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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. uzsver, ka klimata pārmaiņas un to negatīvā ietekme ir jāuzskata par attīstības jautājumu, 
kas ietekmē ar dzimumu līdztiesību saistītos jautājumus visos attiecīgajos sektoros 
(sociālajā, kultūras, ekonomikas un politiskajā) no vietējā līdz pasaules mērogam un ka ir 
nepieciešamas visu ieinteresēto personu saskaņotas pūles, lai nodrošinātu dzimumu 
līdztiesības, pirmiedzīvotāju un cilvēktiesību ievērošanu klimata pārmaiņu un katastrofu 
riska samazināšanas pasākumos;

2. atgādina, ka ir nepieciešams izvairīties no tik bīstamajām klimata pārmaiņām un ierobežot 
vidējās temperatūras pieaugumu līdz 2°C vai, ja iespējams, līdz 1,5°C, salīdzinājumā ar 
līmeni pirms industrializācijas, un tam ir ārkārtīgi būtiska nozīme, novēršot spēcīgu 
negatīvu ietekmi uz sievietēm un citām neaizsargātām iedzīvotāju grupām;

3. atgādina, ka 2007. gada ceturtajā Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
novērtējuma ziņojumā tika apstiprināts, ka klimata pārmaiņu ietekme ir atšķirīga, atkarībā 
no dzimuma, vecuma un sociālās šķiras, visbiežāk tieši nabadzīgākajiem iedzīvotājiem 
radot lielākās ciešanas; uzsver, ka visos ANO Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām (UNFCCC) sarunu procesa posmos no izpētes un analīzes līdz plānošanai un 
īstenošanai, un klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās stratēģiju sagatavošanai ir 
jāņem vērā dzimumu līdztiesības principi;

4. uzsver, ka 70 % no pasaules nabadzīgākajiem iedzīvotājiem ir sievietes, kuras veic divas 
trešdaļas no visa padarītā darba, taču kurām pieder mazāk nekā 1 % no visām precēm; 
viņām ir liegta piekļuve resursiem, tehnoloģijām, pakalpojumiem, tiesībām uz zemi, 
aizdevumu un apdrošināšanas sistēmām un lēmumu pieņemšanas pilnvarām, kā arī liegta 
kontrole šajās jomās, un līdz ar to viņas ir nesamērīgi mazāk aizsargātas pret klimata 
pārmaiņu ietekmi, kā arī viņām ir mazāk iespēju pielāgoties; uzsver, ka 85 % cilvēku, kuri 
miruši klimata radīto dabas katastrofu rezultātā ir sievietes, 75 % vides bēgļu ir sievietes 
un pastāv lielāka iespēja, ka sievietes ir arī neredzamie upuri karā par resursiem un 
vardarbībā, kuru izraisa klimata pārmaiņas;

5. uzsver — lai panāktu ilgtspējīgu attīstību, izšķiroša nozīme ir politisko, finansiālo un 
izglītības iespēju nodrošināšanai sievietēm, kuras veido apmēram 50 % no pasaules 
iedzīvotājiem, bet kurām ir relatīvi lielāka atbildība par ikdienas lēmumiem patēriņa, 
bērnu aprūpes un mājas darbu jomā, kas kopumā ietekmē vidi un klimatu;

6. norāda, ka daudzās pasaules kopienās sievietes pienākumi ģimenē padara viņas 
neaizsargātākas pret vides izmaiņām, ko tikai pastiprina klimata pārmaiņu ietekme; 
sievietes izjūt sekas visās savās daudzveidīgajās lomās gan kā ēdiena sagatavotājas un 
nodrošinātājas, gan arī kā aprūpētājas un tautsaimniecības dalībnieces;

