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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 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:

1. τονίζει το γεγονός ότι η αλλαγή του κλίματος και οι αρνητικές της επιπτώσεις πρέπει να 
θεωρούνται ζήτημα ανάπτυξης με συνέπειες για τα φύλα, το οποίο σχετίζεται με όλους 
τους τομείς (κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό και πολιτικό) από το τοπικό έως το 
παγκόσμιο επίπεδο, και ότι απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες από όλους τους 
ενδιαφερόμενους για να διασφαλιστεί ότι η αλλαγή του κλίματος και τα μέτρα 
περιορισμού των κινδύνων καταστροφών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των δύο 
φύλων, θα επιδεικνύουν ευαισθησία έναντι των αυτοχθόνων πληθυσμών και θα σέβονται 
τα ανθρώπινα δικαιώματα·

2. υπενθυμίζει ότι η αποφυγή της επικίνδυνης αλλαγής του κλίματος και ο περιορισμός της 
αύξησης της μέσης θερμοκρασίας σε 2° βαθμούς C, ή σε 1,5° βαθμό C ει δυνατόν, σε 
σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα είναι απαραίτητα και απολύτως κρίσιμης 
σημασίας προς αποφυγή δραματικών αρνητικών συνεπειών για τις γυναίκες και άλλες 
ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες·

3. υπενθυμίζει ότι στην 4η έκθεση αξιολόγησης για το 2007 η Διακυβερνητική επιτροπή για 
την αλλαγή του κλίματος (IPCC) επιβεβαίωσε ότι η επίπτωση της αλλαγής του κλίματος 
εξαρτάται από το φύλο, την ηλικία και την κοινωνική τάξη, με πιθανότερα θύματα τους 
φτωχούς· επισημαίνει ότι η διαπραγματευτική διαδικασία της Σύμβασης πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) πρέπει να συνυπολογίζει τις 
αρχές της ισότητας των φύλων σε όλα τα στάδια, από την έρευνα και την ανάλυση έως το 
σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εκπόνηση στρατηγικών μετριασμού και προσαρμογής·

4. τονίζει ότι το 70% των πλέον φτωχών της υφηλίου είναι γυναίκες, οι οποίες εκτελούν τα 
δύο τρίτα όλων των εργασιών αλλά κατέχουν λιγότερο από το 1% του συνόλου των 
αγαθών· στις γυναίκες αυτές δεν επιτρέπεται ίση πρόσβαση στους πόρους και έλεγχος 
αυτών, στην τεχνολογία, στις υπηρεσίες, δικαιώματα έγγειας περιουσίας, πιστωτικά και 
ασφαλιστικά συστήματα και εξουσία λήψης αποφάσεων, με αποτέλεσμα να είναι 
δυσανάλογα πιο ευάλωτες στην αλλαγή του κλίματος και στις επιπτώσεις της και να 
έχουν λιγότερες ευκαιρίες προσαρμογής· τονίζει ότι το 85% των ανθρώπων που 
πεθαίνουν εξαιτίας οφειλόμενων στο κλίμα φυσικών καταστροφών είναι γυναίκες, ότι το 
75% των περιβαλλοντικών προσφύγων είναι γυναίκες, και ότι οι γυναίκες είναι 
πιθανότερο να αποτελούν τα απαρατήρητα θύματα των πολέμων για πόρους και της βίας 
που προκαλείται από την αλλαγή του κλίματος·

5. τονίζει ότι έχει ζωτική σημασία για την αειφόρο ανάπτυξη η πολιτική, οικονομική και 
εκπαιδευτική χειραφέτηση των γυναικών, που αποτελούν περίπου το 50% του 
παγκόσμιου πληθυσμού αλλά αναλαμβάνουν σχετικά μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά τις 
καθημερινές αποφάσεις για την κατανάλωση, τη μέριμνα των παιδιών και τις οικιακές 
δραστηριότητες, θέματα που επηρεάζουν το περιβάλλον και το κλίμα·

6. επισημαίνει ότι σε πολλές κοινότητες της υφηλίου, οι ευθύνες των γυναικών στα πλαίσια 
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της οικογένειας τις καθιστούν πλέον ευάλωτες στις αλλαγές του περιβάλλοντος που 
επιδεινώνονται από τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος· επηρεάζονται στα πλαίσια 
των πολλαπλών ρόλων τους ως παραγωγών και παρόχων τροφίμων και μέριμνας και ως 
οικονομικών παραγόντων·

