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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по правата на жените и равенството между половете да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава факта, че изменението на климата и отрицателните последици от него 
следва да се разглеждат като свързан с развитието проблем, с последствия за 
отношенията между половете, който има отношение към всички сектори (социален, 
културен, икономически и политически) – от местно до световно равнище, както и 
че са необходими съгласувани усилия от страна на всички заинтересовани страни, 
за да се гарантира, че при мерките за намаляване на изменението на климата и на 
риска от бедствия се отчита факторът пол, те са внимателно съобразени с 
интересите на коренното население и се зачитат правата на човека;

2. припомня, че избягването на опасно изменение на климата и задържането на 
увеличението на средните температури до 2°C, или до 1,5°C, ако е възможно, в 
сравнение с нивата отпреди индустриалната революция, са необходими и 
изключително важни за избягването на драматични отрицателни последици за 
жените и за други уязвими групи от населението;

3. припомня, че в своя четвърти доклад за оценка за 2007 г. Междуправителствената 
експертна група по изменението на климата (МЕГИК) потвърди, че въздействието 
на изменението на климата варира в зависимост от пола, възрастта и социалното 
положение, като най-вероятни негови най-сериозни жертви са бедните хора; 
подчертава, че процесът на преговорите по Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата (РКООНИК) трябва да отчита принципите за 
равнопоставеност на половете на всички етапи, от изследванията и анализите до 
разработването и осъществяването, както и създаването на стратегии за смекчаване 
на последиците и приспособяване;

4. подчертава, че 70% от най-бедните хора по света са жени, които вършат две трети 
от цялата работа, но притежават под един процент от всички блага; на тях не им се 
предоставя равен достъп и контрол над ресурсите, технологиите, услугите, правата 
на поземлена собственост, кредитните и застрахователните системи и 
правомощията за вземане на решения, като поради това те са прекомерно уязвими и 
засегнати от изменението на климата и имат по-малко възможности за 
приспособяване; подчертава, че 85% от хората, които умират в резултат на 
предизвикани от климата природни бедствия, са жени, 75% от бежанците поради 
свързани с околната среда причини са жени, като също така е по-вероятно жените 
да бъдат анонимните жертви на войни за ресурси и насилие, предизвикано от 
изменението на климата;

5. изтъква, че предоставянето на политически и финансови права, както и право на 
образование на жените, които формират приблизително 50 процента от световното 
население, но поемат относително по-голяма отговорност при ежедневните 
решения, свързани с потреблението, при отглеждането на децата и в домакинската 
работа, като всички тези дейности имат отражение върху околната среда и климата, 
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е от изключително важно значение с оглед на устойчивото развитие;

6. отбелязва, че в много общества по света отговорностите на жените в семейството ги 
правят по-уязвими от промените в околната среда – факт, утежнен от въздействието 
на изменението на климата; жените са засегнати при изпълнението на 
многобройните си роли – като производители и доставчици на храна, лица, 
полагащи грижи за другите, и стопански субекти;

7. подчертава, че съществуват сериозни доказателства за това, че въздействието върху 
здравето на лесно влияещите се от климата условия, като недохранването и 
разпространяването на инфекциозни заболявания, варира в зависимост от пола; 
отбелязва със загриженост високите нива на смъртност сред жените в бедствени 
положения; счита, че за постигането на по-целенасочена реакция би спомогнало 
провеждането на повече специфични за отношенията между половете изследвания в 
областта на въздействието на изменението на климата върху здравето на жените; 
призовава всички правителства да гарантират в по-висока степен наличието на 
услуги в сферата на здравеопазването, достъпа до тях, както и предоставяната от тях 
помощ, особено за жените, в качеството си на доставчици на здравно обслужване; 
да се ангажират с редица действия, с които да потърсят решения за справяне с 
рисковете за здравето, свързани с изменението на климата; както и да осигурят 
рамка за извършването на оценки на рисковете за здравето въз основа на пола и за 
мерки за приспособяване към изменението на климата и смекчаване на последиците 
от него;

8. отбелязва, че в световен план жените са по-активни в дейностите на равнище 
гражданско общество, като поради това улесняването и подпомагането на 
дейностите, свързани с мрежите на женските организации и гражданското 
общество, представляват важна крачка напред;

9. счита, че постигането на равнопоставеност между половете е от изключително 
значение за човешкото развитие и е основна цел в борбата срещу бедността; изисква 
масово прилагане на базиран на отношенията между половете подход при 
изготвянето на политики в областта на развитието, правата на човека и изменението 
на климата; призовава за предприемането на мерки, с които да се гарантира, че 
РКООНИК действа в съответствие с рамките за защита на правата на човека и с 
националните и международните споразумения за равнопоставеност и равенство 
между половете, включително Конвенцията за премахването на всички форми на 
дискриминация срещу жените;

