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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että ilmastonmuutosta ja sen kielteisiä vaikutuksia olisi pidettävä 
kehityskysymyksenä, johon liittyy sukupuolivaikutuksia ja joka koskee kaikkia aloja 
(sosiaali- ja kulttuurialaa sekä talouden ja politiikan alaa) paikallistasolta aina 
maailmanlaajuiselle tasolle saakka, ja kaikkien sidosryhmien on toteutettava yhteisiä 
toimia, joiden avulla varmistetaan, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
katastrofiriskien vähentämiseen tähtäävissä toimissa otetaan huomioon 
sukupuolinäkökohdat ja alkuperäiskansojen tarpeet ja kunnioitetaan ihmisoikeuksia;

2. muistuttaa, että vaarallisen ilmastonmuutoksen välttäminen ja keskilämpötilojen nousun 
rajoittaminen kahteen celsiusasteeseen tai mahdollisuuksien mukaan 1,5 celsiusasteeseen 
teollistumista edeltäviin lämpötiloihin nähden on välttämätöntä ja äärimmäisen tärkeää, 
jotta vältyttäisiin naisiin ja muihin heikossa asemassa oleviin väestöryhmiin kohdistuvilta 
erittäin kielteisiltä seurauksilta;

3. muistuttaa, että hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) vuoden 2007 
neljännessä arviointikertomuksessa vahvistettiin, että ilmastonmuutoksen vaikutukset 
vaihtelevat sukupuolen, iän ja yhteiskuntaluokan mukaan ja nimenomaan köyhät joutuvat 
todennäköisimmin kärsimään eniten näistä vaikutuksista; korostaa, että ilmastonmuutosta 
koskevaan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimukseen tähtäävän neuvotteluprosessin 
kaikissa vaiheissa tutkimus-, selvittämis-, suunnittelu- ja täytäntöönpanovaiheesta aina 
hillitsemis- ja sopeutumisstrategioiden luonnosteluun on otettava huomioon sukupuolten 
tasa-arvoa koskevat periaatteet;

4. korostaa, että 70 prosenttia maailman köyhimmistä on naisia, jotka tekevät kaksi 
kolmasosaa kaikesta tehdystä työstä mutta jotka omistavat alle 1 prosentin kaikesta 
varallisuudesta; toteaa, että naisilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia resurssien hallintaan, 
tekniikan käyttöön, palvelujen saantiin, maanomistukseen, luotto- ja 
vakuutusjärjestelmien ja päätöksentekovallan käyttöön, minkä vuoksi he ovat 
kohtuuttoman alttiina ilmastonmuutokselle ja sillä on heihin suhteettoman suuri vaikutus 
ja heillä on vähemmän mahdollisuuksia sopeutua siihen; korostaa, että 85 prosenttia 
ihmisistä, jotka menehtyvät ilmastosta johtuvien luonnonkatastrofien seurauksena, on 
naisia, että 75 prosenttia ympäristöpakolaisista on naisia ja on myös todennäköisempää, 
että naiset joutuvat luonnonvaroista käytävien sotien sekä ilmastonmuutoksesta johtuvan 
väkivallan näkymättömiksi uhreiksi;

5. painottaa, että naisten poliittisten, taloudellisten ja koulutuksellisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on äärimmäisen tärkeää kestävän kehityksen 
kannalta, koska naisia on noin 50 prosenttia maailman väestöstä, mutta he kantavat 
suhteellisesti suuremman vastuun jokapäiväisistä kulutuspäätöksistä, lastenhoidosta ja 
kotitalouksien toiminnasta, jotka kaikki vaikuttavat ympäristöön ja ilmastoon;

6. toteaa, että useissa yhteisöissä eri puolilla maailmaa naisten velvollisuudet perheessä 
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tekevät heistä alttiimpia ympäristömuutokselle, jota ilmastonmuutoksen vaikutus 
pahentaa; katsoo, että naiset joutuvat alttiiksi vaikutuksille useissa tehtävissään ruoan 
tuottajina ja hankkijoina, hoitajina sekä talouden toimijoina;