7. τονίζει ότι υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι οι επιπτώσεις για την υγεία ευαίσθητων στο 
κλίμα καταστάσεων όπως η κακή διατροφή και η συχνότητα λοιμωδών νόσων ποικίλλουν 
ανάλογα με το φύλο· επισημαίνει με ανησυχία το υψηλό ποσοστό γυναικείας 
θνησιμότητας σε καταστάσεις καταστροφών· πιστεύει ότι η ενίσχυση της βάσει του 
φύλου έρευνας της επίπτωσης της αλλαγής του κλίματος επί της υγείας των γυναικών θα 
συνέβαλε στην επίτευξη πιο στοχοθετημένης απόκρισης· καλεί όλες τις κυβερνήσεις να 
διασφαλίσουν ότι θα προσφέρονται καλύτερες υπηρεσίες μέριμνας για την υγεία, στις 
οποίες οι γυναίκες θα έχουν πρόσβαση και θα βρίσκουν στήριξη ειδικά εκείνες που 
παρέχουν περίθαλψη· να δεσμευτούν ότι θα αναλάβουν σειρά ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων υγείας που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος· και να 
προβλέψουν ένα πλαίσιο για τη βάσει του φύλου εκτίμηση των κινδύνων υγείας και την 
έγκριση μέτρων προσαρμογής/μετριασμού όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος·

8. τονίζει ότι οι γυναίκες είναι γενικά πιο ενεργητικές όσον αφορά δραστηριότητες σε 
επίπεδο κοινωνίας των πολιτών και ότι, επομένως, η προώθηση και υποστήριξη των 
δικτύων οργανώσεων των γυναικών και των δραστηριοτήτων της κοινωνίας των πολιτών 
αποτελούν σημαντικά βήματα προόδου·

9. πιστεύει ότι η επίτευξη της ισότητας των φύλων είναι ζωτική για την εξέλιξη του 
ανθρώπινου είδους και αποτελεί θεμελιώδη στόχο στα πλαίσια της καταπολέμησης της 
φτώχειας· ζητεί να εφαρμοστεί βασισμένη στο φύλο προσέγγιση σε κάθε εκπόνηση 
πολιτικών σχετικά με την ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αλλαγή του 
κλίματος· ζητεί να ληφθούν μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι UNFCCC (σύμβαση πλαίσιο 
των ΗΕ για τις κλιματικές μεταβολές) θα ενεργεί σύμφωνα με τα πλαίσια για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και με τις διεθνείς συμφωνίες για την ισότητα και την ισοτιμία 
των φύλων, μεταξύ των οποίων η σύμβαση περί κατάργησης κάθε μορφής διάκρισης εις
βάρος των γυναικών (CEDAW)·

10. επισημαίνει ότι θα αυξηθεί μελλοντικά η επίπτωση της αλλαγής του κλίματος επί της 
μετανάστευσης και των μετατοπίσεων και ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Εκπρόσωπο των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), το 80% των προσφύγων της υφηλίου 
είναι γυναίκες και παιδιά· τονίζει εκ νέου πόσο σημαντικός είναι ο προσδιορισμός 
ευαίσθητων προς τη διάσταση του φύλου στρατηγικών για να ανταποκριθούμε στις 
περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές κρίσεις που προκαλεί η αλλαγή του κλίματος·
πιστεύει επομένως ότι απαιτείται επειγόντως να πραγματοποιηθεί έρευνα σχετικά με τον 
τρόπο διαχείρισης της περιβαλλοντικής μετανάστευσης κατά τρόπο που να λαμβάνει 
ιδιαίτερα υπόψη τη διάσταση του φύλου – αυτό περιλαμβάνει την αναγνώριση και το 
συνυπολογισμό των ρόλων και των ευθυνών των φύλων στον τομέα των φυσικών πόρων 
και ίσως και τη διασφάλιση του ότι θα διατίθενται στις κοινότητες που τους χρειάζονται 
οι λιγοστοί πόροι και ότι θα υπάρχει νερό για τους μετανάστες·

11. τονίζει ότι οι γυναίκες έχουν και αυτές πολύτιμες γνώσεις και ικανότητες και αποτελούν 
αποτελεσματικούς παράγοντες αλλαγής όσον αφορά την προσαρμογή στην αλλαγή του 
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κλίματος και το μετριασμό της, τη μείωση των κινδύνων καταστροφών και την 
οικοδόμηση αντοχής· αναγνωρίζει την ανάγκη για περισσότερα, ειδικά για κάθε χώρα και 
κατά φύλο, στοιχεία ώστε να αξιολογούνται και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι 
διαφορετικές επιπτώσεις που η αλλαγή του κλίματος έχει σε κάθε φύλο·

12. αναγνωρίζει ότι η αύξηση του πληθυσμού έχει επίπτωση στις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και τονίζει την ανάγκη να ικανοποιηθούν επαρκώς οι ανάγκες για 
αντισύλληψη ανδρών και γυναικών σε όλες τις κοινωνίες·

13. τονίζει τη σημασία των γυναικών για την υλοποίηση των μέτρων μετριασμού στην 
καθημερινότητα, π.χ. μέσω πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας, μέτρων ανακύκλωσης 
και της χρήσης φιλικών για το περιβάλλον και βιολογικών προϊόντων·

