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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o ženách a změně klimatu
(2011/2197(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 2 a na čl. 3 odst. 3 druhý podpodstavec Smlouvy o Evropské unii 
(SEU) a na článek 157 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. března 2011 nazvané „Plán pro dosažení 
konkurenceschopné nízkouhlíkové ekonomiky v roce 2050“ (KOM(2011)112), 

– s ohledem na čtvrtou světovou konferenci o ženách, která se konala v září roku 1995 
v Pekingu, na prohlášení a akční platformu přijaté v Pekingu a na následné závěrečné 
dokumenty přijaté při příležitosti zvláštních zasedání OSN Peking +5 a Peking +10 a 
Peking + 15, které se týkají dalších kroků a iniciativ pro provádění Pekingské deklarace a 
akční platformy, jež byly přijaty dne 9. června 2000, dne 11. března 2005 a dne 2. března 
2010, 

– s ohledem na článek 23 Listiny základních práv Evropské unie, 

– s ohledem na rozhodnutí 36/CP.7 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o 
změně klimatu o zlepšení účasti žen v zastoupení stran v orgánech stanovených v souladu 
s Rámcovou úmluvou Organizace spojených národů o změně klimatu a v souladu 
s Kjótským protokolem ze dne 9. listopadu 2001, 

– s ohledem na Deklaraci tisíciletí Organizace spojených národů ze dne 18. září 2000, 

– s ohledem na Úmluvu OSN ze dne 18. prosince 1979 o odstranění všech forem 
diskriminace žen (CEDAW), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. listopadu 2011 o začleňování hlediska rovnosti žen a 
mužů do činnosti Evropského parlamentu1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. listopadu 2011 o konferenci o změně klimatu 
v Durbanu (COP17)2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 29. září 2011o vypracování společného postoje EU před 
zahájením konference Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji (Rio+20)3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2009 nazvané „2050: Budoucnost začíná dnes 
– doporučení pro budoucí integrovanou politiku EU v oblasti změny klimatu“4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2008 o rovnosti žen a mužů a posílení 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0515.
2 Přijaté texty, P7_TA(2011)0504.
3 Přijaté texty, P7_TA(2011)0430.
4 Úř. věst. C 67E, 18.3.2010, s. 44.
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postavení žen v rámci rozvojové spolupráce1,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a na stanovisko Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0000/2011),

A. vzhledem tomu, že změna klimatu není z hlediska rovnosti pohlaví neutrální a má na obě 
pohlaví odlišné dopady;

B. vzhledem k tomu, že z důvodu genderových rolí není vliv žen na životní prostředí stejný 
jako vliv mužů a že přístup žen ke zdrojům a způsoby, jak se se změnou klimatu 
vyrovnávají a přizpůsobují se jí, jsou výrazně ovlivněny diskriminací související s příjmy, 
přístupem ke zdrojům, politickou mocí, vzděláváním a odpovědností za domácnost;

C. vzhledem k tomu, že změna klimatu povede k prohloubení nerovnosti a existuje riziko, že 
pokud politiky v oblasti změny klimatu nezohlední diskriminaci na základě pohlaví již od 
samého počátku, budou mít negativní dopad na vyvážené zastoupení žen a mužů i na 
práva žen;

D. vzhledem k tomu, že se vedle příslušnosti k pohlaví všechny ostatní příčiny diskriminace 
a zranitelnosti (jako je chudoba, zeměpisná poloha, tradiční a institucionální diskriminace, 
rasa apod.) kombinují a brání přístupu ke zdrojům a k prostředkům umožňujícím vyrovnat 
se s výraznými změnami, jako je změna klimatu; 

E. vzhledem k tomu, že v některých regionech vykonávají ženy 70 % zemědělských prací, 
produkují více než 90 % potravin2, a přesto nejsou nikde zastoupeny v jednáních o 
rozpočtu ani v činnostech v souvislosti se změnou klimatu;

F. vzhledem k tomu, že 70 % chudých, kteří žijí za méně než 1 USD na den, jsou ženy a že 
ženy vlastní méně než 1 % světového bohatství3;

G. vzhledem k tomu, že plánované rodičovství může výrazně zlepšit zdraví matek a kontrolu 
nad velikostí rodiny, a zvýšit tak nezávislost žen a snížit jejich pracovní zátěž, protože 
právě ženy se o děti starají nejvíce, čímž se zvýší odolnost žen a jejich rodin vůči 
dopadům klimatických změn; 

