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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de 

gen, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 

ce urmează a fi adoptată: 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948, 

– având în vedere Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de 

femei (CEDAW) și Platforma de acțiune de la Beijing, 

– având în vedere Principiile directoare ale ONU din 1998 cu privire la strămutarea 

internă și numirea de către Consiliul pentru Drepturile Omului al Organizației 

Națiunilor Unite, în noiembrie 2016, a Raportorului special privind drepturile omului în 

cazul persoanelor strămutate în interiorul țării, 

– având în vedere Rezoluția 35/20 a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 22 

iunie 2017 privind drepturile omului și schimbările climatice, 

– având în vedere Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului,  

– având în vedere Declarația Conferinței ONU de la Stockholm privind mediul uman din 

1972 și Declarația ONU de la Rio privind mediul și dezvoltarea din 1992,  

– având în vedere Angajamentul de la Geneva privind drepturile omului în cadrul 

acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice, 

– având în vedere Strategia comună Africa-UE, 

– având în vedere Planul de acțiune al UE pentru egalitatea de gen 2016-2020, adoptat la 

26 octombrie 2015, 

– având în vedere doctrina ONU privind „responsabilitatea de a proteja” (R2P),  

A. întrucât efectele nefavorabile ale schimbărilor climatice pot duce la migrație; întrucât nu 

s-a acordat suficientă atenție protecției persoanelor strămutate în interiorul țărilor din 

cauza unor motive de mediu; întrucât impactul schimbărilor climatice va fi resimțit cel 

mai acut în țările cel mai puțin dezvoltate, în comunitățile cele mai vulnerabile și în 

regiunile insulare sensibile, cele mai dependente de resursele naturale pentru subzistență 

sau care au capacitatea cea mai redusă și instrumente insuficiente pentru a se adapta la 

schimbările climatice, chiar dacă țările cele mai bogate ale lumii poartă 

responsabilitatea istorică pentru schimbările climatice;  

B. întrucât femeile sunt mai vulnerabile la schimbările climatice, ele reprezentând 70 % 

din cele 1,2 miliarde de persoane care câștigă mai puțin de un dolar pe zi; întrucât 

schimbările climatice exacerbează inegalitățile de gen în ceea ce privește, printre altele, 

traficul de persoane; întrucât accesul limitat al femeilor la resursele de producție, 

controlul limitat asupra acestora, precum și drepturile limitate, le oferă mai puține 

posibilități de a modela deciziile și a influența politicile, așa cum a fost recunoscut 

oficial la cea de a 13-a Conferință a părților privind schimbările climatice (COP 13), 

care s-a desfășurat la Bali în 2007; 
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C. întrucât există o legătură directă între schimbările climatice și impactul lor asupra 

degradării mediului, securității alimentelor și apei, accesului la resursele naturale, 

sănătății umane și migrației, iar aceste fenomene amenință, direct sau indirect, 

exercitarea deplină a drepturilor omului, inclusiv dreptul la viață, la apă și salubrizare, 

la alimente, la asistență medicală și la locuință; întrucât schimbările climatice pot duce 

la dezastru economic și la instabilitate politică și socială care pot fi un factor declanșator 

pentru conflicte, strămutări și exod provocate de schimbările climatice; întrucât 

proiectele din industria extractivă din zonele naturale de interes special pot pune în 

pericol comunitățile locale și alte grupuri vulnerabile, inclusiv femeile, și accentua 

schimbările climatice; 

D. întrucât consecințele negative ale schimbărilor climatice subminează perspectivele de 

dezvoltare ale unei țări și agravează inegalitățile deja existente (care rezultă din 

numeroși factori socioeconomici, instituționali, culturali și politici determinanți) între 

bărbați și femei; întrucât schimbările climatice pot fi considerate drept un catalizator 

pentru probleme ecologice și umanitare, deoarece efectele negative ale acestora sunt 

direct legate de degradarea mediului; 

E. întrucât egalitatea dintre femei și bărbați este un principiu fundamental al Uniunii 

Europene și al statelor sale membre, iar încurajarea acestei egalități constituie unul 

dintre obiectivele sale principale; întrucât combaterea schimbărilor climatice reprezintă 

o prioritate majoră și întrucât factorii decizionali nu își pot permite luxul de a ignora 

contribuția intelectuală și activă a femeilor; întrucât politica în materie de climă are un 

impact direct asupra egalității de gen și a capacitării femeilor, iar acestea ocupă un loc 

central în identificarea soluțiilor vizând atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la 

acestea;  

F. întrucât, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație a ONU, 200 de milioane de 

persoane ar putea fi strămutate ca urmare a schimbărilor climatice până în 2050; 

întrucât, potrivit Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC), 

Africa și populația sa sunt deosebit de vulnerabile la efectele adverse ale schimbărilor 

climatice; 

