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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
drepturile femeii și egalitatea de gen, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că schimbările climatice și efectele negative ale acestora ar trebui 
considerate o problemă de dezvoltare cu implicații de gen, care afectează toate sectoarele 
(social, cultural, economic și politic), de la nivel local până la nivel global, și că sunt 
necesare eforturi concertate din partea tuturor părților implicate pentru a face astfel încât 
măsurile de reducere a schimbărilor climatice și a riscului de dezastre să respecte 
dimensiunea de gen, populațiile indigene și drepturile omului;

2. reamintește că evitarea schimbărilor climatice periculoase și limitarea creșterii 
temperaturilor medii la 2ºC sau, dacă este posibil, la 1,5ºC în comparație cu nivelurile 
preindustriale sunt necesare și absolut esențiale pentru a evita consecințele negative 
dramatice asupra femeilor și a altor populații vulnerabile;

3. amintește că, în cel de-al 4-lea raport de evaluare, din 2007, Grupul interguvernamental 
privind schimbările climatice (IPPC) a confirmat că impactul schimbărilor climatice 
variază în funcție de sex, vârstă și clasă socială, săracii având potențial cel mai mult de 
suferit; subliniază că procesul de negociere privind Convenția-cadru a Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) trebuie să țină seama, în toate etapele, de la 
cercetare și analiză la proiectare și aplicare și la crearea de strategii de atenuare și de 
adaptare, de principiile egalității de gen;

4. subliniază că 70% dintre persoanele cele mai sărace ale lumii sunt femei, care realizează 
două treimi din totalul orelor de lucru, dar dețin mai puțin de 1% din proprietăți; de 
asemenea, li se refuză accesul egal și controlul asupra resurselor, tehnologiilor, serviciilor, 
proprietății asupra pământului, creditelor, sistemelor de asigurări și puterii de decizie și, 
astfel, sunt disproporționat vulnerabile și mai puțin capabile să se adapteze la schimbările 
climatice; evidențiază că 85 % dintre persoanele care mor în urma dezastrelor naturale 
generate de schimbările climatice sunt femei, că 75 % dintre refugiații din motive de 
mediu sunt femei și că tot femeile sunt cele mai probabile victime nevăzute ale 
războaielor pentru resurse și ale violențelor cauzate de schimbările climatice;

5. subliniază că emanciparea politică, financiară și educațională a femeilor, care reprezintă 
aproximativ 50 % din populația mondială și își asumă totuși o responsabilitate relativ mai 
mare în deciziile zilnice privind consumul, îngrijirea copiilor și activitățile casnice, decizii 
care afectează mediul și clima, reprezintă un element esențial în vederea unei dezvoltări 
durabile;

6. constată că, în multe comunități din întreaga lume, responsabilitățile femeilor în cadrul 
familiei le fac mai vulnerabile la schimbările de mediu, care sunt exacerbate de 
consecințele schimbărilor climatice; femeile sunt afectate în rolurile multiple pe care le 
îndeplinesc, legate de producerea și furnizarea de hrană și de îngrijire, precum și de 
activitățile economice;
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7. subliniază că există dovezi serioase că impactul asupra sănătății al condițiilor exterioare 
influențate de climă, precum incidența malnutriției sau a bolilor infecțioase, variază în 
funcție de gen; ia notă cu îngrijorare de rata ridicată a mortalității feminine în situații de 
dezastru; consideră că cercetări specifice cu privire la impactul schimbărilor climatice 
asupra sănătății femeilor ar putea ajuta la definirea unui răspuns mai bine țintit; îndeamnă 
toate guvernele să asigure mai multă disponibilitate, un acces mai bun și mai mult sprijin 
din partea serviciilor medicale, în special pentru femei în calitatea lor de furnizori de 
îngrijire, să se angajeze la mai multe acțiuni menite să abordeze riscurile pentru sănătate 
asociate cu schimbările climatice și să ofere un cadru pentru evaluarea riscurilor pentru 
sănătate în funcție de sex și pentru măsurile de adaptare/atenuare legate de schimbările 
climatice;

8. subliniază că, la nivel mondial, femeile sunt mai implicate în activități la nivelul societății 
civile și, astfel, facilitarea și susținerea rețelelor de organizații ale femeilor și a activităților 
societății civile reprezintă un progres important;

9. consideră că realizarea egalității de gen este esențială pentru dezvoltarea umană și este un 
obiectiv fundamental al luptei împotriva sărăciei; solicită aplicarea unei abordări generale 
bazate pe gen la elaborarea politicilor privind dezvoltarea, drepturile omului și 
schimbările climatice; cere adoptarea unor măsuri care să garanteze că CCONUSC 
respectă cadrul privind drepturile omului și acordurile naționale și internaționale privind 
egalitatea de gen și echitatea, inclusiv Convenția privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor;

