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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή  Δικαιωμάτων των Γυναικών και 

Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 

10ης Δεκεμβρίου 1948, 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των 

γυναικών (CEDAW) και το πρόγραμμα δράσης του Πεκίνου, 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τον εσωτερικό εκτοπισμό του 

1998 και το διορισμό από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ του 

ειδικού εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων, 

τον Νοέμβριο του 2016, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων 

Εθνών 35/20 της 22ας Ιουνίου 2017 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 

αλλαγή του κλίματος, 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα,  

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Στοκχόλμης της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για 

το Ανθρώπινο Περιβάλλον του 1972 και τη Δήλωση του ΟΗΕ του Ρίο για το 

περιβάλλον και την ανάπτυξη του 1992·  

– έχοντας υπόψη τη Δέσμευση της Γενεύης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο πλαίσιο 

της δράσης για το κλίμα, 

– έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου 2016-2020 το οποίο 

εγκρίθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2015, 

– έχοντας υπόψη την αρχή της «Ευθύνης Προστασίας» (R2P) του ΟΗΕ·  

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος μπορούν να 

οδηγήσουν σε μεταναστευτικά κύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των 

ατόμων που έχουν εκτοπισθεί στο εσωτερικό της χώρας τους για λόγους που 

σχετίζονται με το περιβάλλον  δεν έχει λάβει τη δέουσα προσοχή· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι ο αντίκτυπος της αλλαγής του κλίματος θα γίνει εντονότερα αισθητός στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες, στις πλέον ευάλωτες κοινότητες και σε ευαίσθητες νησιωτικές 

περιοχές που, για το βιοπορισμό τους, εξαρτώνται σε μέγιστο βαθμό από φυσικούς 

πόρους ή που διαθέτουν ελάχιστα μέσα και ανεπαρκή εργαλεία για να προσαρμοστούν 

στην αλλαγή του κλίματος, παρόλο που την ιστορική ευθύνη για την κλιματική αλλαγή 

φέρουν οι πλουσιότερες χώρες του κόσμου ·  

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι οι πλέον ευάλωτες στην αλλαγή του κλίματος, 

καθότι αντιπροσωπεύουν το 70 % των 1.2 δισεκατομμυρίων ατόμων που αμείβονται με 
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λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος 

επιτείνει τις ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον αφορά, μεταξύ άλλων πτυχών, την 

εμπορία ανθρώπων·  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιορισμένη πρόσβαση των γυναικών 

στα μέσα παραγωγής και ο περιορισμένος έλεγχος που ασκούν σ’ αυτά καθώς και τα 

περιορισμένα τους δικαιώματα τους παρέχουν λιγότερες ευκαιρίες να διαμορφώνουν 

αποφάσεις και να επηρεάζουν την πολιτική, γεγονός το οποίο αναγνωρίζεται επισήμως 

από την 13η Διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών για την αλλαγή του κλίματος (COP 

13), που πραγματοποιήθηκε στο Μπαλί το 2007· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και του 

αντικτύπου της στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος,την επισιτιστική ασφάλεια και την 

εξασφάλιση των υδάτινων πόρων, την πρόσβαση σε φυσικούς πόρους, την ανθρώπινη 

υγεία και τη μετανάστευση και ότι τα φαινόμενα αυτά απειλούν άμεσα ή έμμεσα την 

πλήρη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων σε ζωή, ύδρευση και αποχέτευση, τροφή, υγεία και στέγαση· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος μπορεί να προκαλέσει οικονομική 

καταστροφή καθώς και πολιτική και κοινωνική αστάθεια, που μπορούν να αποτελέσουν 

αφορμή για συγκρούσεις, εκτοπισμό και ρεύματα προσφύγων εξαιτίας καταστάσεων 

που οφείλονται στην αλλαγή του κλίματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα εξόρυξης 

σε φυσικές περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τις τοπικές 

κοινότητες και άλλες ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, και να 

επιδεινώσουν την κλιματική αλλαγή· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος 

υπονομεύουν τις προοπτικές ανάπτυξης μιας χώρας, και επιδεινώνουν ήδη υφιστάμενες 

(εξαιτίας των πολυάριθμων κοινωνικοοικονομικών, θεσμικών, πολιτιστικών και 

πολιτικών παραγόντων) ανισότητες μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αλλαγή του κλίματος μπορεί να θεωρηθεί καταλύτης για περιβαλλοντικά και 

ανθρωπιστικά προβλήματα λόγω των αρνητικών συνεπειών της που συνδέονται άμεσα 

με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη 

αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, η δε προώθησή της έναν από 

τους κύριους στόχους της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση για το κλίμα 

αποτελεί κύρια προτεραιότητα και δεν είναι δυνατόν οι υπεύθυνοι για τη λήψη των 

αποφάσεων να μην λαμβάνουν υπόψη τη διανοητική και την ενεργό συμβολή των 

γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για το κλίμα έχει άμεσο αντίκτυπο στην 

ισότητα των φύλων και ότι η χειραφέτηση των γυναικών και οι γυναίκες 

διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις λύσεις για το μετριασμό των κλιματικών 

προκλήσεων και την προσαρμογή σ’ αυτές·  

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης του ΟΗΕ, 

200 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται, έως το 2050, να εκτοπισθούν εξαιτίας της 

αλλαγής του κλίματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διακυβερνητική 

Επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος (IPCC), η Αφρική και ο πληθυσμός της είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτη στις αρνητικές επιπτώσεις της έκθεσης στην κλιματική αλλαγή· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων δεν 

περιλαμβάνει την κατηγορία των «κλιματικών προσφύγων»· 
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1. τονίζει ότι η αλλαγή του κλίματος επιδεινώνει τις υφιστάμενες ανισότητες και ότι οι 

