
AD\889983MT.doc PE476.068v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

2011/2197(INI)

25.1.2012

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

dwar in-nisa u t-tibdil fil-klima
(2011/2197(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Bairbre de Brún



PE476.068v02-00 2/7 AD\889983MT.doc

MT

PA_NonLeg



AD\889983MT.doc 3/7 PE476.068v02-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, bħala l-kumitat responsabbli, biex 
jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza l-fatt li t-tibdil fil-klima u l-impatti negattivi tiegħu għandhom jiġu kkunsidrati 
bħala kwistjoni dwar żvilupp b'implikazzjonijiet għall-ġeneru, li hija relevanti għas-setturi 
kollha (soċjali, kulturali, ekonomiku u politiku) mil-livell lokali sa dak globali, u li jeħtieġ 
li jkun hemm sforzi miftiehma mill-partijiet interessati kollha biex jiżguraw li t-tibdil fil-
klima u l-miżuri ta' tnaqqis tar-riskju tad-diżastri jirrispondu għall-ġeneru, ikunu sensittivi 
għal popli indiġeni u jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem;

2. Ifakkar li, li jkun evitat tibdil fil-klima perikoluż u tkun limitata ż-żieda fit-temperaturi 
medji b'2° C, jew 1.5° C jekk huwa possibbli, meta mqabbla mal-livelli preindustrijali, 
huwa meħtieġ u assolutament kritiku sabiex jiġu evitati konsegwenzi negattivi għan-nisa u 
għal popolazzjonijiet vulnerabbli oħra;

3. Ifakkar li, fir-raba' Rapport ta' Valutazzjoni tiegħu, il-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti 
dwar it-Tibdil tal-Klima (IPCC) ikkonferma li l-impatt tat-tibdil fil-klima jvarja skont is-
sess, l-età u l-klassi, fejn il-foqra huma dawk li x'aktarx ibatu l-aktar; jenfasizza li l-
proċess tan-negozjati tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-
Klima (UNFCCC) għandu, fl-istadji kollha tiegħu, minn dak tar-riċerka u tal-analiżi sad-
disinn u l-implimentazzjoni u l-ħolqien tal-istrateġiji ta' mitigazzjoni u adattament, 
jikkunsidra l-prinċipji tal-ugwaljanza bejn is-sessi;

4. Jenfasizza li 70 % tal-persuni l-aktar foqra fid-dinja huma nisa, li jagħmlu żewġ terzi tax-
xogħol kollu, iżda għandhom anqas minn 1 % tal-prodotti kollha; huma jiġu mċaħħda 
minn aċċess ugwali u għar-riżorsi, teknoloġiji, servizzi, drittijiet tal-fond, sistemi ta' 
kreditu u ta' assigurazzjoni u poteri ta' teħid ta' deċiżjonijiet u milli jeżerċitaw kontroll fuq 
dawn l-oqsma, u għalhekk huma vulnerabbli għat-tibdil fil-klima u jiġu milquta minnu 
b'mod sproporzjonat u għandhom anqas opportunitajiet biex jadattaw ruħhom; jenfasizza 
li 85 % tan-nies li jmutu minħabba diżastri naturali kkawżati mill-klima huma nisa, li 
75 % tar-rifuġjati ambjentali huma nisa, u li n-nisa għandhom probabbiltà akbar li jkunu l-
vittmi inviżibbli ta' gwerer għar-riżorsi u ta' vjolenza li tirriżulta mit-tibdil fil-klima;

5. Jenfasizza li t-tisħiħ tar-rwol politiku, finanzjarju u edukattiv tan-nisa, li jikkonsistu 
f'madwar 50 % tal-popolazzjoni dinjija, iżda li jassumu relattivament aktar responsabbiltà 
fl-għażliet ta' kuljum dwar il-konsum, fil-kura tat-tfal u fl-attivitajiet domestiċi, li kollha 
kemm huma jaffettwaw l-ambjent u l-klima, huwa kruċjali fir-rigward tal-iżvilupp 
sostenibbli;

6. Jinnota li f'diversi komunitajiet madwar id-dinja, ir-responsabbiltajiet tan-nisa fil-familja 
jrenduhom aktar vulnerabbli għat-tibdil fil-klima, li jiġi aggravat mill-impatt tat-tibdil fil-
klima; huma qed jiġu affettwati fir-rwoli multipli tagħhom bħala l-manifatturi u l-fornituri 
tal-ikel, il-persuni li jagħtu kura u l-atturi ekonomiċi;

