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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za pravice žensk in enakost 
spolov kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, dejstvo, da bi bilo treba podnebne spremembe in njihove negativne posledice 
obravnavati kot razvojno vprašanje, ki vključuje vidik enakosti med spoloma ter je 
pomembno za vse sektorje (socialnega, kulturnega, gospodarskega in političnega) od 
lokalne do globalne ravni, ter da so potrebna usklajena prizadevanja vseh zainteresiranih 
strani, da bi se pri ukrepih na področju podnebnih sprememb in zmanjšanja tveganja 
nesreč zagotovili odzivnost na vidik enakosti spolov, občutljivost do staroselskih 
prebivalcev in spoštovanje človekovih pravic;

2. opozarja, da sta preprečevanje nevarnih podnebnih sprememb in omejitev povišanja 
povprečne temperature na 2 °C ali, po možnosti, 1,5 °C v primerjavi s predindustrijsko 
ravnjo potrebna in absolutno odločilna za preprečitev dramatičnih negativnih posledic za 
ženske in drugo ranljivo prebivalstvo;

3. opozarja, da je medvladni forum o podnebnih spremembah (IPCC) leta 2007 v svojem 
četrtem ocenjevalnem poročilu potrdil, da so posledice podnebnih sprememb različne 
glede na spol, starost in razred, pri čemer je za revne najverjetneje, da bodo najbolj trpeli; 
poudarja, da mora pogajalski proces za okvirno konvencijo Združenih narodov o 
spremembi podnebja v vseh fazah, od raziskav in analize do zasnove in izvajanja ter 
oblikovanja strategij blažitve in prilagajanja, upoštevati načela enakosti spolov;

4. poudarja, da je 70 % najrevnejših na svetu žensk, ki sicer naredijo dve tretjini vsega dela, 
vendar imajo v lasti manj kot 1 % vsega blaga; odreka se jim enakopraven dostop do 
sredstev, tehnologije, storitev, zemljiških pravic, posojilnih in zavarovalnih sistemov ter 
pristojnosti odločanja ter so zato nesorazmerno ranljive v odnosu do podnebnih sprememb 
in jih te nesorazmerno prizadenejo ter imajo manj priložnosti, da se jim prilagodijo; 
poudarja, da je od tistih, ki umrejo za posledicami naravnih nesreč zaradi podnebnih 
sprememb, žensk 85 %, da je med okoljskimi begunci 75 % žensk in da je za ženske tudi 
bolj verjetno, da bodo spregledane žrtve vojn za vire in nasilja, ki so posledica podnebnih 
sprememb;

5. poudarja, da je krepitev politične, finančne in izobrazbene moči žensk, ki predstavljajo 
približno 50 odstotkov svetovnega prebivalstva, vendar imajo sorazmerno več 
odgovornosti pri vsakdanjih odločitvah glede potrošnje ter pri varstvu otrok in 
gospodinjskih dejavnostih, ki vplivajo na okolje in podnebje, bistvenega pomena za 
trajnostni razvoj;

6. ugotavlja, da so ženske v številnih skupnostih po svetu zaradi svojih družinskih 
obveznosti bolj dovzetne za okoljske spremembe, učinki podnebnih sprememb pa to 
dovzetnost še povečajo; te spremembe jih prizadenejo v njihovih številnih vlogah 
proizvajalk hrane, oskrbovalk z njo, skrbnic in gospodarskih udeleženk;

7. poudarja, da obstajajo trdni dokazi, po katerih se vpliv na zdravje pri zdravstvenih stanjih, 
ki so občutljiva na podnebje, kot je podhranjenost in pogostost nalezljivih bolezni, 
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razlikuje glede na spol; z zaskrbljenostjo opaža visoko smrtnost žensk v razmerah nesreč; 
meni, da bi raziskave o vplivu podnebnih sprememb na zdravje žensk, ki bi bile bolj 
prilagojene spolu, pomagale doseči bolj usmerjen odziv; poziva vse vlade, naj zagotovijo 
boljšo razpoložljivost in podporo zdravstvenih storitev ter dostop do njih, zlasti za ženske 
v njihovi vlogi skrbnic, naj se zavežejo k izvajanju vrste ukrepov, s katerimi se bodo 
odzvale na zdravstvena tveganja, povezana s podnebnimi spremembami, ter naj 
zagotovijo okvir za ocenjevanje zdravstvenih tveganj in ukrepe za prilagajanje/lajšanje kar 
zadeva podnebne spremembe, ki bodo temeljili na spolu;

8. opozarja, da so ženske po vsem svetu dejavnejše v civilni družbi in da sta torej 
spodbujanje mrež ženskih organizacij in dejavnosti civilne družbe ter podpora le-tem 
pomemben korak naprej;

9. meni, da je doseganje enakopravnosti med spoloma bistvenega pomena za človekov 
razvoj in temeljni cilj v boju proti revščini; zahteva, naj se pristop, ki temelji na 
enakopravnosti spolov, uporablja na vseh področjih pri oblikovanju politik razvoja, 
človekovih pravic in podnebnih sprememb; poziva, naj se sprejmejo ukrepi za 
zagotavljanje, da bo Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja 
delovala v skladu z okvirom človekovih pravic ter z nacionalnimi in mednarodnimi 
sporazumi o enakosti in pravičnosti med spoloma, vključno s Konvencijo o odpravi vseh 
oblik diskriminacije žensk (CEDAW);

