменението на климата; призовава за ефективно 

участие на жените в процесите по вземане на решения на всички равнища, 

включително в международните преговори по въпросите на климата, с оглед на 

разработването на чувствителни към аспектите на пола решения за преодоляване 

на фундаменталните неравенства; подчертава изключителното значение на 

образованието за момичетата и жените в различни дисциплини за създаването на 

икономически възможности, както и необходимостта да се осигури финансиране 

за участието на жените в международните процеси на вземане на решения; 

4. посочва, че предоставянето на повече права на всички жени и момичета е изрично 

формулирана цел за постигане на всички цели за устойчиво развитие; настоява 

във връзка с това Комисията и държавите членки да се застъпват активно за 

засилване на ролята на жените в такива преговори; призовава международната 

общност да вземе предвид свързаните с пола аспекти и специфичните приоритети 

на жените при финансирането на инициативи и подкрепата на нови технологии за 

справяне с изменението на климата; подкрепя изцяло в това отношение 

стартираните предприемачески програми, които имат за цел да включат пълното 

участие на жените; 

5. подчертава необходимостта жените да участват в прилагането и изпълнението на 

политиката в областта на околната среда на национално и местно равнище, като 

се има предвид, че знанията и опитът на местните жени могат да бъдат 

използвани, за да се осигури ефективност на политиката; 

6. отбелязва със загриженост свързаното с климата разселване на населението, при 

което жените с деца и младите момичета представляват най-уязвимите групи, 

изложени на риск от нарушение на техните основни права; настоява за сериозно 

отношение към предизвиканото от климата разселване на населението; изразява 

готовност за дебат по създаването на разпоредба относно свързаната с климата 

миграция; призовава за създаването на група от експерти, които да проучат този 
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въпрос на международно равнище, и настоятелно призовава въпросът за 

свързаната с климата миграция да бъде поставен на дневен ред на международно 

равнище; призовава за засилено международно сътрудничество с цел да се 

гарантира устойчивостта спрямо изменението на климата; 

7. призовава Комисията да осигури чувствителен към аспектите на пола подход, 

който да гарантира интегрирането в политиките на правата на жените, на 

насърчаването на равенството между половете и на справедливостта в областта на 

климата чрез своите национални и регионални стратегически програми, плана за 

действие относно правата на човека и демокрацията и своя диалог по правата на 

човека с трети държави; 

8. приветства водещите инициативи на „ООН – Жени“ и проектите и програмите на 

Световния алианс за борба с изменението на климата, които създават 

хоризонтални връзки между аспектите на пола и изменението на климата; 

9. приветства работата на специалния представител на ООН за правата на човека и 

околната среда и на Съвета на ООН по правата на човека в тази област и 

призовава Комисията и държавите членки да подкрепят тези усилия, включително 

чрез финансова помощ; 
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