H. vzhledem k tomu, že 75–80 % z 27 milionů uprchlíků na celém světě jsou ženy a děti4; 
vzhledem k tomu, že migrace vynucená změnou klimatu ovlivní ženy i muže rozdílným 
způsobem a na ženy bude mít často vážnější dopad; vzhledem k tomu, že jsou nezbytná
zvláštní ustanovení v oblasti zdraví, bezpečnosti a nezávislosti, aby se snížila zranitelnost 
žen ať už v případě nucené, či dobrovolné migrace;

I. vzhledem k tomu, že poměr žen na jednáních o změně klimatu je stále neuspokojivý a 

                                               
1 Úř. věst. C 66E, 20.3.2009, s. 57.
2 Světové ekonomické fórum, „Women’s Empowerment: Measuring the Global Gender Gap“, 2005, 
https://members.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gender_gap.pdf
3 UNICEF, „Gender Equality – The Big Picture“, 2007, http://www.unicef.org/gender/index_bigpicture.html
4 OSN, Ecosoc, Women at a glance, http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/women/women96.htm
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nedochází prakticky k žádnému pokroku; vzhledem k tomu, že pouze 12–15 % vedoucích 
delegací jsou ženy a že ženy představují přibližně 30 % delegátů;

J. vzhledem k tomu, že dvě třetiny negramotných osob na světě tvoří ženy1, a že přístup k 
informacím a ke vzdělávání prostřednictvím vhodných komunikačních kanálů je tudíž 
klíčový pro zajištění jejich nezávislosti a začlenění, zejména v naléhavých případech, jako 
jsou přírodní pohromy;

K. vzhledem k tomu, že ženy jsou také zásadními hybatelkami změn a jejich plné zapojení do 
každého aspektu boje proti změně klimatu by zajistilo spravedlivější a komplexnější 
politiky v oblasti boje proti změně klimatu, pokud jde o přizpůsobení se této změně a 
zmírňování jejích dopadů;

Obecná ustanovení

1. uznává, že změna klimatu má vedle dalších katastrofických dopadů také vliv na 
zhoršování diskriminace na základě pohlaví, zdůrazňuje, že odvrátit nebezpečné změny 
klimatu musí být nejvyšší prioritou EU jak ve vnitřní, tak ve vnější politice; 

2. vyzývá Komisi a Radu, aby začlenily hledisko rovnosti žen a mužů do všech fází politik v 
oblasti klimatu, od jejich tvorby až po financování, provádění a hodnocení, a zajistily tak, 
že opatření v oblasti klimatu nebudou zhoršovat nerovné postavení žen a mužů a budou 
přínosná i pro situaci žen;

3. vítá zvyšující se povědomí o genderovém aspektu změny klimatu na jednáních o klimatu 
na vysoké úrovni a projevy významných činitelů; zdůrazňuje však, že je třeba přijímat 
konkrétní kroky k začlenění žen, jako je zavedení 40% + kvót v delegacích;

4. připomíná Komisi a členským státům usnesení Evropského parlamentu o konferenci o 
změně klimatu v Durbanu (COP 17) a její závazek, že se bude v souvislosti 
s financováním opatření v oblasti klimatu „snažit dosáhnout alespoň 40% zastoupení žen 
ve všech příslušných orgánech“;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby při plánování, provádění a hodnocení politik, 
programů a projektů v oblasti změny klimatu shromažďovaly údaje rozdělené podle 
pohlaví;

Přizpůsobení se změně klimatu

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily snadno použitelné nástroje pro hodnocení 
dopadu projektů na rovnost žen a mužů během celého životního cyklu projektů, jako jsou 
nástroje používané pro rozvojové projekty;

7. vyzývá k vytváření inkluzívních místních řešení a projektů, které zohledňují stávající 
zranitelnost a možnosti jejího řešení, jako jsou tradiční zkušenosti a znalosti domorodých 
obyvatel a zejména žen;

                                               
1 UNICEF, Progress for children („Pokrok pro děti“), 2005, 
http://www.unicef.org/progressforchildren/2005n2/PFC05n2en.pdf
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8. vyzývá k tomu, aby do řešení zaměřených na přizpůsobení se změně klimatu bylo 
začleňováno budování kapacit a odborné vzdělávání, jež přihlíží k rovnosti žen a mužů a 
musí být v souladu se zvláštními potřebami žen a zohledňovat konkrétní překážky, ale 
také schopnosti a zkušenosti žen; 

