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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro práva žen 
a rovnost pohlaví jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. poukazuje na skutečnost, že změna klimatu a její nepříznivé dopady by měly být 
považovány za téma v oblasti rozvoje s genderovými dopady, které se týká všech odvětví 
(sociálních, kulturních, ekonomických a politických) od místní až po celosvětovou 
úroveň, a že by všechny zúčastněné strany měly vynaložit společné úsilí k zajištění toho, 
aby opatření zaměřená na změnu klimatu a snižování rizika katastrof zohledňovala otázku 
rovnosti žen a mužů, byla citlivá k původním obyvatelům a respektovala lidská práva;

2. připomíná, že zamezení nebezpečné změně klimatu a omezení nárůstu průměrných teplot 
na 2°C, nebo pokud možno na 1,5°C, ve srovnání s úrovněmi před industrializací, je 
nezbytné a zcela zásadní pro to, aby ženy a jiné zranitelné skupiny obyvatelstva nebyly 
vystaveny neúměrným negativním následkům;

3. připomíná, že ve čtvrté hodnotící zprávě z roku 2007 Mezivládní panel pro změnu klimatu 
(IPCC) potvrdil, že se dopad změny klimatu liší v souvislosti s pohlavím, věkem a třídní 
příslušností, přičemž chudé obyvatelstvo trpí důsledky změny klimatu nejvíce; 
zdůrazňuje, že proces vyjednávání týkající se Rámcové úmluvy Organizace spojených 
národů o změně klimatu musí ve všech fázích – od výzkumu a analýzy, až 
k navrhování, provádění a tvorbě strategií zmírňování nebo přizpůsobení – brát v úvahu 
zásady rovnosti žen a mužů;

4. zdůrazňuje, že 70 % nejchudších obyvatel světa tvoří ženy, které vykonávají dvě třetiny 
celkové práce, avšak vlastní méně než 1 % celkového majetku; ženám je odepřen rovný 
přístup ke zdrojům, technice, službám, pozemkovým právům, úvěrovým a pojišťovacím 
systémům a rozhodovacím pravomocem i kontrola nad těmito oblastmi, což jsou důvody, 
proč jsou ženy vůči změně klimatu nadměrně zranitelné, jsou touto změnou více 
ovlivněny a mají méně příležitostí se jí přizpůsobit; zdůrazňuje, že 85 % obyvatel, kteří 
zemřou v důsledku přírodních katastrof způsobených změnou klimatu, jsou ženy, jež také 
tvoří 75 % uprchlíků opouštějících domovy kvůli zhoršování životního prostředí, a že 
ženy s větší pravděpodobností představují skryté oběti válek kvůli zdrojům a násilí 
vzniklého v důsledku změny klimatu;

5. zdůrazňuje, že posílení postavení žen v politické, finanční a vzdělávací sféře je z hlediska 
udržitelného rozvoje zásadní; ženy tvoří přibližně 50 % světové populace, avšak přebírají 
poměrně více odpovědnosti za každodenní spotřebitelská rozhodnutí, péči o děti a domácí 
činnosti, jež životní prostředí a klima ovlivňují;

6. podotýká, že povinnosti žen v rámci rodiny činí ženy v mnoha společenstvích po celém 
světě zranitelnější vůči environmentálním změnám, což je ještě zhoršeno dopadem změny 
klimatu; ženy jsou ovlivněny ve svých mnohonásobných rolích producentek 
a poskytovatelek potravin, osob poskytujících péči a hospodářských subjektů;

7. poukazuje na existenci závažných důkazů pro to, že vliv faktorů citlivě reagujících na 
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změnu klimatu, k nimž se řadí podvýživa nebo výskyt nakažlivých onemocnění, na 
zdravotní stav, se liší na základě příslušnosti k pohlaví; vyjadřuje hluboké znepokojení 
nad vysokou úmrtností žen při katastrofách; domnívá se, že další výzkum zaměřený na 
srovnání žen a mužů v oblasti dopadu změny klimatu na zdraví žen by mohl pomoci učinit 
cílenější opatření; vyzývá všechny vlády, aby zajistily lepší dostupnost zdravotnických 
služeb, jejich podporu a přístup k nim, zejména pro ženy jako poskytovatelky péče, a 
zavázaly se k řadě opatření, která se zabývají zdravotními riziky, jež souvisejí se změnou 
klimatu, a aby poskytly rámce pro posuzování zdravotních rizik na základě pohlaví 
i opatření pro přizpůsobování a zmírňování v souvislosti se změnou klimatu;

8. poukazuje na to, že ženy jsou v činnostech na úrovni občanské společnosti 
v celosvětovém měřítku aktivnější, a proto usnadnění a podpora sítí ženských organizací 
a činností občanské společnosti představují důležité kroky kupředu;

9. domnívá se, že dosažení rovnosti pohlaví je klíčové pro lidský rozvoj a je hlavním cílem 
v boji proti chudobě; požaduje, aby byl přístup na základě pohlaví uplatňován v různých 
oblastech při navrhování politik týkajících se rozvoje, lidských práv a změny klimatu; 
vyzývá k podniknutí kroků zajišťujících, aby Rámcová úmluva Organizace spojených 
národů o změně klimatu fungovala v souladu s rámci pro lidská práva i vnitrostátními 
a mezinárodními dohodami o rovnosti pohlaví, včetně Úmluvy o odstranění všech forem 
diskriminace žen;