7. uzsver, ka saskaņā ar pārliecinošiem pierādījumiem ietekme uz veselību atšķiras dzimumu 
starpā tādiem no klimata pārmaiņām atkarīgiem veselības traucējumiem kā nepietiekams 
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uzturs un infekcijas slimību sastopamība; ar bažām konstatē augsto sieviešu mirstību 
katastrofu situācijās; uzskata, ka varētu panākt mērķtiecīgākus atbildes pasākumus, veicot 
konkrētākiem dzimumu jautājumiem veltītu pētījumu par klimata pārmaiņu ietekmi uz 
sieviešu veselību; aicina visas valdības nodrošināt labāku veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamību, piekļuvi un atbalstu, īpaši sievietēm kā aprūpētājām, veikt pasākumu virkni, 
kas novērstu ar klimata pārmaiņām saistītus veselības apdraudējumus; un izveidot pamatu 
veselības risku novērtēšanai pēc dzimumiem un ar klimata pārmaiņām saistītu 
pielāgošanas un mazināšanas pasākumu izstrādei;

8. norāda, ka sievietes visā pasaulē ir aktīvākas pilsoniskās sabiedrības līmeņa pasākumos un 
līdz ar to, veicinot un atbalstot sieviešu organizāciju tīklus un pilsoniskās sabiedrības 
darbības, tiek sperti nozīmīgi soļi attīstības virzienā;

9. uzskata, ka dzimumu līdztiesības sasniegšana ir nozīmīga cilvēces attīstībai un ir viens no 
pamatmērķiem cīņā pret nabadzību; pieprasa, lai visās jomā piemērotu uz dzimumu 
balstītu pieeju, sagatavojot politiku attīstības, cilvēktiesību un klimata pārmaiņu jomā; 
aicina veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka UNFCCC darbojas saskaņā ar cilvēktiesību 
sistēmām un valstu un starptautiskajiem nolīgumiem par dzimumu līdztiesību un 
vienlīdzību, tostarp Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu 
(CEDAW);

10. atzīmē, ka vides izmaiņu ietekme uz migrāciju un pārvietošanu nākotnē pieaugs un ka 
saskaņā ar ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) viedokli 80 % no pasaules 
bēgļiem ir sievietes un bērni; atkārto, ka ir svarīgi identificēt stratēģijas, kurās ņemtas vērā 
dzimumu atšķirības, lai reaģētu uz vides un humanitārajām krīzēm, ko radījušas klimata 
izmaiņas; tādēļ uzskata, ka nekavējoties ir jāveic izpēte par to, kā pārvaldīt ar vidi saistītu 
migrāciju, jutīgi izturoties pret dzimumu aspektiem, proti, tostarp atzīt un ņemt vērā 
dzimumu lomu un atbildību dabas resursu jomā un iespējams nodrošināt, ka ierobežoti 
resursi ir pieejami kopienām, kurām tie vajadzīgi, un ka tiek nodrošināts ūdens 
migrantiem;

11. uzsver, ka sievietēm arī ir vērtīgas zināšanas un prasmes un viņas ir efektīvas pārmaiņu 
radītājas klimata pārmaiņu pielāgošanā un mazināšanā, katastrofu riska samazināšanā un 
pretestības veidošanā; atzīst, ka ir nepieciešami pēc dzimumiem sadalīti dati, kas 
atspoguļo katras valsts konkrēto situāciju, lai efektīvi novērtētu un novērstu dažādo 
klimata pārmaiņu ietekmi uz katru dzimumu grupu;

12. atzīst, ka iedzīvotāju pieaugumam ir ietekme uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un uzsver, 
ka nepieciešami atbilstīgi pasākumi, lai atrisinātu jebkuras sabiedrības grupas sieviešu un 
vīriešu neapmierinātās vajadzības attiecībā uz kontracepciju;

13. uzsver sieviešu nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu īstenošanā ikdienas 
dzīvē, piemēram, veicot enerģijas taupīšanas, otrreizējas izmantošanas pasākumus, kā arī 
izmantojot videi draudzīgus un bioloģiskus produktus;

