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NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948, 

– s ohledem na Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) a na 

Pekingskou akční platformu, 

– s ohledem na obecné zásady OSN pro vnitřní vysídlování z roku 1998 a na jmenování 

zvláštní zpravodajky pro lidská práva vnitřně vysídlených osob Radou OSN pro lidská 

práva v listopadu 2016, 

– s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva 35/20 ze dne 22. června 2017 o 

lidských právech a změně klimatu, 

– s ohledem na obecné zásady OSN týkající se podnikání a lidských práv,  

– s ohledem na deklaraci Konference OSN o životním prostředí člověka konané ve 

Stockholmu v roce 1972 a na Deklaraci o životním prostředí a rozvoji z konference 

OSN v Riu v roce 1992,  

– s ohledem na ženevské závazky týkající se lidských práv a změny klimatu, 

– s ohledem na společnou strategii Afrika–EU, 

– s ohledem na akční plán EU pro rovnost žen a mužů na období 2016–2020 přijatý 

Radou dne 26. října 2015, 

– s ohledem na doktrínu OSN týkající se „odpovědnosti za ochranu (R2P)“;  

A. vzhledem k tomu, že negativní dopady změny klimatu mohou vést k migračním tokům; 

vzhledem k tomu, že se ochraně osob, které byly vnitřně vysídleny z důvodů 

souvisejících se životním prostředím, nevěnuje dostatečná pozornost; vzhledem k tomu, 

že dopad změny klimatu pocítí citelněji lidé v nejméně rozvinutých zemích, v 

nejzranitelnějších komunitách a v citlivých ostrovních regionech, které jsou nejvíce 

závislé na přírodních zdrojích pro svou obživu nebo mají nejmenší kapacitu a 

nedostatečné nástroje k tomu, aby se přizpůsobili nepříznivým účinkům změny klimatu, 

i když historickou odpovědnost za změnu klimatu nesou nejbohatší země světa;  

B. vzhledem k tomu, že ženy jsou více ohroženy změnou klimatu, a že ženy představují 

70 % z 1,2 miliardy osob, které vydělávají méně než jeden dolar denně; vzhledem 

k tomu, že změna klimatu zhoršuje nerovnosti mezi ženami a muži a v souvislosti mj. 

s obchodováním s lidmi; vzhledem k tomu, že omezený přístup žen k výrobním 

zdrojům a kontrole nad nimi, a omezená práva jim poskytují méně příležitostí utvářet 

a ovlivňovat politická rozhodnutí, což se oficiálně uznává od 13. konference smluvních 

stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 13), která se konala na Bali v roce 

2007; 
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C. vzhledem k tomu, že existuje přímá souvislost mezi změnou klimatu, a jeho dopadem 

na zhoršování životního prostředí, zabezpečování potravin a vody, přístup k přírodním 

zdrojům, lidské zdraví a migrací a že tyto jevy přímo či nepřímo ohrožují možnost plně 

uplatňovat lidská práva, včetně práva na život, vodu a hygienické prostředí, potraviny, 

zdravotní péči a bydlení; vzhledem k tomu, že změna klimatu tak může vyústit v 

ekonomickou katastrofu a politickou a sociální nestabilitu, jež mohou vést k vysídlování 

a opouštění domovů kvůli konfliktům a klimatickým změnám; vzhledem k tomu, že 

těžební projekty v přírodních oblastech zvláštního zájmu ohrožují místní komunity a 

jiné zranitelné skupiny, včetně žen, a zhoršují změnu klimatu; 

D. vzhledem k tomu, že negativní důsledky změny klimatu ohrožují vyhlídky na rozvoj 

země a prohlubují již existující nerovnosti mezi ženami a muži (které již způsobuje řada 

strukturálních determinant, zejména socioekonomických, institucionálních, kulturních a 

politických), které se projevují zejména na rozdělení sociálních rolí mezi pohlaví, 

vzhledem k tomu, že změnu klimatu lze vnímat jako katalyzátor environmentálních 

a humanitárních problémů, protože její negativní účinky přímo souvisejí 

s poškozováním životního prostředí; 

E. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je jednou z hlavních zásad Evropské unie 

a jejích členských států a podpora této rovnosti jedním z hlavních cílů Unie; vzhledem k 

tomu, že boj proti změně klimatu je jednou z hlavních priorit a osoby s rozhodovací 

pravomocí si nemohou dovolit připravit se o intelektuální a aktivní příspěvek žen; 

vzhledem k tomu, že politika v oblasti klimatu má přímý dopad na rovnost žen a mužů 

a posílení postavení žen a ženy jsou zásadní pro řešení, které mají za cíl zmírňování 

důsledků změny klimatu a přizpůsobování se výzvám;  

