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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt het feit dat klimaatverandering en de negatieve gevolgen ervan moeten worden 
beschouwd als een ontwikkelingsprobleem met genderimplicaties dat alle sectoren 
aangaat (de sociale, de culturele, de economische en de politieke), van lokaal tot mondiaal 
niveau, en dat alle belanghebbende partijen gezamenlijk inspanningen moeten leveren om 
ervoor te zorgen dat maatregelen inzake klimaatverandering en ter beperking van het 
risico op rampen rekening houden met het genderperspectief, oog hebben voor inheemse 
volken en de mensenrechten eerbiedigen;

2. herinnert eraan dat het vermijden van gevaarlijke klimaatveranderingen en het beperken 
van de toename van de gemiddelde temperatuur tot 2°C, of indien mogelijk, 1,5°C, 
vergeleken met pre-industriële niveaus noodzakelijk en absoluut kritiek is om dramatische 
negatieve gevolgen voor vrouwen en andere kwetsbare bevolkingsgroepen te vermijden;

3. herinnert eraan dat de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering 
(IPCC) in zijn vierde evaluatierapport van 2007 bevestigde dat de invloed van 
klimaatverandering verschilt naargelang geslacht, leeftijd en klasse en dat de armsten er 
waarschijnlijk het meest onder lijden; onderstreept dat in alle stadia van het 
onderhandelingsproces in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (UNFCCC) - van onderzoek en analyse tot ontwerp en uitvoering van 
beheersings- en aanpassingsstrategieën - rekening moet worden gehouden met de 
principes van gendergelijkheid;

4. onderstreept dat 70% van de allerarmsten ter wereld vrouwen zijn, die twee derde van al 
het werk verrichten, maar minder dan 1% van de goederen bezitten; benadrukt dat zij 
verstoken blijven van gelijke toegang tot en controle over hulpbronnen, technologie, 
diensten, grondgebruik, het krediet- en verzekeringswezen en beslissingsbevoegdheden, 
en daardoor onevenredig kwetsbaar zijn voor klimaatverandering en daar naar verhouding 
vaker door getroffen worden, en minder kansen hebben om zich aan te passen; 
onderstreept dat 85% van de mensen die sterven ten gevolge van klimaatgebonden 
natuurrampen vrouwen zijn, dat 75% van de milieuvluchtelingen vrouwen zijn, en dat 
vrouwen ook vaker het onzichtbare slachtoffer zijn van conflicten over hulpbronnen en 
geweld dat voortkomt uit de klimaatverandering;

5. benadrukt dat de politieke, financiële en educatieve positie van vrouwen in het licht van 
duurzame ontwikkeling van cruciaal belang is, aangezien vrouwen ongeveer 50% van de 
wereldbevolking uitmaken, maar naar verhouding meer verantwoordelijkheid op zich 
nemen bij de dagelijkse beslissingen over consumptie, de verzorging van kinderen en 
huishoudelijk werk, welke allemaal van invloed zijn op het milieu en het klimaat;

6. stelt vast dat in veel gemeenschappen ter wereld vrouwen kwetsbaarder zijn voor 
milieuveranderingen vanwege hun verantwoordelijkheden binnen het gezin, hetgeen 
verergerd wordt door de gevolgen van klimaatverandering; wijst erop dat zij worden 
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getroffen in hun verschillende rollen als voedselproducenten en -voorzieners, verzorgers 
en deelnemers aan het economisch verkeer;

7. benadrukt dat er sterke aanwijzingen zijn dat klimaatgebonden omstandigheden, zoals 
ondervoeding en het vóórkomen van infectieziekten, naargelang het geslacht een 
verschillende invloed op de gezondheid hebben; stelt met bezorgdheid het hoge 
sterftecijfer van vrouwen bij rampen vast; is van mening dat meer genderspecifiek 
onderzoek naar de invloed van klimaatverandering op de gezondheid van vrouwen zal 
bijdragen tot een doelgerichter antwoord; verzoekt alle regeringen om gezondheidszorg op 
grotere schaal aan te bieden, toegankelijker te maken en meer ondersteuning te laten 
bieden, in het bijzonder voor vrouwen in hun hoedanigheid van zorgverlener, en zich te 
verbinden tot een aantal acties om de gezondheidsrisico's die met klimaatverandering 
samenhangen aan te pakken, en een kader te scheppen voor genderspecifieke 
gezondheidsrisicobeoordelingen en aanpassings- en beheersingsmaatregelen in verband 
met klimaatverandering;

8. wijst erop dat vrouwen wereldwijd actiever zijn bij activiteiten op het niveau van het 
maatschappelijk middenveld, waardoor de stimulansen voor en de ondersteuning van 
netwerken van vrouwenorganisaties en activiteiten van het maatschappelijk middenveld 
belangrijke stappen vooruit zijn;

9. is van mening dat het bereiken van gendergelijkheid essentieel is voor de menselijke 
ontwikkeling en een fundamentele doelstelling is op het gebied van armoedebestrijding; 
verlangt dat er over de gehele linie een genderspecifieke benadering wordt gevolgd bij de 
vaststelling van beleid inzake ontwikkeling, mensenrechten en klimaatverandering; roept 
op tot stappen om ervoor te zorgen dat het UNFCCC zich beweegt binnen het 
mensenrechtenkader en binnen nationale en internationale overeenkomsten over 
gendergelijkheid en gelijkwaardige behandeling van vrouwen en mannen, inclusief het 
Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW);