10. отбелязва, че в бъдеще въздействието на екологичните промени върху миграцията и 
разселването ще нараства, както и че според Върховния комисар за бежанците на 
ООН (ВКБООН) 80% от бежанците в целия свят са жени и деца; отново заявява 
колко е важно да се определят чувствителни към равнопоставеността между 
половете стратегии, за да се реагира на екологичните и хуманитарни кризи, 
предизвикани от изменението на климата; следователно счита, че е необходимо 
спешно да се проведат изследвания относно методите, с които да се управлява 
миграцията, причинена от промени в околната среда, по чувствителен към 
равнопоставеността между половете начин – това включва признаването и 
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реагирането на ролите и отговорностите на различните полове в областта на 
природните ресурси, като може да обхване гарантирането на предоставянето на 
оскъдни ресурси на разположение на нуждаещите се общности, както и 
осигуряването на вода за мигриращите в рамките на една и съща държава лица;

11. подчертава, че жените също така притежават ценни познания и умения и са 
ефективни двигатели на промяната по отношение на смекчаването и 
приспособяването към изменението на климата, намаляването на риска от бедствия 
и генерирането на устойчивост; признава необходимостта от повече специфични за 
отделните държави и разбити по пол данни за ефективното оценяване и справяне с 
различните последици от изменението на климата за всяка група по полов признак;

12. признава, че нарастването на населението оказва въздействие върху емисиите на 
парникови газове, и подчертава необходимостта от подходяща реакция, насочена 
към покриването на незадоволените нужди от противозачатъчни средства на жените 
и мъжете във всички общества;

13. подчертава важната роля на жените за прилагането на мерките за смекчаване на 
последиците от изменението на климата в ежедневния живот, например чрез 
практики за пестене на енергия, мерки за рециклиране на отпадъчни материали, 
както и употреба на щадящи околната среда и биологично чисти продукти;

14. следователно потвърждава значителния принос за реализирането на успешни 
иновации, който жените могат да дадат благодарение на ролята си във 
възпитанието, както в стопанското управление, така и в управлението на 
домакинството;

15. във връзка с това подчертава важното значение на засилването на активното участие 
на жените в реализирането на иновации за устойчиво развитие като средство за 
справяне със сериозните предизвикателства, породени от изменението на климата;

16. призовава ЕС и държавите членки да преценят в каква степен отнасящите се до 
климата политики отчитат потребностите на жените и настоятелно ги призовава да 
прилагат планиране, основаващо се на пола, при формулирането на чувствителна 
към равнопоставеността между половете политика за устойчиво развитие;

17. настоятелно призовава правителствата по целия свят:

– да включат аспектите, свързани с равнопоставеността между половете, в своите 
национални политики, планове за действие и други мерки, отнасящи се до 
устойчивото развитие, риска от бедствия и изменението на климата, като провеждат 
систематични анализи по пол, установят чувствителни към равнопоставеността 
между половете показатели и референтни стойности и разработят практически 
инструменти;

– да разработят програми за смекчаване на последиците от изменението на климата и 
приспособяване към тях, при които се използва анализ по пол, за да се подобри 
благосъстоянието на жените и момичетата – например достъп до кредит, услуги за 
изграждане и разширяване на капацитет, разпространяване на информация, по-
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добър достъп до поземлена собственост и природни ресурси, устойчива енергия и 
устойчиви технологии, както и достъп до информация и услуги в областта на 
репродуктивното здраве;

– да отразят приоритетите и потребностите на жените в механизмите за финансиране 
и да включат активното участие на жените в разработването на критериите за 
финансиране и отпускане на средства за инициативи, свързани с изменението на 
климата, особено на местно равнище;

18. призовава ЕС и неговите държави членки да разработят принцип на „справедливост 
в областта на климата“; подчертава, че най-голямата неправда, породена от 
неуспеха ни да се справим по ефективен начин с изменението на климата, би се 
проявила в пагубното въздействие върху бедните страни и бедното население, както 
и върху жените, в частност;

19. настоятелно призовава правителствата по света да насърчат предоставянето на 
права на жените чрез изграждането на капацитет преди бедствия, свързани с 
климата, по време на такива и след тях, както и активното им участие в 
предвиждането на бедствия, ранното предупреждаване за бедствия и 
предотвратяването им, като част от генерирането на устойчивост от тяхна страна;

20. подчертава необходимостта от по-пространно и по-ефективно развитие на 
дипломацията на ЕС в областта на климата по време на всички международни 
преговори относно климатичните проблеми; счита, че засилването на участието на 
жените и предоставянето им на права в тази сфера, посредством въвеждането на 
понятието „нежна сила”, би могло да окаже положително влияние;

21. отбелязва, че жените играят изключително важна роля във водочерпенето и 
управлението на водите в страните от Третия свят, тъй като често те събират, 
използват и разпределят водата – не само у дома, но и в селскостопанската дейност; 
призовава Комисията да предоставя помощ за развитие във връзка с достъпни 
програми за копаене на кладенци на базата на възобновяеми енергийни източници и 
прости, лесни за поддържане водопречиствателни системи;

22. отбелязва, че трябва да се засили обучаването на жените да пестят енергия и вода, 
тъй като главно те са лицата, които управляват гореспоменатите ресурси у дома;
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