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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre práva 
žien a rodovú rovnosť, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. zdôrazňuje skutočnosť, že zmena klímy a jej negatívne vplyvy by mali byť považované 
za oblasť súvisiacu s rozvojom, ktorá má rodové dôsledky a ktorá sa týka všetkých oblastí 
života (sociálnej, kultúrnej, hospodárskej a politickej) na miestnej až celosvetovej úrovni, 
a že od všetkých zúčastnených strán sa vyžaduje spoločné úsilie s cieľom zabezpečiť, aby 
sa v opatreniach týkajúcich sa zmeny klímy a znižovania rizika katastrof zohľadňovalo 
rodové hľadisko, citlivo sa v nich pristupovalo k pôvodnému obyvateľstvu a dodržiavali 
sa ľudské práva;

2. pripomína, že v záujme predídenia závažnému negatívnemu dosahu na ženy a ďalšie 
zraniteľné skupiny obyvateľstva je potrebné a úplne nevyhnutné zabrániť nebezpečnej 
zmene klímy a obmedziť zvyšovanie priemerných teplôt na 2ºC alebo v rámci možností 
na 1,5ºC v porovnaní s hodnotami z obdobia pred priemyselnou revolúciou;

3. pripomína, že Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC) vo svojej 4. hodnotiacej správe 
z roku 2007 potvrdil, že vplyv zmeny klímy na ľudí je rôzny v závislosti od ich pohlavia, 
veku a spoločenskej triedy, pričom pravdepodobne najväčšie dôsledky má na chudobné 
vrstvy; podčiarkuje, že pri rokovaniach o Rámcovom dohovore Organizácie spojených 
národov o zmene klímy (UNFCCC) je potrebné brať do úvahy zásady rodovej rovnosti 
na všetkých úrovniach – od výskumu a analýzy až po návrh a vytvorenie a uplatňovanie 
stratégií na zmiernenie a adaptáciu;

4. zdôrazňuje, že 70 % najchudobnejších obyvateľov sveta tvoria ženy, ktoré vykonávajú 
dve tretiny všetkej práce, ale vlastnia menej ako 1 % všetkého tovaru; tieto ženy nemajú 
rovnaký prístup k zdrojom, technológiám, službám, právam na pôdu, úverovým 
a poisťovacím systémom a rozhodovacím právomociam a nemajú ani kontrolu nad týmito 
oblasťami, v dôsledku čoho sú voči zmene klímy nepomerne zraniteľnejšie, sú ňou 
vo vyššej miere ovplyvňované a majú menej príležitostí na adaptáciu; zdôrazňuje, že 85 % 
ľudí, ktorí zomrú následkom prírodných katastrof spôsobených zmenou klímy, sú ženy, že 
75 % environmentálnych utečencov sú ženy a že ženy sa s väčšou pravdepodobnosťou 
stávajú aj skrytými obeťami bojov o zdroje a násilia vyplývajúceho zo zmeny klímy;

5. zdôrazňuje, že z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja má zásadný význam posilnenie 
postavenia žien v oblasti politiky, financií a vzdelávania, keďže ženy, ktoré tvoria 
približne 50 % obyvateľov sveta, majú relatívne väčšiu zodpovednosť za každodenné 
rozhodnutia týkajúce sa spotreby, starostlivosti o deti a domácich prác, ktoré ovplyvňujú 
životné prostredie a klímu;