10. stelt vast dat de invloed van milieuverandering op migratie en ontheemding in de 
toekomst zal toenemen en dat, volgens de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties 
voor de vluchtelingen (UNHCR), 80% van de vluchtelingen ter wereld vrouwen en 
kinderen zijn; herhaalt het belang van het uitstippelen van genderbewuste strategieën om 
te reageren op de ecologische en humanitaire crises ten gevolge van de 
klimaatverandering; is daarom van mening dat dringend onderzoek nodig is naar manieren 
om milieumigratie genderbewust aan te pakken – dit impliceert het erkennen van en 
inspelen op rolpatronen en verantwoordelijkheden van vrouwen en mannen op het gebied 
van natuurlijke hulpbronnen, en eventueel ook het beschikbaarstellen van schaarse 
hulpbronnen aan gemeenschappen in nood en het verstrekken van water aan immigranten;

11. onderstreept dat vrouwen ook waardevolle kennis en vaardigheden bezitten en 
doeltreffende veranderingsactoren zijn bij de beperking van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, de vermindering van het risico op rampen en de opbouw van 
herstelcapaciteit; erkent de behoefte aan meer landenspecifieke en naar geslacht 
uitgesplitste gegevens om de verschillende gevolgen van de klimaatverandering op elke 
gendergroep doeltreffend in te schatten en aan te pakken;

12. erkent dat bevolkingsgroei een uitwerking heeft op de uitstoot van broeikasgassen en 
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benadrukt dat een afdoende oplossing gevonden moet worden voor de onbeantwoorde 
behoefte aan voorbehoedsmiddelen voor vrouwen en mannen in alle samenlevingen;

13. benadrukt de belangrijke rol van vrouwen bij de uitvoering van beheersingsmaatregelen in 
het dagelijks leven, bijvoorbeeld via energiebesparende praktijken, recyclagemaatregelen 
en het gebruik van milieuvriendelijke en organische producten;

14. erkent derhalve dat vrouwen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan succesvolle 
innovatie doordat zij kennis kunnen overdragen, zowel in het bedrijfsleven als in het 
gezinsleven;

15. onderstreept in dit opzicht dat ondersteuning van de actieve deelname van vrouwen aan 
innovatie met het oog op duurzame ontwikkeling van belang is om de zware uitdagingen 
waarvoor de klimaatverandering ons zal stellen, het hoofd te kunnen bieden;

16. verzoekt de EU en de lidstaten te bepalen in welke mate zij in het klimaatgerelateerde 
beleid rekening houden met de behoeften van vrouwen en dringt erop aan dat zij een 
genderspecifiek perspectief hanteren bij het opstellen van beleid voor gendergevoelige 
duurzame ontwikkeling;

17. verzoekt regeringen overal ter wereld:

– genderperspectieven, actieplannen en andere maatregelen in verband met duurzame 
ontwikkeling, het risico op rampen en klimaatverandering in hun nationale beleid te 
integreren door stelselmatig genderanalyses uit te voeren, naar gender gedifferentieerde 
indicatoren en benchmarks uit te werken en praktische instrumenten te ontwikkelen;

– programma's te ontwikkelen voor de beheersing van en de aanpassing aan 
klimaatverandering waarbij gebruik wordt gemaakt van genderanalyses om het welzijn 
van vrouwen en meisjes te verbeteren, bijvoorbeeld toegang tot krediet, 
capaciteitsopbouw- en voorlichtingsdiensten, informatieverspreiding, betere toegang tot 
grond en natuurlijke hulpbronnen, duurzame energie en technologie, en toegang tot 
informatie over voortplanting en tot voortplantingsgezondheidsdiensten;

– de prioriteiten en behoeften van vrouwen op het gebied van financieringsmechanismen te 
heroverwegen en de actieve deelname van vrouwen mee te laten wegen bij de 
ontwikkeling van financieringscriteria en de toekenning van middelen voor initiatieven op 
het gebied van klimaatverandering, in het bijzonder op lokaal niveau;

18. roept de EU en haar lidstaten op om een beginsel van "klimaatrechtvaardigheid" te 
ontwikkelen; wijst er met klem op dat het grootste onrecht van ons falen om de 
klimaatverandering effectief aan te pakken zou bestaan uit de schadelijke gevolgen voor 
arme landen en bevolkingsgroepen, en in het bijzonder voor vrouwen;

19. verzoekt de regeringen overal ter wereld vrouwen meer eigen verantwoordelijkheid te 
geven door middel van capaciteitsopbouw voor, tijdens en na klimaatgerelateerde rampen, 
en hen actief te betrekken bij de voorbereiding op rampen, vroegtijdige waarschuwing en 
preventie als onderdeel van de opbouw van hun herstelcapaciteit;
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20. benadrukt dat de klimaatdiplomatie van de EU bij alle internationale 
klimaatonderhandelingen breder en effectiever ontwikkeld moet worden; is van mening 
dat ondersteuning van betrokkenheid en grotere zeggenschap van vrouwen op dit gebied 
door de introductie van het "soft power"-concept een positieve invloed zou kunnen 
hebben;

21. wijst erop dat vrouwen in derdewereldlanden een cruciale rol spelen bij waterwinning en -
beheer, aangezien zij vaak degenen zijn die het water verzamelen, gebruiken en verdelen, 
niet enkel voor huishoudelijk gebruik maar ook in de landbouw; roept de Commissie op 
om ontwikkelingshulp beschikbaar te stellen voor toegankelijke programma's voor de 
aanleg van waterputten waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzame energiebronnen en 
eenvoudige, gemakkelijk te beheren waterzuiveringssystemen;

22. wijst erop dat vrouwen intensiever voorgelicht moeten worden over water- en 
energiebesparing, aangezien zij in hun eigen huishouden de voornaamste beheerders van 
deze hulpbronnen zijn;
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