9. zdůrazňuje, že je důležité spoléhat se na znalosti žen a podporovat místní řešení, která 
mají velmi konkrétní dopad na každodenní život, jako je projekt „Girls in Risk Reduction 
Leadership“ (dívky, pod jejichž vedením dochází ke snižování rizika) v Jižní Africe nebo 
několik projektů, jež pomáhají skupinám žen budovat zařízení na pitnou vodu a záchody 
v indických slumech;

10. vyzývá ke zvýšení transparentnosti a dostupnosti stávajících mechanismů a plánovacích 
procesů, jako jsou národní akční programy pro přizpůsobení a budoucí národní plány pro 
přizpůsobení, a k podpoře těchto zásad v budoucích smlouvách, mechanismech a snahách 
o dvoustrannou spolupráci, jež se týkají klimatu; 

Zmírňování dopadů změny klimatu

11. vyzývá Komisi a nadcházející předsednictví Rady Evropské unie, aby nechaly vypracovat 
studii zaměřenou konkrétně na rovnost žen a mužů v politikách týkajících se zmírňování 
změny klimatu;

12. zdůrazňuje, že je nezbytné zavést cílené politiky, které by zabránily segregaci a 
diskriminaci na základě pohlaví v ekologickém hospodářství, kde na nových 
technologických a vědeckých pracovních místech již téměř výhradně dominují muži; 

13. vyzývá Komisi, aby podpořila reformu stávajících mechanismů a fondů, aby se staly 
transparentnějšími, přístupnějšími a lépe odrážely přínos ke snižování emisí ze strany 
místních společenství a zejména žen a aby propagovala tyto zásady v budoucích 
smlouvách, mechanismech a snahách o dvoustrannou spolupráci, jež se týkají klimatu;

14. vyzývá Komisi, aby vytvořila soubor nástrojů, který podpoří inkluzívní rozhodování, jako 
tomu bylo v odvětví dopravy a energetiky v Malmö (Švédsko) a v oblasti Vollsmose 
(Dánsko)1; 

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily ukazatele pro hodnocení dopadu projektů a 
programů na rovnost žen a mužů a aby v případě politik v oblasti klimatu podporovaly 
sestavování rozpočtu s ohledem na rovnost pohlaví, bez ohledu na to, zda jsou tyto 
politiky prováděny na mezinárodní, vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni; 

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby připravily nástroje a pokyny pro analýzu politik a 
programů pro přizpůsobování se změně klimatu a souvisejících výzkumných programů a 
činnosti z hlediska rovnosti pohlaví;

Financování
                                               
1 Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů v odvětví veřejné dopravy v Malmö:
http://www.nikk.no/A+gender+equal+and+sustainable+public+transport+system.b7C_wljSYQ.ips ; a projekt 
zaměřený na odbornou přípravu žen z etnických menšin k tomu, aby se staly vyslankyněmi pro životní prostředí 
ve Vollsmose: http://www.nikk.no/Women+are+everyday+climate+experts.b7C_wljQ1e.ips
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17. vyzývá delegace EU, aby dodržovaly zásady stanovené ve výše uvedeném usnesení 
Evropského parlamentu o konferenci o změně klimatu v Durbanu (COP 17), aby zajistily, 
že bude zaručeno vyvážené zastoupení žen a mužů ve všech orgánech rozhodujících o 
financování, včetně Zeleného fondu pro změnu klimatu a případných nižších správních 
rad pro jednotlivé oddíly financování; 

18. vyzývá k začlenění průřezové otázky rovnosti pohlaví do všech fondů a nástrojů v oblasti 
klimatu; zdůrazňuje, že začlenění této otázky by se mělo vztahovat i na úkol, vedení a 
provozní postupy těchto mechanismů financování a že provozní postupy a kontrolní a 
hodnotící mechanismy by měly zajistit, že ženy a místní společenství budou mít k 
dispozici přiměřené financování; 

19. vyzývá Komisi a delegace EU, aby podpořily rozšířené, nové a dodatečné financování 
zejména pro opatření na přizpůsobení se změně klimatu, jež budou přímo prospěšná 
ženám, na něž má změna klimatu často neúměrné dopady; vyzývá, aby bylo stanoveno, že 
financování určené na přizpůsobení se změně klimatu bude poskytováno pouze ve formě 
grantů;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských 
států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti mezi příslušností k pohlaví a změnou klimatu začaly být brány v potaz teprve 
nedávno a dosud nevedly k řádnému začlenění hlediska pohlaví do politik v oblasti klimatu. 