7. ottaa huomioon, että ilmasto-oloilla on vaikutusta aliravitsemuksen ja tartuntatapauksien 
esiintymiseen, ja painottaa, että saatavilla on vahvaa näyttöä siitä, että terveysvaikutukset 
vaihtelevat sukupuolen mukaan; panee huolestuneena merkille naisten korkean 
kuolleisuuden katastrofitilanteissa; katsoo, että ilmastonmuutoksen vaikutusta naisten 
terveyteen koskevan sukupuolikohtaisen tutkimuksen lisääminen auttaisi puuttumaan 
kohdennetummin näihin ongelmiin; kehottaa kaikkia hallituksia varmistamaan erityisesti 
naisille hoidon tarjoajina paremmat mahdollisuudet saada ja hyödyntää 
terveydenhoitopalveluja ja saada tukea niiltä; kehottaa hallituksia sitoutumaan toimiin, 
joiden avulla puututaan ilmastonmuutokseen liittyviin terveysriskeihin ja tarjoamaan 
kehyksen sukupuoleen perustuvalle terveysriskejä koskevalle arvioinnille sekä 
ilmastonmuutokseen liittyville sopeutumis- ja hillitsemistoimille;

8. huomauttaa, että naiset ovat maailmanlaajuisesti aktiivisempia kansalaisyhteiskunnan 
toiminnassa ja siitä syystä naisjärjestöjen verkostojen ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan 
helpottaminen ja tukeminen ovat tärkeitä edistysaskelia;

9. katsoo, että tasa-arvon saavuttaminen on inhimillisen kehityksen kannalta ratkaisevan 
tärkeää ja keskeinen tavoite köyhyyden torjunnassa; vaatii, että sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottavaa tarkastelutapaa sovelletaan kattavasti laadittaessa kehitysyhteistyötä, 
ihmisoikeuksia ja ilmastonmuutosta koskevia toimintalinjoja; kehottaa toteuttamaan 
toimia, joilla varmistetaan, että ilmastonmuutosta koskevassa Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksessa noudatetaan ihmisoikeuksia ja toimitaan sukupuolten tasa-arvoa ja 
yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevien kansallisten ja kansainvälisten sopimusten sekä 
kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) 
mukaisesti;

10. toteaa, että ympäristönmuutoksen vaikutus maahanmuuttoon ja väestön siirtymiseen 
asuinsijoiltaan kasvaa tulevaisuudessa ja Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain 
päävaltuutetun (UNHCR) mukaan 80 prosenttia maailman pakolaisista on naisia ja lapsia; 
toistaa, että sukupuolierot huomioon ottavien strategioiden määrittäminen on tärkeää, jotta 
voidaan puuttua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ympäristökriiseihin ja humanitaarisiin 
kriiseihin; katsoo sen vuoksi, että on tarpeellista kiireellisesti selvittää, miten ympäristön 
muuttumisesta johtuvaa maahanmuuttoa voidaan hallita sukupuolinäkökohdat 
huomioivalla tavalla, ja katsoo, että tähän sisältyy sukupuoliroolien ja sukupuolten 
vastuualueiden tunnistaminen luonnonvarojen alalla ja niiden käsittely ja siihen voi 
sisältyä myös sen varmistaminen, että vähäiset resurssit ovat niitä tarvitsevien yhteisöjen 
saatavilla ja että maahanmuuttajille on tarjolla vettä;

11. korostaa, että naisilla on myös arvokasta tietotaitoa ja he ovat tärkeitä muutoksentekijöitä 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa, katastrofiriskien 
vähentämisessä ja selviytymiskyvyn vahvistamisessa; toteaa, että tarvitaan lisää 
maakohtaista ja sukupuolen mukaan eriteltyä tietoa, jonka avulla voidaan tehokkaasti 
arvioida ilmastonmuutoksen erilaisia vaikutuksia molempiin sukupuoliryhmiin ja puuttua 
niihin;
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12. tunnustaa, että väestönkasvu vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin, ja korostaa, että 
kaikkiin naisten ja miesten täyttämättä jääneisiin ehkäisytarpeisiin on vastattava 
asianmukaisesti kaikissa yhteiskunnissa;

13. korostaa naisten tärkeää asemaa, kun ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä 
toteutetaan jokapäiväisessä elämässä esimerkiksi energiaa säästävien käytäntöjen ja 
kierrätystoimenpiteiden avulla sekä käyttämällä ympäristöystävällisiä ja luonnonmukaisia 
tuotteita;