6. poznamenáva, že v mnohých spoločenstvách na svete sú ženy z dôvodu rodinných 
povinností zraniteľnejšie voči zmene životného prostredia, pričom táto zraniteľnosť je 
vplyvom zmeny klímy ešte prehlbovaná; uvedené zmeny majú na ženy nepriaznivý vplyv 
v rámci mnohých úloh, ktoré zastávajú ako pestovateľky a obstarávateľky potravín, 
opatrovníčky a hospodárske subjekty;
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7. zdôrazňuje, že existujú presvedčivé dôkazy o tom, že vplyv okolností, ktoré citlivo 
reagujú na zmenu klímy, ako je podvýživa a výskyt infekčných chorôb, na zdravie 
človeka je iný u každého pohlavia; so znepokojením berie na vedomie vysokú mieru 
úmrtnosti žien počas katastrof; domnieva sa, že výskum vplyvu zmeny klímy na zdravie 
žien, v rámci ktorého by sa vo vyššej miere zohľadňovalo rodové hľadisko, by pomohol 
dosiahnuť cielenejšiu reakciu; vyzýva vlády všetkých krajín, aby z pozície poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti zabezpečili najmä pre ženy lepšiu dostupnosť služieb zdravotnej 
starostlivosti, prístup k nim a ich podporu, aby sa zaviazali uskutočniť rad opatrení, ktoré 
budú riešiť zdravotné riziká spojené so zmenou klímy, a aby stanovili rámec 
na posudzovanie zdravotných rizík podľa pohlavia a prijali opatrenia na zmiernenie 
zmeny klímy a adaptáciu na ňu;

8. poukazuje na skutočnosť, že ženy sú v celosvetovom meradle aktívnejšie, pokiaľ ide 
o činnosti občianskej spoločnosti, a preto pomoc a podpora určená sieťam ženských 
organizácií a činnostiam občianskej spoločnosti predstavuje dôležitý krok vpred;

9. domnieva sa, že dosiahnutie rodovej rovnosti je kľúčom k ľudskému rozvoju a základným 
cieľom v boji proti chudobe; žiada, aby sa pri zostavovaní politík v oblasti rozvoja, 
ľudských práv a zmeny klímy všeobecne uplatňoval rodový prístup; žiada prijatie 
opatrení, ktoré zabezpečia, že UNFCCC bude fungovať v súlade s rámcami v oblasti 
ľudských práv, ako aj vnútroštátnymi a medzinárodnými dohodami o rodovej rovnosti 
a spravodlivosti vrátane Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 
(CEDAW);

10. konštatuje, že v budúcnosti sa zvýši vplyv zmeny životného prostredia na migráciu 
a presídľovanie a že podľa Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) 80 % 
utečencov na svete tvoria ženy a deti; opätovne zdôrazňuje, že pri riešení 
environmentálnych a humanitárnych kríz, ktoré sú spôsobené zmenou klímy, je dôležité 
stanoviť stratégie zohľadňujúce rodové špecifiká; domnieva sa preto, že je potrebné 
bezodkladne uskutočniť výskum s cieľom zistiť, ako riadiť environmentálnu migráciu tak, 
aby boli zohľadnené rodové špecifiká, čo znamená uznanie mužských a ženských úloh 
a zodpovedností v oblasti prírodných zdrojov a reakciu na ne a prípadne zabezpečenie 
toho, aby obmedzené zdroje boli dostupné pre chudobné spoločenstvá a aby prisťahovalci 
mali k dispozícii vodu;

11. podčiarkuje, že aj ženy majú cenné vedomosti a zručnosti a môžu účinne iniciovať zmeny, 
čo sa týka zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na ňu, znižovania rizika katastrof 
a zvyšovania odolnosti; uznáva, že je potrebné zhromaždiť viac informácií, ktoré budú 
špecifické pre jednotlivé krajiny a rodovo rozčlenené, aby sa účinne vyhodnotili rôzne 
vplyvy, ktoré má zmena klímy samostatne na mužov a ženy, a aby sa účinne pristúpilo 
k ich riešeniu;

12. uznáva, že rast počtu obyvateľstva má vplyv na emisie skleníkových plynov, a zdôrazňuje 
potrebu primeranej reakcie na všetky nenaplnené antikoncepčné potreby žien a mužov 
vo všetkých spoločnostiach;