Mezinárodní souvislosti tomu nejsou nakloněny – nejistoty v období po Kjótu a riziko, že 
nedojde k uzavření právně závazné mezinárodní dohody, jsou všudypřítomné. Vedle 
legitimních obav, že se již tak nedostatečné závazky v oblasti klimatu ještě zredukují, mají 
otázky klimatické spravedlnosti a ohledů na zranitelnost tendenci ustupovat do pozadí. 

Pohledy se upírají na země shromážděné v roce 2011 v Durbanu a v roce 2012 v Riu –
výsledek jednání závisí na jejich schopnosti odložit své neshody a sebestředné touhy a 
dosáhnout dohody, jež bude právně závazná i dostatečně ambiciózní, aby mohla být 
důvěryhodná. 

Naše zpráva tento postup podporuje. Vzhledem k tomu, že dopady změny klimatu postihnou 
neúměrným dílem ženy, zdůrazňujeme v této zprávě, že boj proti změně klimatu musí být pro 
Evropskou unii absolutní prioritou, a to jak v rámci vnější, tak i vnitřní politiky. 

K začlenění hlediska rovnosti pohlaví do těchto jednání i do většiny politik a programů na 
vnitrostátní úrovni, jako jsou národní akční programy pro přizpůsobení, došlo teprve nedávno 
a je zatím křehké. Začlenění tohoto rozměru do některých odvětví je sice považováno za 
legitimní (zejména v případě zemědělství v rozvojových zemích nebo řízení lesních zdrojů), 
avšak v případě naléhavé otázky změny klimatu a přežití lidstva není zdaleka považováno za 
průřezovou otázku nebo za prioritu. 

Zpravodajka chce dokázat, že klimatická spravedlnost je nejenom požadavkem, který je třeba 
splnit, ale že právě díky úvahám na toto téma lze nalézt účinnější, levnější a konečně i 
spravedlivější řešení. Diskriminace spojená s příslušností k pohlaví panuje v celé společnosti, 
a proto považujeme za zásadní, aby v politikách v oblasti změny klimatu nebyla ignorována, 
aby nedošlo ke zhoršení situace, a zejména aby byly vzaty v potaz nápady, opatření a hybné 
myšlenky, které umožní naléhavý boj proti změně klimatu.  

Zpravodajka by se chtěla zaměřit na tři sdělení: 

- zohlednění příslušnosti k pohlaví je příležitostí k lepšímu, spravedlivějšímu a 
účinnějšímu boji proti změně klimatu;  

- aby bylo účinné, musí se začleňování hlediska rovnosti žen a mužů také zároveň 
opírat o dvě zásady – řešit dopady nerovností a zaměřit se na jejich příčiny, 
zejména tím, že se zvýší finanční nezávislost a prostředky k emancipaci žen v rámci 
jejich společenství; 

- k lepšímu pochopení souvislostí mezi změnou klimatu a ženami dochází na základě 
vědomé snahy a shromažďování údajů rozdělených podle pohlaví. Lepší znalosti 
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umožní přizpůsobit naše rozhodování, jako tomu bylo v případě rozvojových politik 
v posledních dvaceti letech.

Větší zranitelnost

Vazba mezi změnou klimatu a ženami se může zdát poněkud vágní, a to proto, že ženy ve 
světě nepředstavují jednolitou skupinu. Naopak rozdíly v životní úrovni, příležitostech a 
vzdělávání by mohly vést k domněnce, že příslušnost k pohlaví není dostatečně univerzálním 
faktorem, aby mohl být v boji proti změně klimatu rozhodující. 

Přitom ženy na celém světě jsou diskriminovány proto, že jsou ženami, a jejich touhy a 
příležitosti jsou omezenější a nejsou brány v potaz tak, jako touhy a příležitosti mužů. 
Statistiky rozdělené podle pohlaví ukazují, že to platí pro všechny oblasti života a pro všechny 
společnosti.