14. tunnustaa siksi, että naiset voivat myötävaikuttaa merkittävästi menestyksekkääseen 
innovointiin kasvatuksellisten valmiuksien avulla, joita heillä on sekä liike-elämässä että 
kotitalouksien hallinnassa;

15. korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää vahvistaa naisten aktiivista osallistumista 
kestävää kehitystä edistävään innovointiin, jotta voidaan vastata ilmastonmuutoksesta 
johtuviin vakaviin haasteisiin;

16. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita arvioimaan, missä määrin ilmastoon liittyvissä 
toimintalinjoissa otetaan huomioon naisten tarpeet, ja kehottaa niitä soveltamaan 
sukupuoleen perustuvaa näkökulmaa, kun ne laativat sukupuolisensitiivistä kestävän 
kehityksen politiikkaa;

17. kehottaa vakaasti hallituksia kaikkialla maailmassa:

– sisällyttämään sukupuolinäkökohdat kaikkiin kansallisiin toimintalinjoihinsa ja 
-ohjelmiinsa sekä muihin toimiin, jotka koskevat kestävää kehitystä, katastrofiriskejä ja 
ilmastonmuutosta, toteuttamalla järjestelmällisiä sukupuolivaikutusten arviointeja, 
vahvistamalla sukupuolinäkökohdat huomioivia indikaattoreita ja vaatimuksia ja 
kehittämällä käytännöllisiä välineitä,

– kehittämään ilmastonmuutosta hillitseviä ja siihen sopeutumista edistäviä ohjelmia, joissa 
hyödynnetään sukupuolivaikutusten arviointia naisten ja tyttöjen hyvinvoinnin 
lisäämiseksi ja joihin sisältyvät esimerkiksi luotonsaanti, valmiuksien kehittäminen ja 
neuvontapalvelut, tiedonvälitys, maan ja luonnonvarojen, kestävän energian ja tekniikan 
saatavuuden helpottaminen sekä lisääntymisterveyteen liittyvän tiedon ja palvelujen 
saatavuus,

– ottamaan naisten ensisijaiset tavoitteet ja tarpeet huomioon rahoitusmekanismeissa ja 
ottamaan naiset aktiivisesti mukaan rahoitusperusteiden kehittämiseen ja varojen 
osoittamiseen ilmastonmuutosaloitteille erityisesti paikallistasolla;

18. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita kehittämään "ilmasto-oikeudenmukaisuuden" 
periaatteen; painottaa, että suurin vääryys epäonnistumisessamme ilmastonmuutoksen 
tehokkaassa torjunnassa ovat haitalliset vaikutukset köyhiin maihin ja väestönosiin ja 
erityisesti naisiin;

19. kehottaa hallituksia kaikkialla maailmassa edistämään naisten vaikutusmahdollisuuksien 
lisäämistä kehittämällä valmiuksia ennen ilmastoon liittyviä katastrofeja, niiden aikana ja 
niiden jälkeen sekä naisten aktiivista osallistumista katastrofeihin varautumiseen, 
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varhaisvaroitukseen ja ehkäisyyn heidän selviytymiskykynsä vahvistamisen osana;

20. korostaa, että EU:n ilmastodiplomatiaa on kehitettävä kattavammaksi ja tehokkaammaksi 
kaikissa kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa; katsoo, että naisten osallistumisen ja 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen tällä alalla siten, että otetaan käyttöön "pehmeän 
vallankäytön" käsite, voisi vaikuttaa myönteisesti;

21. muistuttaa, että kolmannen maailman maissa naisilla on keskeinen rooli vedenotossa ja 
vesihuollossa, sillä veden hakeminen, käyttö ja jakelu ovat usein heidän vastuullaan paitsi 
kotitalouksissa myös maataloudessa; kehottaa komissiota myöntämään kehitysapua 
sellaisten helposti saavutettavien ohjelmien toteuttamiseksi, joilla otetaan käyttöön 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvia kaivoja ja yksinkertaisia ja helppohoitoisia 
jätevedenkäsittelyjärjestelmiä;

22. toteaa, että energian ja veden säästämistä koskevaa koulutusta naisten keskuudessa on 
tehostettava, sillä he ovat kotitalouksissa näiden resurssien pääasialliset hallinnoijat.
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