13. zdôrazňuje význam úlohy žien pri realizácii opatrení na zmiernenie v každodennom 
živote, napríklad prostredníctvom krokov na úsporu energie, recyklácie a používania 
výrobkov šetrných k životnému prostrediu a ekologických výrobkov;
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14. z tohto dôvodu uznáva, že ženy môžu významne prispieť k úspešným inováciám vďaka 
svojej schopnosti vzdelávať sa v oblasti podnikania aj vedenia domácnosti;

15. v tejto súvislosti zdôrazňuje význam posilňovania aktívnej účasti žien na inováciách 
zameraných na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja ako prostriedku na riešenie 
závažných problémov vyvolaných zmenou klímy;

16. vyzýva EÚ a členské štáty, aby posúdili, do akej miery politiky týkajúce sa klímy 
zohľadňujú potreby žien, a naliehavo ich žiada, aby pri vytváraní politiky trvalo 
udržateľného rozvoja zohľadňujúcej rodové hľadisko uplatňovali rodové špecifiká;

17. naliehavo vyzýva vlády štátov na celom svete, aby:

– zahrnuli rodové hľadisko do svojich národných politík, akčných plánov a iných opatrení, 
ktoré sa týkajú trvalo udržateľného rozvoja, rizika katastrof a zmeny klímy tým, že budú 
robiť systematické analýzy podľa pohlavia, vytvoria ukazovatele a kritériá zohľadňujúce 
rodové špecifiká a vyvinú praktické nástroje;

– pripravili programy na zmiernenie zmeny klímy a adaptácie na ňu, ktoré využijú rodovú 
analýzu na zlepšenie životných podmienok žien a dievčat, napríklad zaistia dostupnosť 
úverov, služby na budovanie a rozširovanie kapacít, šírenie informácií, lepší prístup 
k pôde a prírodným zdrojom, udržateľnú energetiku a technológie a prístup k informáciám 
a službám v oblasti reprodukčného zdravia;

– zohľadnili priority a potreby žien v rámci finančných mechanizmov a aktívne zapojili 
ženy do stanovovania kritérií financovania a prideľovania finančných prostriedkov 
na iniciatívy týkajúce sa zmeny klímy, predovšetkým na miestnej úrovni;

18. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby rozvili zásadu „klimatickej spravodlivosti“; trvá 
na tom, že najnespravodlivejším dôsledkom našej neschopnosti účinne riešiť zmenu klímy 
by bol nepriaznivý vplyv na chudobné krajiny a obyvateľstvo a najmä na ženy;

19. naliehavo vyzýva vlády štátov na celom svete, aby v rámci zvyšovania odolnosti žien 
podporovali posilnenie ich postavenia prostredníctvom budovania kapacít pred 
katastrofami súvisiacimi s klímou, pri takýchto katastrofách a po nich, ako aj aktívne 
zapojenie žien do predvídania katastrof, včasného varovania a predchádzania katastrofám;

20. zdôrazňuje potrebu širšieho a účinnejšieho rozvoja diplomacie EÚ v oblasti klímy v rámci 
všetkých medzinárodných rokovaní o klíme; domnieva sa, že pozitívny vplyv by mohlo 
mať posilnenie účasti a postavenia žien v tejto oblasti zavedením koncepcie tzv. mäkkej 
sily;

21. poukazuje na skutočnosť, že v krajinách tretieho sveta majú hlavnú úlohu pri odbere vody 
a hospodárení s ňou ženy, keďže často sú to práve ony, kto vodu zachytáva, používa 
a rozdeľuje, a to nielen v domácnosti, ale aj pri poľnohospodárskych prácach; vyzýva 
Komisiu, aby poskytla rozvojovú pomoc na dostupné programy na hĺbenie studní 
založené na energii z obnoviteľných zdrojov a na jednoduchých systémoch na úpravu 
vody s nenáročnou údržbou;
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22. poukazuje na skutočnosť, že treba zintenzívniť odbornú prípravu žien v oblasti šetrenia 
energie a vody, keďže hlavnú zodpovednosť za hospodárenie s týmito zdrojmi 
v domácnostiach nesú ženy;
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