10. observă că impactul schimbărilor de mediu asupra migrației și strămutărilor va crește în 
viitor și că, potrivit Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați, 80% dintre refugiații din 
întreaga lume sunt femei și copii; reiterează importanța identificării de strategii care să 
țină seama de dimensiunea de gen pentru a răspunde la crizele umanitare și de mediu 
cauzate de schimbările climatice; consideră, prin urmare, că este urgent necesar să se 
realizeze cercetări privind gestionarea migrației din motive de mediu într-un mod care să 
țină seama de diferența de gen, lucru care ar include recunoașterea și găsirea de soluții în 
ceea ce privește rolurile de gen și responsabilitățile din domeniul resurselor naturale și ar 
putea include garantarea faptului că resursele rare sunt disponibile pentru comunitățile în 
situații de necesitate și că se furnizează apă pentru imigranți;

11. subliniază că femeile dețin, de asemenea, cunoștințe și aptitudini prețioase și sunt agenți 
eficienți ai schimbării în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, reducerea riscurilor de dezastre și construirea capacității de rezistență; recunoaște 
că este nevoie de mai multe date defalcate pe țări și pe gen pentru a se putea evalua efectiv 
și aborda diferitele efecte pe care le au asupra fiecărui grup de gen schimbările climatice;

12. recunoaște că sporirea populației are un impact asupra emisiilor de gaze cu efect de seră și 
subliniază necesitatea de a răspunde în mod adecvat necesităților contraceptive ale 
femeilor și bărbaților din toate societățile;

13. subliniază rolul important al femeilor în aplicarea în viața de zi cu zi a unor măsuri de 
atenuare a schimbărilor climatice, de exemplu prin practici de economisire a energiei, prin 
măsuri de reciclare, precum și prin utilizarea produselor ecologice;
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14. recunoaște, prin urmare, contribuția semnificativă pe care femeile o pot aduce la inovare 
prin capacitatea lor de a educa atât în administrarea afacerilor, cât și în cea a 
gospodăriilor;

15. în acest sens, subliniază importanța intensificării participării active a femeilor la inovarea 
pentru dezvoltarea durabilă ca mijloc de abordare a provocărilor serioase pe care le aduc 
schimbările climatice;

16. solicită UE și statelor membre să evalueze măsura în care politicile privind clima țin 
seama de nevoile femeilor și le îndeamnă să integreze dimensiunea de gen în formularea 
unei politici de dezvoltare durabilă care să țină seama de această dimensiune;

17. îndeamnă guvernele din întreaga lume:

– să includă perspectivele de gen în politicile naționale, în planurile de acțiune și în orice 
măsuri referitoare la dezvoltarea durabilă, la riscul de dezastre și la schimbările climatice, 
prin efectuarea de analize de gen sistematice, stabilind indicatori și criterii de referință 
care să țină seama de dimensiunea de gen și dezvoltând instrumente practice 
corespunzătoare;

– să conceapă programe de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea care 
să aplice analiza aspectelor de gen pentru ameliorarea bunăstării femeilor și a fetelor – de 
exemplu, prin acces la credite, servicii de consolidare și dezvoltare a capacităților, 
difuzarea informațiilor, acces îmbunătățit la terenuri și la resurse naturale, la energie și la 
tehnologii durabile, precum și acces la informațiile și serviciile din domeniul sănătății 
reproductive;

– să reflecte prioritățile și nevoile femeilor în mecanismele de finanțare și să includă 
participarea activă a acestora în dezvoltarea criteriilor de finanțare și alocarea resurselor 
pentru inițiativele privind schimbările climatice, în special la nivel local;

18. invită UE și statele sale membre să instituie un principiu de „justiție climatică”; insistă că 
cea mai mare nedreptate produsă de incapacitatea noastră de a aborda în mod eficient 
schimbările climatice ar fi efectele nocive asupra țărilor și populațiilor sărace și, în 
special, asupra femeilor;

19. îndeamnă guvernele din întreaga lume să promoveze emanciparea femeilor prin 
consolidarea capacităților anterior, în timpul și ulterior producerii dezastrelor cauzate de 
schimbările climatice, precum și implicarea activă a femeilor în anticiparea, în alertarea 
timpurie și în prevenirea dezastrelor, în cadrul consolidării capacității de rezistență;

20. evidențiază necesitatea unei dezvoltări mai extinse și mai eficiente a diplomației UE în 
domeniul climei în toate negocierile internaționale privind clima; consideră că o 
consolidare a implicării și emancipării femeilor în acest domeniu, prin introducerea 
conceptului de „putere prin influență” (soft power), ar putea avea efecte pozitive;

21. subliniază că, în țările din lumea a treia, femeile joacă un rol esențial în extragerea și 
gestionarea apei, ele fiind deseori cele care colectează, utilizează și distribuie apa, nu 
numai în gospodărie, ci și în agricultură; îndeamnă Comisia să acorde ajutoare pentru 
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dezvoltare în vederea lansării unor programe accesibile pentru săparea de puțuri cu 
ajutorul energiei din surse regenerabile și al unor sisteme de tratare a apei simple și ușor 
de întreținut;

22. subliniază că este necesară intensificarea formării femeilor din punctul de vedere al 
economiilor de energie și de apă, întrucât ele sunt principalii gestionari ai acestor resurse 
în cadrul gospodăriilor.
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