- Ženy mají omezenější přístup k finančním zdrojům a k vlastnickým právům (ženy vlastní 
méně než 1 % světových zdrojů a 70 % osob, které žijí za méně než 1 dolar na den, jsou právě 
ženy).

- Jsou systematicky nedostatečně zastupovány v politickém a hospodářském rozhodování 
(celosvětově jich je 17 % mezi poslanci a 8 % mezi ministry). 

- Vykonávají velmi významnou část neplacené práce, zejména v souvislosti s péčí (o děti, 
staré osoby) a s vedením domácnosti (ženy celosvětově vykonávají dvě třetiny veškerých 
odpracovaných hodin za pouhých 10 % celosvětových příjmů).   

- Jsou nejčastějšími oběťmi sexuálního násilí, tvoří 80 % uprchlíků a vysídlených osob a 
jejich úmrtnost v případě přírodních katastrof bývá až pětkrát vyšší než u mužů. 

K tomu lze dodat, že ženy mají specifické potřeby v oblasti zdraví, související zejména 
s reprodukcí – menstruace, hygienické a zdravotní podmínky během těhotenství, porod, práva 
při na plánování rodičovství. 

Tato čísla jsou výsledkem kulturních, tradičních nebo společenských překážek bránících 
rovnému rozdělení práv a povinností mezi ženy a muže. Tato historická diskriminace žen je 
příčinou jejich zranitelnosti. Vzhledem k tomu, že jsou ženy v podřízeném postavení ve všech 
oblastech – hospodářské, politické, společenské apod. – mají horší možnost se přizpůsobit 
hlubokým změnám, jako je oteplování klimatu a jeho důsledky, a na tyto změny reagovat. 

Hybatelky změn 

Přesto se podařilo dosáhnout v mezinárodních smlouvách určitého pokroku, který umožňuje 
lépe zohlednit zranitelnost žen. Rámec z Hyogo pro přírodní katastrofy přijatý v roce 2005 
konkrétně uvádí, že hledisko rovnosti pohlaví je třeba brát v úvahu na všech úrovních.  
Agenda 21 a prohlášení z Ria z roku 1992 obsahují rovněž mnohá ustanovení umožňující 
zohlednit diskriminaci spojenou s pohlavím a vědomě usilovat o začlenění žen do všech 
aspektů politik v oblasti klimatu. 
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Zohlednění příslušnosti k pohlaví neznamená pouze zohlednění větší zranitelnosti žen. 
Povědomí o nerovnosti mezi ženami a muži zahrnuje dva nedělitelné aspekty – potřebu 
věnovat ženám konkrétní pozornost, aby se zmírnila jejich zranitelnost, a zahájit opatření k 
vyvážení vztahů mezi oběma pohlavími. 

Tyto dvě části – pomoc ženám a posílení jejich postavení – musí být společně začleňovány do 
jednotlivých politik. Například po přírodních katastrofách je třeba přijmout hygienická a 
bezpečnostní opatření ve prospěch žen, ale zároveň je zapojit do školení a do rekonstrukčních 
týmů. Tento dvojí postup platí pro všechny projekty a programy, jež mají za cíl poskytnout 
okamžitou úlevu, ale zároveň přinést dlouhodobější změny.

Jedině spojením těchto dvou aspektů může začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
dosáhnout svého cíle –  zmírnit dopady diskriminace, kterou ženy zažívají, a poskytnout jim 
větší nezávislost a emancipaci. 

Ženy jsou již dnes na úrovni jednotlivců a společenství hybatelkami změn v souvislosti s 
klimatickými otázkami. Ať už se jedná o přistěhovalkyně, jež se stávají „ekologickými 
vyslankyněmi“ v Dánsku, nebo indické ženy, jež vytvářejí tradiční zemědělská družstva, 
příležitosti k činnosti se zmnohonásobí, jakmile se zohledňuje rovnost pohlaví. 

Naše zpráva tedy zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit doplňkovost mezi opatřeními 
zaměřenými na ochranu žen v kritických situacích a snahou změnit způsob myšlení ve všech 
politikách v oblasti klimatu tím, že budou do jednání a mechanismů financování začleněny 
skupiny na obranu ženských práv, že se zlepší vzdělávání žen a konzultace s nimi a že se 
podpoří projekty, které ženy osvobozují a poskytují jim větší pravomoci v rámci jejich 
společenství, a to jak v rozvojových zemích, tak v rámci EU. 