14. tādēļ atzīst, ka sievietes var ievērojami veicināt veiksmīgus jauninājumus, izmantojot 
savas izglītošanas spējas gan uzņēmējdarbībā, gan arī mājsaimniecības pārvaldīšanā;

15. šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi sekmēt sieviešu aktīvu piedalīšanos jauninājumu 
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ieviešanā ilgtspējīgai attīstībai, kā līdzekli to nopietno problēmu risināšanā, kuras rada 
klimata pārmaiņas;

16. aicina ES un dalībvalstis novērtēt, kādā mērā sieviešu vajadzības tiek ņemtas vērā 
politikas virzienos, kas ir saistīti ar klimatu, un mudina piemērot dzimumu perspektīvu, 
formulējot tādu ilgtspējīgas attīstības politiku, kurā ņem vērā dzimumu aspektus;

17. mudina visas pasaules valdības:

– iekļaut dzimumu perspektīvu savā valsts politikā, rīcības plānos un citos pasākumos, kas 
saistīti ar ilgtspējīgu attīstību, katastrofu risku un klimata pārmaiņu novēršanu, veicot 
sistemātisku analīzi par dzimumu jautājumiem, nosakot rādītājus un kritērijus, kuros ņem 
vērā dzimumu aspektus, un izstrādājot praktiskus instrumentus;

– izstrādāt klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanas programmas, kurās izmantota 
dzimumu jautājumu analīze, lai uzlabotu sieviešu un meiteņu labklājību, piemēram, 
piekļuvi kredītiem, spēju veidošanas un palielināšanas pakalpojumiem, informācijas 
izplatīšanu, labāku piekļuvi zemes un dabas resursiem, ilgtspējīgai enerģijai un 
tehnoloģijām, kā arī piekļuvi reproduktīvās veselības informācijai un pakalpojumiem;

– atspoguļot sieviešu prioritātes un vajadzības finansēšanas mehānismos un iekļaut sieviešu 
aktīvu dalību finansēšanas kritēriju izstrādāšanā un līdzekļu piešķiršanā klimata pārmaiņu 
iniciatīvām, jo īpaši vietējā līmenī;

18. aicina ES un tās dalībvalstis noteikt un pilnveidot klimata taisnīguma principu; uzstāj, ka 
lielākā netaisnība, kas varētu rasties, nesekmīgi novēršot klimata pārmaiņas, būtu 
kaitējums nabadzīgām valstīm un iedzīvotājiem, jo īpaši sievietēm;

19. mudina pasaules valdības, attīstot sieviešu spējas, veicināt viņu emancipāciju pirms un pēc 
klimata izraisītajām katastrofām un to laikā, un, lai palielinātu sieviešu izturību, sekmēt 
viņu aktīvu iesaistīšanos pasākumos attiecībā uz sagatavošanos katastrofām, agrīno 
brīdināšanu un katastrofu novēršanu;

20. uzsver, ka visās starptautiskajās sarunās par klimatu ir nepieciešams vispusīgāk un 
efektīvāk izvērst ES diplomātiju klimata jomā; uzskata, ka, ieviešot „maigās varas” 
jēdzienu, sieviešu iesaistīšanas un emancipācijas stiprināšanai šajā jomā varētu būt 
pozitīva ietekme;

21. norāda, ka sievietēm ir izšķirīga nozīme ūdens ieguvē un apsaimniekošanā trešās pasaules 
valstīs, jo bieži vien tieši viņas iegūst, izmanto un izsniedz ūdeni, ne tikai mājās, bet arī 
lauksaimniecībā; aicina Komisiju sniegt attīstības palīdzību, lai īstenotu pieejamās 
programmas aku izrakšanai, pamatojoties uz atjaunojamiem enerģijas avotiem un 
vienkāršām, viegli uzturamām ūdens attīrīšanas sistēmām;

22. norāda, ka jāpalielina sievietēm paredzētā apmācība enerģijas un ūdens taupīšanā, jo viņas 
ir galvenās šo resursu pārvaldītājas mājās.
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