10. ugotavlja, da se bo vpliv sprememb okolja na migracije in razseljevanje v prihodnosti 
povečal ter da je po navedbah urada visokega komisarja Združenih narodov za begunce 
(UNHCR) 80 % beguncev na svetu žensk in otrok; ponovno poudarja pomen 
prepoznavanja strategij, ki upoštevajo razlike med spoloma, za odzivanje na okoljske in 
humanitarne krize, ki so posledica podnebnih sprememb; zato meni, da so nujno potrebne 
raziskave o tem, kako upravljati okoljsko preseljevanje tako, da bodo upoštevane razlike 
med spoloma, to pa vključuje prepoznavanje različnih vlog in odgovornosti spolov na 
področju naravnih virov in odzivanje nanje, sem pa lahko sodi tudi zagotavljanje, da so 
omejeni viri na voljo skupnostim, ki jih potrebujejo, in da se zagotavlja voda za 
priseljence;

11. poudarja, da imajo ženske tudi koristna znanja in spretnosti ter da so učinkovite nosilke 
sprememb v povezavi z lajšanjem podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje, z 
zmanjševanjem tveganja nesreč in z doseganjem prožnosti; priznava potrebo po podatkih, 
ki bodo bolj specifični za vsako državo in razčlenjeni po spolu, da se učinkovito ocenijo 
različne posledice, ki jih imajo podnebne spremembe na vsakega od spolov, in se pripravi 
odziv nanje;

12. priznava, da rast prebivalstva vpliva na emisije toplogrednih plinov, in poudarja, da se je 
treba ustrezno odzvati na kakršne koli nezadovoljene potrebe po kontracepcijskih 
sredstvih za ženske in moške v vseh družbah;

13. izpostavlja pomembno vlogo žensk pri izvajanju blažilnih ukrepov v vsakdanjem 
življenju, npr. s praksami varčevanja z energijo, ukrepi recikliranja in z uporabo okolju 
prijaznih in ekoloških izdelkov;

14. zato priznava, da lahko ženske s svojo učno sposobnostjo znatno prispevajo k uspešnim 
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inovacijam tako pri upravljanju podjetja kot pri upravljanju gospodinjstva;

15. v tem pogledu poudarja pomen okrepitve dejavnega sodelovanja žensk pri inovacijah za 
trajnostni razvoj kot sredstva za reševanje velikih izzivov, ki jih predstavljajo podnebne 
spremembe;

16. poziva EU in države članice, naj ocenijo, v kolikšni meri politike v zvezi s podnebjem 
upoštevajo potrebe žensk, in naj pri oblikovanju trajnostne razvojne politike, ki upošteva 
razlike med spoloma, uveljavljajo vidik spola;

17. poziva vlade po vsem svetu, naj:

– vključijo vidik enakosti spolov v svoje nacionalne politike, akcijske načrte in druge 
ukrepe, povezane s trajnostnim razvojem, tveganjem nesreč in podnebnimi spremembami, 
in sicer z izvajanjem sistematičnih analiz vidika enakosti spolov, z oblikovanjem 
kazalnikov in meril, ki bodo upoštevali vidik enakosti spolov, ter z razvijanjem praktičnih 
orodij;

– razvijejo programe za blažitev podnebnih sprememb in prilagoditev nanje, ki za 
izboljšanje dobrobiti žensk in deklet uporabljajo analizo po spolu – npr. dostop do 
posojila, storitve za krepitev zmogljivosti in svetovalne storitve, širjenje informacij, 
izboljšan dostop do zemlje, naravnih virov, trajnostne energije in tehnologije ter dostop do 
informacij o reproduktivnem zdravju in z njim povezanih storitev;

– zagotovijo, da se bodo potrebe in prednostne naloge žensk odražale v mehanizmih 
financiranja, in vključijo dejavno sodelovanje žensk v razvoj meril za financiranje in 
dodelitev sredstev za pobude s področja podnebnih sprememb, zlasti na lokalni ravni;

18. poziva EU in njene države članice, naj razvijejo načelo „pravičnosti glede podnebja“; 
poudarja, da bi največjo krivico, nastalo zaradi našega neučinkovitega obravnavanja 
podnebnih sprememb, predstavljale škodljive posledice za revne države in prebivalstvo, 
zlasti ženske;

19. poziva vlade po vsem svetu, naj spodbujajo krepitev vloge žensk s krepitvijo njihove 
zmogljivosti pred s podnebjem povezanimi nesrečami, med njimi in po njih, pa tudi 
njihovo dejavno vključevanje v predvidevanje nesreč, zgodnje opozarjanje in 
preprečevanje kot del krepitve njihove odpornosti;

20. poudarja potrebo po širšem in učinkovitejšem razvoju podnebne diplomacije EU v vseh 
mednarodnih pogajanjih o podnebju; meni, da bi povečanje udeležbe žensk in njihove 
vloge na tem področju z uvedbo koncepta „mehke sile“ lahko imelo pozitiven vpliv;

21. poudarja, da imajo v državah tretjega sveta ženske glavno vlogo pri pridobivanju in 
upravljanju vode, saj so pogosto one tiste, ki slednjo zbirajo, uporabljajo in porazdeljujejo, 
ne le v svojih domovih, ampak tudi pri kmetovanju; poziva Komisijo, naj zagotovi 
razvojno pomoč za dostopne programe kopanja vodnjakov, ki temeljijo na obnovljivih 
virih energije in preprostih sistemih za čiščenje vode, ki jih je enostavno vzdrževati;

22. opozarja, da je usposabljanje žensk na področju varčevanja z energijo in vodo treba 
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okrepiti, saj so slednje glavne upraviteljice teh virov v svojih domovih.
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