Velmi zanedbávané téma v rozvinutých zemích

Přestože se povědomí o rovnosti pohlaví zvyšuje, je tato otázka do evropských programů a 
projektů v oblasti klimatu začleněna jen zčásti – tato otázka je stále více zohledňována v 
mechanismech rozvojové pomoci a ve vztahu k rozvojovým zemím, avšak není začleňována 
do žádných vnitřních politik EU v oblasti klimatu. 

Cestovní mapa 2050, jež definuje priority Unie v souvislosti s přechodem k ekologickému 
hospodářství a s omezením emisí, navrhuje k dosažení stanovených cílů odvětvový přístup, a 
tudíž nezohledňuje rozdíly, jež existují mezi ženami a muži.  
Souvislosti mezi příslušností k pohlaví a klimatem však existují, a to i v rámci EU a jejích 
politik v oblasti energetiky, dopravy, zemědělství... Například klíčovým odvětvím budoucího 
ekologického hospodářství vévodí již v současnosti muži, ať už se to týká příležitostí v oblasti 
vzdělávání nebo odborných školení, a také se v nich vytváří podnikatelská kultura, jež rovnost 
mezi ženami a muži příliš nepodporuje. 

Zohlednění rovnosti pohlaví se zaměřuje i na nerovnosti, jež nejsou viditelné, jako jsou 
rozdíly v odměňování nebo oddělování pracovních míst ve vědě a ve službách. K dalším –
méně přímým – příčinám těchto nerovností patří: podniková kultura stranící mužům, 
diskriminace při využívání času věnovaného domácím pracím apod., jež vyplývají 
z androcentrismu. Pokud není hledisko rovnosti pohlaví začleněno do politických diskusí již 
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od počátku, existuje riziko, že podávané návrhy budou vycházet ze zkresleného pohledu –
„referenční osobou“ bude implicitně bílý, zdravý, heterosexuální muž se stálým zaměstnáním. 

Rozšířit naše vidění světa je nejen otázkou spravedlnosti, ale zejména účinnosti. Ženy 
představují polovinu populace a mají významný potenciál jednat a ovlivňovat věci okolo sebe. 

Zpravodajka by ráda zdůraznila příležitosti, jež přináší zohlednění žen – v současnosti se 
připravujeme o obrovský potenciál nápadů, činností a hybných myšlenek tím, že z našich 
politik v oblasti klimatu nevědomky vylučujeme polovinu občanů. 

Příslušnost k pohlaví a změna klimatu – „chybějící vazba“?

Zatímco Evropská unie usiluje o začlenění ekologických otázek jakožto průřezové politiky a 
zatímco vazby mezi příslušností k pohlaví a politikami rozvoje jsou již vytvořeny, vztahy 
mezi příslušností k pohlaví a politikami určenými ke zmírnění dopadů změny klimatu nejsou, 
zejména v Evropské unii, vytvořeny ani využívány. Zpráva Evropského parlamentu o 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů přitom zdůrazňuje význam podpory rovnosti mezi 
ženami a muži ve všech politikách Evropské unie. 

Rádi bychom, aby význam hlediska rovnosti pohlaví nemusel být odůvodňován pro každou 
jednotlivou oblast a aby se zohlednění této rovnosti neomezovalo jen na otázky zastoupení 
žen v politice nebo v hospodářství. Provádění integrovanější politiky ve prospěch rovnosti žen 
a mužů vyžaduje, aby se řešily i skrytější příčiny nerovnosti. 
Politiky, jež byly formulovány bez vědomého úsilí o zohlednění příslušnosti k pohlaví, 
mohou negativně ovlivnit snahu o dosažení rovnosti mezi ženami a muži.

Nedostatečný výzkum, chybějící údaje rozdělené podle pohlaví, jež by mohly být využity při 
zkoumání témat, jako je doprava, energetika, zemědělská politika, brání lepšímu pochopení a 
zohlednění hlediska rovnosti pohlaví. 

Aby nedošlo k nepřiměřenému navýšení administrativních nákladů, navrhujeme, aby 
shromažďování těchto údajů bylo systematicky prováděno pouze při zahajování nových 
projektů nebo při pravidelném hodnocení stávajících projektů. Přístup k těmto novým údajům 
umožní odborníkům vytvářet analýzy a formulovat návrhy pro budoucí období. 