γυναίκες και τα κορίτσια συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που πλήττονται περισσότερο 

από την κλιματική αλλαγή· υπογραμμίζει ότι οι κάτοικοι σε αγροτικές περιοχές 

αναπτυσσόμενων χωρών είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι επειδή συχνά εξαρτώνται από τους 

φυσικούς πόρους, και ότι αυτό ισχύει ιδίως για τις γυναίκες που αναλαμβάνουν μεγάλο 

μέρος των αγροτικών εργασιών, ειδικότερα όσον αφορά την παραγωγή τροφίμων και 

την εξασφάλιση νερού και καυσίμων για την οικογένεια, και είναι πολύ συχνά 

υπεύθυνες για το μεγαλύτερο μέρος της μη αμειβόμενης εργασίας στο σπίτι και στις 

κοινότητες · υπογραμμίζει ότι η γεωργία συνδέεται άμεσα με περιβαλλοντικές 

συνθήκες· τονίζει ότι οι γυναίκες, που είναι στην πρώτη γραμμή, είναι οι πρώτες που 

αντιμετωπίζουν αδικίες και φτώχεια·  

2. πιστεύει ότι η καινοτομία στη γεωργία μπορεί να συμβάλει στην καλλιέργεια 

γεωργικών ειδών που είναι πιο ανθεκτικά στην αλλαγή του κλίματος, με αποτέλεσμα 

καλύτερες και περισσότερο προβλέψιμες αποδόσεις και αύξηση των εισοδημάτων των 

γεωργών, των νοικοκυριών και των τοπικών κοινοτήτων· 

3. τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή χρήζει μιας αντιμετώπισης με βάση τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την ισότητα των φύλων· ζητεί την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών 

στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένων και των 

διεθνών διαπραγματεύσεων για το κλίμα, ούτως ώστε να αναπτυχθούν απαντήσεις που 

να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, με στόχο να αντιμετωπιστούν 

υποκείμενες ανισότητες· υπογραμμίζει την ύψιστη σημασία που έχει η εκπαίδευση των 

κοριτσιών και γυναικών σε διάφορους κλάδους ούτως ώστε να δημιουργηθούν 

οικονομικές ευκαιρίες, και την ανάγκη να προβλεφθεί χρηματοδότηση για τη 

συμμετοχή των γυναικών στις διεθνείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων· 

4. επισημαίνει ότι η χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί ρητό 

στόχο που πρέπει να επιτευχθεί μέσω όλων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης· εμμένει, 

στο πλαίσιο αυτό, στην άποψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να 

υποστηρίξουν ενεργά την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στις εν λόγω 

διαπραγματεύσεις· καλεί τη διεθνή κοινότητα να λάβει υπόψη τη διάσταση του φύλου 

και τις ειδικές προτεραιότητες των γυναικών κατά τη χρηματοδότηση των 

πρωτοβουλιών και την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών προς αντιμετώπιση των 

κλιματικών αλλαγών. υποστηρίζει πλήρως, στο πλαίσιο αυτό, τα προγράμματα 

επιχειρηματικότητας που έχουν ξεκινήσει και αποσκοπούν στην πλήρη συμμετοχή των 

γυναικών· 

5. τονίζει την ανάγκη για τις γυναίκες να συμμετέχουν στην εφαρμογή και εκτέλεση της 

περιβαλλοντικής πολιτικής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

γνώσεις και οι εμπειρίες των γυναικών σε τοπικό επίπεδο μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της πολιτικής· 

6. σημειώνει με ανησυχία τον οφειλόμενο στο κλίμα εκτοπισμό πληθυσμών, όπου οι 

γυναίκες με παιδιά και τα νεαρά κορίτσια αποτελούν τις πλέον ευάλωτες ομάδες καθότι 

είναι εκτεθειμένες σε παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους· ζητεί να ληφθεί 

σοβαρά υπόψη ο εκτοπισμός που οφείλεται στο κλίμα-· είναι ανοικτό σε μια συζήτηση 

σχετικά με την καθιέρωση διάταξης περί «κλιματικής μετανάστευσης»· ζητεί τη 

σύσταση ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για να εξετάσει αυτό το ζήτημα σε διεθνές 
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επίπεδο και ζητεί επιτακτικά να συμπεριληφθεί το θέμα της κλιματικής μετανάστευσης 

στη διεθνή ατζέντα· απευθύνει έκκληση για ενισχυμένη διεθνή συνεργασία 

προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή· 

7. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μια αντιμετώπιση που να λαμβάνει υπόψη τη 

διάσταση του φύλου και να εγγυάται ότι τα δικαιώματα των γυναικών, η προώθηση της 

ισότητας των φύλων και η κλιματική δικαιοσύνη κατοχυρώνονται μέσω των 

προγραμμάτων κρατικής και περιφερειακής στρατηγικής, του σχεδίου δράσης για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, και των διαλόγων της με τρίτες χώρες 

σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητεί να αποτελέσει το φύλο έναν γενικό και 

οριζόντιο στόχο σε όλες τις πολιτικές που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος·  

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εμβληματικές προγραμματικές πρωτοβουλίες του 

ΟΗΕ για τις γυναίκες και τα σχέδια και προγράμματα της  Παγκόσμιας Συμμαχίας κατά 

της Κλιματικής Αλλαγής που δημιουργούν έναν εγκάρσιο σύνδεσμο μεταξύ του φύλου 

και της αλλαγής του κλίματος· 

9. χαιρετίζει το έργο του ειδικού εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και το περιβάλλον, και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 

ΟΗΕ στον τομέα αυτό, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις 

προσπάθειες αυτές, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδοτικής συνδρομής· 
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