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 ET 

ETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse 10. detsembri 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni, 

– võttes arvesse konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise 

kohta ja Pekingi tegevusprogrammi, 

– võttes arvesse ÜRO 1998. aasta riigisisese ümberasustamise juhtpõhimõtteid ning 

asjaolu, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu nimetas 2016. aasta novembris ametisse 

riigisiseste põgenike inimõiguste olukorra eriraportööri, 

– võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 22. juuni 2017. aasta resolutsiooni 35/20 

inimõiguste ja kliimamuutuste kohta, 

– võttes arvesse ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid,  

– võttes arvesse 1972. aastal Stockholmis toimunud ÜRO inimkeskkonna konverentsi 

deklaratsiooni ning 1992. aastal Rio de Janeiros toimunud ÜRO keskkonna- ja 

arengukonverentsi deklaratsiooni,  

– võttes arvesse inimõigusi ja kliimameetmeid käsitlevat Genfi kokkulepet, 

– võttes arvesse Aafrika ja ELi ühisstrateegiat, 

– võttes arvesse 26. oktoobril 2015. aastal vastu võetud ELi soolise võrdõiguslikkuse 

tegevuskava aastateks 2016–2020, 

– võttes arvesse ÜRO kaitsmiskohustuse doktriini,  

A. arvestades, et kliimamuutuste kahjulik mõju võib põhjustada rännet; arvestades, et 

keskkonnast tulenevatel põhjustel riigisiseselt ümber asunud inimeste kaitsmisele ei ole 

pööratud piisavalt tähelepanu; arvestades, et kliimamuutuste mõju on rohkem tunda 

vähim arenenud riikides, kõige haavatavamates kogukondades ja tundlikes 

saarepiirkondades, kes sõltuvad kõige enam looduslikest ressurssidest kui elatusallikast 

või kelle suutlikkus kliimamuutustega kohaneda on kõige väiksem ja kellel puuduvad 

selleks piisavad vahendid, olgugi et kliimamuutuste eest kannavad ajaloolist vastutust 

maailma rikkaimad riigid;  

B. arvestades, et naised on kliimamuutuste suhtes haavatavamad ja moodustavad 70 % 

nendest 1,2 miljardist inimesest, kes teenivad alla ühe dollari päevas; arvestades, et 

kliimamuutused suurendavad soolist ebavõrdsust muu hulgas inimkaubanduse aspektist; 

arvestades, et naiste piiratud juurdepääs tootmisressurssidele ja piiratud kontroll nende 

üle ning piiratud õigused annavad neile vähem võimalusi kujundada otsuseid ja 

mõjutada poliitikat, nagu on ametlikult tunnistatud alates 2007. aastal Balil toimunud 

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 13. istungjärgust 

(COP 13); 

C. arvestades, et kliimamuutuste ja nendega keskkonnaseisundi halvenemisele kaasneva 
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mõju, toiduga ja veega kindlustatuse, looduslikele ressurssidele juurdepääsu, inimeste 

tervise ja rände vahel on otsene seos ja need nähtused ohustavad otseselt või kaudselt 

võimalusi kasutada täiel määral inimõigusi, sealhulgas õigust elule, veele ja 

kanalisatsioonile, toidule, tervisele ja eluasemele; arvestades, et kliimamuutused võivad 

põhjustada majanduslikke katastroofe ning poliitilist ja sotsiaalset ebastabiilsust, mis 

võib kaasa tuua konflikte ja kliimast tingitud ümberasumist ja põgenemist; arvestades, 

et kaevandusprojektid erilist huvi pakkuvatel looduslikel aladel võivad ohustada 

kohalikke kogukondi ja teisi haavatavaid rühmi, sealhulgas naisi, ning süvendada 

kliimamuutusi; 

D. arvestades, et kliimamuutuste negatiivsed tagajärjed kahjustavad riigi 

arenguväljavaateid ning suurendavad juba olemasolevat (põhjustatud arvukatest 

sotsiaal-majanduslikest, institutsioonilistest, kultuurilistest ja poliitilistest teguritest) 

soolist ebavõrdsust; arvestades, et kliimamuutusi võib pidada keskkonna- ja 

humanitaarprobleemide soodustajaks, kuna nende kahjulik mõju on otseselt seotud 

keskkonnaseisundi halvenemisega; 

E. arvestades, et naiste ja meeste võrdõiguslikkus on Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide 

üks aluspõhimõtteid ning võrdõiguslikkuse edendamine on üks liidu põhieesmärkidest; 

arvestades, et võitlus kliimamuutuste vastu on üks peamine prioriteet ning 

poliitikakujundajad ei saa endale lubada luksust ignoreerida naiste vaimset ja aktiivset 

panust; arvestades, et kliimapoliitika mõjutab otseselt soolist võrdõiguslikkust ja naiste 

mõjuvõimu suurendamist ning naistel on kliimaprobleemide leevendamiseks ja nendega 

kohanemiseks vajalike lahenduste leidmises keskne roll;  