10. konstatuje, že se v budoucnosti bude zvyšovat vliv environmentálních změn na migraci 
a vysídlování a že, podle vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky, 
80 % uprchlíků z celého světa tvoří ženy a děti; znovu opakuje, že je důležité stanovit 
strategie, které reagují na ekologické a humanitární krize způsobené změnou klimatu 
a zohledňují rozdíly mezi muži a ženami; proto se domnívá, že je zapotřebí neprodleně 
provést výzkum zaměřený na to, jak se vypořádat s ekologickou migrací způsobem, který 
zohledňuje rozdíly mezi muži a ženami; patří sem i uznání a zohlednění genderového 
hlediska a odpovědnosti v oblasti přírodních zdrojů i zajištění toho, aby omezené zdroje 
byly dostupné pro chudá společenství a aby přistěhovalci měli k dispozici vodu;

11. zdůrazňuje, že ženy mají také cenné znalosti a dovednosti a mohou účinně iniciovat 
změny související se zmírněním dopadů změny klimatu a přizpůsobením se těmto 
změnám i se snižováním rizika katastrof a zvyšováním odolnosti; připouští, že je zapotřebí 
shromáždit pro jednotlivé země údaje členěné podle pohlaví, aby se účinně vyhodnotily 
a vyřešily různé dopady, které má změna klimatu na jednotlivé skupiny mužů a žen;

12. uznává, že nárůst počtu obyvatelstva má vliv na emise skleníkových plynů a zdůrazňuje, 
že je zapotřebí odpovídajícím způsobem reagovat na neuspokojenou potřebu 
antikoncepčních prostředků pro ženy a muže ve všech společnostech;

13. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou mají ženy v každodenním životě při provádění 
opatření pro zmírnění účinků, např. prostřednictvím opatření v oblasti úspor energie, 
recyklace a používání ekologicky šetrných výrobků a výrobků ekologického zemědělství;

14. proto uznává, že ženy mohou významným způsobem přispět k úspěšným inovacím, a to 
prostřednictvím svých vzdělávacích schopností v oblasti podnikání i řízení domácností;
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15. v tomto ohledu zdůrazňuje význam, jaký má posilování aktivní účasti žen na inovacích 
v oblasti udržitelného vývoje jako způsobu řešení velkých výzev v důsledku změny 
klimatu;

16. vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby vyhodnotily, do jaké míry politiky v oblasti 
klimatu zohledňují potřeby žen, a naléhavě je žádá, aby uplatnily genderové hledisko při 
vytváření politiky udržitelného vývoje citlivé k otázkám rovnosti žen a mužů;

17. naléhavě žádá vlády na celém světě, aby:

– začlenily hledisko rovnosti žen a mužů do vnitrostátních politik, akčních plánů a dalších 
opatření souvisejících s udržitelným rozvojem, rizikem katastrof a změnou klimatu 
prostřednictvím systematických genderových analýz, zavedením ukazatelů a měřítek 
zachycujících situaci týkající se rovnosti žen a mužů a vytvářením praktických nástrojů;

– rozvíjely programy pro zmírňování dopadu změny klimatu a programy pro přizpůsobení, 
které využívají genderovou analýzu pro zlepšení životních podmínek žen a dívek – např. 
přístup k úvěrům, budování kapacit a školicí služby, šíření informací, lepší přístup k půdě 
a přírodním zdrojům, udržitelné energii a technologiím a přístup k informacím 
o reprodukčním zdraví a příslušným službám;

– zohlednily zájmy a potřeby žen ve finančních mechanismech a zahrnuly aktivní účast žen 
do vytváření kritérií financování a přidělování zdrojů pro iniciativy čelící změně klimatu, 
zejména na místní úrovni;

18. vyzývá EU a její členské státy, aby vypracovaly zásadu „klimatické spravedlnosti“; trvá 
na tom, že největší nespravedlností našeho neúspěchu účinně řešit změnu klimatu by byly 
škodlivé dopady na chudé země a obyvatelstvo, a to především na ženy;

19. naléhavě žádá vlády na celém světě, aby prostřednictvím budování kapacit před 
klimatickými katastrofami, během nich i po nich podporovaly posílení postavení žen, 
jakož i aktivní zapojení žen do předvídání katastrof, včasného varování a prevence jako 
součást zvyšování jejich odolnosti;

20. zdůrazňuje, že na všech mezinárodních jednáních o klimatu je třeba vyvíjet širší 
a účinnější diplomacii EU v této oblasti; domnívá se, že intenzivnější zapojení 
a zplnomocnění žen v této oblasti prostřednictvím koncepce „mírné síly“ by mohlo mít 
pozitivní účinek;

21. zdůrazňuje, že ženy zastávají zásadní úlohu při odběru vody a hospodaření s ní v zemích 
třetího světa, poněvadž ženy jsou často osobami, které vodu nosí, používají a rozdělují, 
a to nejen doma, ale i v zemědělské výrobě; vyzývá Komisi, aby poskytla rozvojovou 
pomoc programům, které jsou dostupné a podporují hloubení studní pomocí 
obnovitelných zdrojů energie a jednoduché systémy čištění vod, jež jsou nenáročné na 
údržbu;

22. poukazuje na to, že se musí zintenzívnit odborná příprava žen v oblasti úspor energie 
a spotřeby vody, poněvadž především ženy spravují tyto zdroje v domácnostech;
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