14. αναγνωρίζει επομένως τη σημαντική συνεισφορά που μπορούν να έχουν οι γυναίκες στην 
επιτυχή καινοτομία υπό την παιδαγωγική τους ιδιότητα όσον αφορά τη διαχείριση τόσο 
επιχειρήσεων όσο και νοικοκυριών·

15. τονίζει σχετικώς πόσο σημαντική για την αειφόρο ανάπτυξη είναι η ενίσχυση της ενεργού 
συμμετοχής των γυναικών στην καινοτομία ως μέσο για την αντιμετώπιση των σοβαρών 
προκλήσεων που θέτει η αλλαγή του κλίματος·

16. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προβούν σε εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι 
σχετικές με το κλίμα πολιτικές συνυπολογίζουν τις ανάγκες των γυναικών και τους 
παροτρύνει να εφαρμόζουν την προοπτική της ισότητας των φύλων κατά τη διαμόρφωση 
ευαισθητοποιημένων ως προς τη διάσταση του φύλου πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης·

17. παροτρύνει τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο:

– να περιλάβουν την προοπτική της ισότητας των φύλων στις εθνικές τους πολιτικές, στα 
σχέδια δράσης και στα λοιπά μέτρα που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, τους 
κινδύνους καταστροφών και την αλλαγή του κλίματος πραγματοποιώντας συστηματικές 
αναλύσεις για θέματα φύλου, θεσπίζοντας ευαισθητοποιημένους ως προς τη διάσταση του 
φύλου δείκτες και σημεία αναφοράς και αναπτύσσοντας πρακτικά εργαλεία·

– να εκπονήσουν προγράμματα μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και προσαρμογής σε 
αυτήν που θα κάνουν χρήση της ανάλυσης για θέματα φύλου προς βελτίωση της 
ευημερίας των γυναικών και κοριτσιών – π.χ. πρόσβαση σε πιστώσεις, υπηρεσίες 
ανάπτυξης και διεύρυνσης ικανοτήτων, διάδοση πληροφοριών, βελτιωμένη πρόσβαση σε 
γη και φυσικούς πόρους, αειφόρο ενέργεια και τεχνολογία και πρόσβαση σε πληροφορίες 
και υπηρεσίες σχετικά με την αναπαραγωγική υγεία·

– να αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες και ανάγκες των γυναικών στους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και να περιλαμβάνουν την ενεργό συμμετοχή των 
γυναικών στην ανάπτυξη κριτηρίων χρηματοδότησης και στην κατανομή των πόρων για 
σχετικές με την αλλαγή του κλίματος πρωτοβουλίες, ιδίως στο τοπικό επίπεδο·

18. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μία αρχή «κλιματικής δικαιοσύνης»· 
επιμένει ότι η μεγαλύτερη αδικία που θα προέλθει από την αδυναμία μας να 
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την αλλαγή του κλίματος θα είναι οι αρνητικές 
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επιπτώσεις επί των φτωχών χωρών και πληθυσμών, και ιδιαίτερα επί των γυναικών·

19. παροτρύνει τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο να προωθήσουν τη χειραφέτηση των 
γυναικών μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από 
καταστροφές που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος, καθώς και την ενεργό 
συμμετοχή τους στη σχετική με καταστροφές πρόνοια, έγκαιρη προειδοποίηση και 
πρόληψη, ως μέρος της ενίσχυσης της αντοχής τους·

20. τονίζει την ανάγκη για ευρύτερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη της σχετικής με το 
κλίμα διπλωματίας της ΕΕ σε όλες τις διεθνείς περί του κλίματος διαπραγματεύσεις· 
πιστεύει ότι θα ήταν θετική η ενίσχυση της συμμετοχής και χειραφέτησης των γυναικών 
στον τομέα αυτό με τη θέσπιση της εννοίας της «ήπιας δύναμης»·

21. επισημαίνει ότι στις χώρες του τρίτου κόσμου οι γυναίκες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο 
όσον αφορά την άντληση και διαχείριση του ύδατος, δεδομένου ότι αυτές συχνά 
συλλέγουν, χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται το νερό, όχι μόνο στις οικίες, αλλά και στη 
γεωργία· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει αναπτυξιακές ενισχύσεις υπέρ προσιτών 
προγραμμάτων για το άνοιγμα πηγαδιών με βάση ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και απλά 
και ευκολοσυντήρητα συστήματα καθαρισμού·

22. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η κατάρτιση των γυναικών όσον αφορά την εξοικονόμηση 
ενέργειας και ύδατος, δεδομένου ότι αποτελούν τους βασικούς διαχειριστές των πόρων 
αυτών στα νοικοκυριά·
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