F. arvestades, et ÜRO Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni andmetel võib 

2050. aastaks olla kliimamuutuste tõttu ümber asunud 200 miljonit inimest; arvestades, 

et valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) andmetel on Aafrika ja selle 

elanikkond kliimamuutustega kokkupuutumise kahjulike mõjude suhtes eriti haavatav; 

G. arvestades, et 1951. aasta pagulasseisundi konventsioon ei sisalda kliimapõgenike 

kategooriat; 

1. rõhutab, et kliimamuutused süvendavad olemasolevat ebavõrdsust ning naised ja 

tütarlapsed kuuluvad nende inimeste hulka, keda kliimamuutused kõige enam 

mõjutavad; toonitab, et arengumaade maapiirkondades elavad inimesed, eelkõige 

naised, on eriti haavatavad, kuna nad sõltuvad sageli looduslikest ressurssidest, teevad 

suure osa põllumajanduslikust tööst (eelkõige toidu tootmine ning vee ja küttematerjali 

kogumine pere jaoks) ning vastutavad väga sageli suurema osa tasustamata töö eest 

majapidamistes ja kogukondades; toonitab, et põllumajandus on otseselt seotud 

keskkonnatingimustega; juhib tähelepanu asjaolule, et kuna naised esirinnas, puutuvad 

nad esimestena kokku ebaõigluse ja vaesusega;  

2. on veendunud, et põllumajanduse innovatsioon võib aidata kaasa kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisemate põllukultuuride kasvatamisele, mis toob kaasa parema ja 

prognoositavama saagikuse ning tagab põllumajandustootjatele, majapidamistele ja 

kohalikele kogukondadele suuremad sissetulekud; 

3. rõhutab, et kliimamuutused nõuavad sootundlikku ja inimõigustel põhinevat 

reageerimist; nõuab naiste tulemuslikku osalemist otsustusprotsesside kõikidel 



 

AD\1138628ET.docx 5/7 PE609.665v02-00 

 ET 

tasanditel, sealhulgas rahvusvahelistel kliimaläbirääkimistel, eesmärgiga arendada 

sootundlikku reageerimist, et tegeleda ebavõrdsuse probleemiga; rõhutab, et tütarlaste ja 

naiste haridus eri valdkondades on majanduslike võimaluste loomiseks äärmiselt tähtis 

ning vaja on rahastada naiste osalemist rahvusvahelistes otsustusprotsessides; 

4. juhib tähelepanu sellele, et kõigi naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine on otsene 

siht, mis tuleb saavutada kõigi kestliku arengu eesmärkide puhul; nõuab sellega seoses 

tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid aktiivselt naiste suuremat rolli sellistes 

läbirääkimistes; kutsub rahvusvahelist üldsust üles arvestama kliimamuutustega 

tegelemiseks käivitatud algatuste rahastamisel ja uute tehnoloogiate toetamisel soolist 

perspektiivi ja naiste konkreetseid prioriteete; toetab sellega seoses täielikult 

ettevõtlusprogramme, mis on käivitatud ja mille eesmärk on naised täiel määral kaasata; 

5. rõhutab, et naised tuleb riiklikul ja kohalikul tasandil kaasata keskkonnapoliitika 

rakendamisse ja elluviimisse, võttes arvesse, et kohalike naiste teadmisi ja kogemusi 

saab kasutada poliitika tõhususe tagamiseks; 

6. märgib murega, et kliima tõttu ümber asuva elanikkonna hulgas on kõige haavatavamad 

rühmad lastega naised ja noored tütarlapsed, kes puutuvad kokku nende põhiõiguste 

rikkumisega; nõuab, et kliima tõttu toimuvasse ümberasumisse suhtutaks tõsiselt; on 

valmis alustama arutelu kliimast tingitud rännet käsitleva sätte kehtestamise üle; nõuab, 

et moodustataks eksperdirühm selle küsimuse uurimiseks rahvusvahelisel tasandil, ning 

nõuab tungivalt kliimast tingitud rände probleemi käsitlemist rahvusvahelises 

tegevuses; nõuab tõhusamat rahvusvahelist koostööd, et tagada vastupanuvõime 

kliimamuutustele; 

7. palub komisjonil kindlustada sootundlik lähenemisviis, et tagada naiste õiguste ning 

soolise võrdõiguslikkuse ja kliimaõigluse edendamise süvalaiendamine oma riiklike ja 

piirkondlike strateegiakavade, ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava ning oma 

inimõigustealaste dialoogide kaudu kolmandate riikidega, ning nõuab, et sooline aspekt 

lisataks kõigisse kliimamuutusi käsitlevatesse poliitikameetmetesse üldise ja 

horisontaalse eesmärgina;  

8. kiidab heaks ÜRO naiste juhtprogrammi algatused ning ülemaailmse kliimamuutuste 

liidu projektid ja programmid, mis loovad soolise aspekti ja kliimamuutuste vahel 

valdkondadevahelise seose; 

9. tunneb heameelt ÜRO inimõiguste ja keskkonna eriesindaja ja ÜRO Inimõiguste 

Nõukogu töö üle selles valdkonnas ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles neid 

jõupingutusi toetama, sealhulgas rahalise abi kaudu. 
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