7. Jenfasizza li hemm provi qawwija li l-impatt fuq is-saħħa ta' kundizzjonijiet li huma 
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sensittivi għall-klima, bħan-nutrizzjoni ħażina u l-inċidenza ta' mard infettiv ivarja skont 
is-sess; jinnota bi tħassib ir-rata għolja ta' mortalità fin-nisa f'sitwazzjonijiet ta' diżastri; 
jikkunsidra li riċerka dwar l-impatt tat-tibdil fil-klima fuq is-saħħa tan-nisa li tkun aktar 
speċifika għas-sess tista' tgħin biex jinkiseb rispons aktar speċifiku; jitlob lill-gvernijiet 
kollha jiżguraw li jkun hemm aktar disponibbiltà ta' servizzi tas-saħħa, aċċess akbar 
għalihom u aktar appoġġ minnhom, speċjalment għan-nisa, fil-kompetenza tagħhom ta' 
fornituri tal-kura; biex jimpenjaw ruħhom għal sensiela ta' azzjonijiet li bihom jindirizzaw 
ir-riskji għas-saħħa assoċjati mat-tibdil fil-klima; u biex jipprovdu qafas għall-
valutazzjonijiet tar-riskji tas-saħħa speċifiċi għall-ġeneru u għall-miżuri ta' 
adattament/mitigazzjoni b'rabta mat-tibdil tal-klima;

8. Jinnota li n-nisa huma ġeneralment aktar attivi f'attivitajiet fuq il-livell tas-soċjetà ċivili, u 
għalhekk il-faċilitazzjoni u l-appoġġ tan-netwerks tal-organizzazzjonijiet tan-nisa u tal-
attivitajiet tas-soċjetà ċivili huma passi 'il quddiem importanti;

9. Jikkunsidra li l-ilħiq tal-ugwaljanza bejn is-sessi huwa essenzjali għall-iżvilupp tal-
bniedem u huwa objettiv fundamentali fil-ġlieda kontra l-faqar; jitlob li fit-tfassil tal-
politiki dwar l-iżvilupp, dwar id-drittijiet tal-bniedem u dwar it-tibdil tal-klima, jiġi 
applikat approċċ ġenerali bbażat fuq il-ġeneru; jitlob li jittieħdu passi biex jiżguraw li l-
UNFCCC taġixxi skont l-oqfsa tad-drittijiet tal-bniedem u skont il-ftehimiet nazzjonali u 
internazzjonali dwar l-ugwaljanza u l-ekwità bejn is-sessi, inkluża l-Konvenzjoni dwar l-
Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW);

10. Jinnota li l-impatt tat-tibdil ambjentali fuq il-migrazzjoni u l-ispostament se jiżdied fil-
futur u li, skont il-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati (UNHCR), 
80 % tar-rifuġjati fid-dinja huma nisa u tfal; jerġa' jtenni l-importanza tal-identifikazzjoni 
ta' strateġiji sensittivi għall-ġeneru biex iwieġbu għall-kriżijiet ambjentali u umanitarji 
kkawżati mit-tibdil fil-klima; jikkunsidra, għalhekk, li jeħtieġ li ssir riċerka urġenti dwar 
kif tiġi ġestita l-migrazzjoni ambjentali b'mod sensittiv għall-ġeneru – dan jinkludi l-
għarfien tar-rwoli u tar-responsabilitajiet tas-sessi fil-qasam tar-riżorsi naturali u r-rispons 
għalihom, u jista' jinkludi li tkun żgurata d-disponibbiltà tar-riżorsi skarsi għall-
komunitajiet fil-bżonn u li jkun provdut l-ilma għall-immigranti;

11. Jenfasizza li n-nisa għandhom ukoll għarfien u ħiliet prezzjużi u huma aġenti effikaċi ta' 
bidla fir-rigward tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għaliha, it-tnaqqis tar-
riskju tad-diżastri u l-bini tar-reżiljenza; jagħraf il-ħtieġa għal data aktar speċifika għall-
pajjiż u diżaggregata fuq il-bażi tas-sessi biex tevalwa u tindirizza b'mod effikaċi l-effetti 
differenti tat-tibdil fil-klima fuq kull grupp ta' nies tal-istess sess;

12. Jagħraf li t-tkabbir tal-popolazzjoni għandu impatt fuq l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett 
ta' serra u jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm rispons adegwat għal kwalunkwe ħtiġijiet 
mhux milħuqa tal-kontraċettivi tan-nisa u tal-irġiel fis-soċjetajiet kollha;

13. Jenfasizza r-rwol importanti tan-nisa fl-implimentazzjoni ta' miżuri ta' mitigazzjoni fil-
ħajja ta' kuljum, eż. permezz ta' prattiki ta' ffrankar ta' enerġija, miżuri ta' riċiklaġġ, u l-
użu ta' prodotti organiċi u li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent;