G. întrucât Convenția din 1951 privind statutul refugiaților nu include categoria 

„refugiaților climatici”, 

1. subliniază faptul că schimbările climatice exacerbează inegalitățile existente și că 

femeile și fetele sunt printre cele mai afectate de schimbările climatice; subliniază că 

persoanele din mediul rural din țările în curs de dezvoltare, îndeosebi femeile, sunt 

deosebit de vulnerabile, deoarece acestea depind adesea de resursele naturale, realizează 

o mare parte din activitățile agricole, în special în ceea ce privește producția de 

alimente, aducerea apei și a combustibilului necesare familiei, și foarte adesea sunt 

responsabile cu majoritatea sarcinilor neplătite în cadrul gospodăriilor și al 

comunităților; subliniază că agricultura este direct legată de condițiile de mediu; 

subliniază că femeile, fiind aflate în prima linie, sunt primele care se confruntă cu 

injustiția și cu sărăcia;  

2. consideră că inovația în agricultură poate contribui la cultivarea unor culturi agricole 

mai rezistente la schimbările climatice, care să aibă ca rezultat o producție mai bună și 

mai previzibilă și care să asigure venituri mai mari pentru agricultori, gospodării și 
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comunitățile locale; 

3. subliniază faptul că schimbările climatice necesită o reacție care să includă dimensiunea 

de gen și care să fie bazată pe drepturile omului; solicită participarea efectivă a femeilor 

la procesele decizionale de la toate nivelurile, inclusiv în cadrul negocierilor 

internaționale privind schimbările climatice, care să elaboreze măsuri ce țin cont de 

dimensiunea de gen vizând eliminarea inegalităților; subliniază importanța 

fundamentală a educației pentru fete și femei în diferitele discipline pentru a crea 

oportunități economice, precum și necesitatea de a oferi finanțare pentru participarea 

femeilor la procesele decizionale la nivel internațional; 

4. subliniază că un obiectiv clar care trebuie atins în cadrul tuturor obiectivelor de 

dezvoltare sustenabilă este capacitarea tuturor femeilor și fetelor; insistă, în acest sens, 

ca statele membre și Comisia să promoveze în mod activ creșterea rolului femeilor în 

cadrul unor astfel de negocieri; invită comunitatea internațională să ia în considerare 

perspectiva de gen și prioritățile specifice ale femeilor la finanțarea de inițiative și la 

sprijinirea noilor tehnologii de combatere a schimbărilor climatice; sprijină pe deplin, în 

acest sens, programele de antreprenoriat lansate, care au ca obiectiv participarea deplină 

a femeilor; 

5. subliniază că este necesar ca femeile să fie implicate în implementarea și punerea în 

aplicare a politicilor de mediu la nivel național și local, luând în considerare faptul că 

experiența și cunoștințele femeilor de la nivel local pot fi utilizate pentru a asigura 

eficacitatea politicilor; 

6. ia act cu îngrijorare de deplasările de populații din motive legate de schimbările 

climatice, populații în rândul cărora femeile cu copii și fetele tinere constituie grupurile 

cele mai vulnerabile și care se confruntă cu riscul unor încălcări ale drepturilor lor 

fundamentale; solicită să fie luate serios în considerare strămutările provocate de 

schimbările climatice; este deschis unei dezbateri pe tema elaborării unei dispoziții 

privind „migrația climatică”; solicită înființarea unui grup de experți care să analizeze 

această chestiune la nivel internațional și îndeamnă ca problema migrației din cauze 

climatice să fie plasată pe agenda internațională; solicită amplificarea cooperării 

internaționale pentru a asigura reziliența la schimbările climatice; 

7. solicită Comisiei să garanteze o abordare sensibilă la aspectele de gen, care să garanteze 

că drepturile femeilor, promovarea egalității de gen și justiția climatică sunt integrate 

prin intermediul programelor sale strategice de la nivel național și regional, al Planului 

de acțiune privind drepturile omului și democrația, precum și în cadrul dialogurilor sale 

cu țările terțe privind drepturile omului și solicită ca genul să fie inclus ca obiectiv 

general și transversal în toate politicile legate de schimbările climatice;  

8. salută inițiativele de programare emblematice ale UN Women și programele și 

proiectele Alianței mondiale împotriva schimbărilor climatice, care creează o legătură 

transversală între egalitatea de gen și schimbările climatice; 

9. salută activitatea Reprezentantului special al ONU privind drepturile omului și mediul 

înconjurător și activitatea Consiliului ONU pentru Drepturile Omului în acest domeniu, 

și invită Comisia și statele membre să sprijine aceste eforturi, inclusiv prin intermediul 

asistenței financiare. 
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