14. Jagħraf, għalhekk, il-kontribut sinifikanti li n-nisa jistgħu jagħtu għas-suċċess fl-
innovazzjoni permezz tal-kapaċità edukattiva tagħhom, kemm fin-negozju u wkoll fil-
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ġestjoni domestika;

15. F'dan ir-rigward, jissottolinja l-importanza tat-tisħiħ tal-parteċipazzjoni attiva tan-nisa fl-
innovazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli bħala mezz kif jiġu trattati l-isfidi serji tat-tibdil 
fil-klima;

16. Jitlob lill-UE u lill-Istati Membri jivvalutaw liema politiki relatati mal-klima jqisu l-
ħtiġijiet tan-nisa, u jħeġġiġhom japplikaw il-perspettiva fuq il-bażi tal-ġeneru meta 
jifformulaw il-politika dwar l-iżvilupp sostenibbli li tkun sensittiva għall-ġeneru;

17. Iħeġġeġ lill-gvernijiet fid-dinja kollha:

– jikkunsidraw l-importanza kbira tal-perspettivi tas-sessi fil-politiki nazzjonali 
tagħhom, fil-pjanijiet ta' azzjoni u fil-miżuri oħra relatati mal-iżvilupp sostenibbli, ir-
riskju ta' diżastri u t-tibdil fil-klima, billi jwettqu analiżijiet sistematiċi tas-sessi, 
jistabbilixxu indikaturi u punti ta' referenza li jkunu sensittivi għas-sessi u jiżviluppaw 
għodod prattiċi.

– jiżviluppaw il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u tal-programmi tal-adattament li 
jagħmlu użu mill-analiżi tal-ġeneru għat-titjib tal-benessri tan-nisa u tal-bniet - eż., l-
aċċess għall-kreditu, il-bini tal-kapaċità u s-servizzi ta' estensjoni, id-disseminazzjoni 
tal-informazzjoni, l-aċċess aħjar għar-riżorsi tal-art u dawk naturali, l-enerġija 
sostenibbli u t-teknoloġija u l-aċċess għall-informazzjoni u s-servizzi tas-saħħa 
riproduttiva;

– jirriflettu l-prijoritajiet u l-ħtiġijiet tan-nisa fil-mekkaniżmi tal-finanzjament u jinkludu 
l-parteċipazzjoni attiva tan-nisa fl-iżvilupp tal-kriterji ta' finanzjament u fl-allokazzjoni 
tar-riżorsi għal inizjattivi tat-tibdil fil-klima, partikolarment fuq il-livell lokali;

18. Jitlob lill-UE u l-Istati Membri tagħha jiżviluppaw il-prinċipju tal-‘ġustizzja tal-klima’; 
jinsisti li l-akbar inġustizzja fil-falliment tagħna li nittrattaw b'mod effikaċi t-tibdil fil-
klima, tkun l-effetti negattivi fuq il-pajjiżi l-foqra u fuq il-popolazzjonijiet, u b'mod 
partikolari fuq in-nisa;

19. Iħeġġeġ lill-gvernijiet fid-dinja kollha jippromwovu l-għoti tas-setgħa lin-nisa permezz 
tal-bini ta' kapaċitajiet għal qabel, waqt u wara d-diżastri relatati mal-klima, kif ukoll l-
involviment attiv tagħhom fl-antiċipazzjoni tad-diżastri, fit-twissija bikrija u fil-
prevenzjoni, bħala parti mill-bini tar-reżiljenza tagħhom;

20. Jenfasizza l-ħtieġa ta' żvilupp usa' u aktar effikaċi tad-diplomazija tal-klima tal-UE fin-
negozjati internazzjonali kollha dwar il-klima; jikkunsidra li l-infurzar tal-involviment u 
tal-għoti tas-setgħa lin-nisa f'dan il-qasam permezz tal-introduzzjoni tal-kunċett tas-"soft 
power" (poter ta' persważjoni), jista' jkollu influwenza pożittiva;

21. Jinnota li n-nisa għandhom rwol kruċjali fl-estrazzjoni u l-ġestjoni tal-ilma f'pajjiżi tat-
tielet dinja, peress li huma spiss dawk li jiġbru, jużaw u jqassmu l-ilma, mhux biss fid-dar 
iżda wkoll fil-biedja; jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi għajnuna għall-iżvilupp ta' 
programmi aċċessibbli għat-tħaffir ta' bjar ibbażati fuq sorsi ta' enerġija rinnovabbli u 
sistemi sempliċi u faċli li jinżammu għat-trattament tal-ilma;
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22. Jinnota li t-taħriġ għan-nisa dwar l-iffrankar tal-enerġija u l-ħtiġijiet tal-ilma għandu 
jiżdied, peress li huma l-amministraturi primarji ta' dawn ir-riżorsi fid-dar.
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