F. vzhledem k tomu, že podle Mezinárodní organizace OSN pro migraci by mohlo do roku 

2050 opustit své domovy kvůli změně klimatu 200 milionů lidí; vzhledem k tomu, že 

podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) je vůči nepříznivým dopadům 

změny klimatu obzvláště zranitelný africký kontinent a jeho obyvatelstvo; 

G. vzhledem k tomu, že Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 nezahrnuje 

kategorii „klimatických uprchlíků“; 

1. zdůrazňuje, že změna klimatu zhoršuje stávající nerovnosti a že ženy a dívky patří mezi 

nejzranitelnější skupiny, jež jsou změnou klimatu postihovány; zdůrazňuje, že obzvláště 

lidé žijící ve venkovských oblastech v rozvojových zemích, a to zejména ženy, jsou 

zvláště zranitelné, protože jsou často závislé na přírodních zdrojích, zastávají velkou 

část zemědělské práce, zejména v oblasti produkce potravin a obstarávání vody a paliva 

pro rodinu, a často nesou odpovědnost za podstatnou část neplacené práce v domácnosti 

a společenstvích; zdůrazňuje, že zemědělství přímo souvisí s podmínkami životního 

prostředí; zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že ženy jsou v přední linii, čelí jako první 

nespravedlnosti a chudobě;  

2. domnívá se, že inovace v zemědělství mohou přispět k pěstování zemědělských plodin, 

které jsou odolnější vůči změně klimatu, což by vedlo k lepším a předvídatelnějším 

výnosům a zajištění vyšších příjmů pro zemědělce, domácnosti a místní komunity; 

3. zdůrazňuje, že změna klimatu vyžaduje genderově citlivou reakci opírající se o lidská 

práva; vyzývá k účinné účasti žen v rozhodovacích procesech na všech úrovních, včetně 
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mezinárodních jednání o změně klimatu, aby bylo možné rozvíjet genderově citlivé 

reakce s cílem odstranit stávající nerovnosti; zdůrazňuje zásadní význam vzdělávání pro 

dívky a ženy v různých oborech pro vytváření hospodářských příležitostí, a nutnost 

poskytovat finanční prostředky na účast žen na mezinárodních rozhodovacích 

procesech; 

4. upozorňuje, že posílení postavení všech žen a dívek je výslovným cílem, jehož má být 

dosaženo napříč všemi cíli udržitelného rozvoje; v tomto ohledu trvá na tom, aby se 

Komise a členské státy aktivně zasazovaly za větší úlohu žen v rámci těchto jednání; 

vyzývá mezinárodní společenství, aby při financování iniciativ a podpoře nových 

technologií za účelem řešení změny klimatu zohledňovalo genderové hledisko a 

specifické priority žen; plně v této souvislosti podporuje programy zaměřené 

na podnikání, které byly zahájeny a které mají zahrnovat plnou účast žen; 

5. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby byly ženy zapojeny do provádění a realizace 

environmentální politiky na vnitrostátní a místní úrovni, a to s ohledem na skutečnost, 

že znalosti a zkušenosti místních žen mohou být využívány k zajištění účinnosti politik; 

6. se znepokojením bere na vědomí vysídlování obyvatelstva způsobené změnou klimatu, 

v jehož rámci jsou nejzranitelnějšími skupinami ženy s dětmi a mladé dívky, jež jsou 

vystavovány porušování základních práv; žádá, aby vysídlování v důsledku změny 

klimatu bylo bráno vážně; je otevřen diskusi o zavedení ustanovení o „klimatické 

migraci“; vyzývá k vytvoření skupiny odborníků, která by prozkoumala tuto záležitost 

na mezinárodní úrovni, a žádá, aby byla problematika klimatické migrace zařazena 

do mezinárodního programu; vyzývá k posílené mezinárodní spolupráci s cílem zajistit 

odolnost vůči změně klimatu; 

7. vyzývá Komisi, aby zajistila genderově citlivý přístup, díky němuž budou práva žen, 

prosazování rovnosti žen a mužů a klimatická spravedlnost začleňovány do jejích 

strategických programů na vnitrostátní a regionální úrovni, akčního plánu pro lidská 

práva a demokracii a dialogů o lidských právech s třetími zeměmi a vyzývá k tomu, aby 

byla otázka rovnosti pohlaví začleněna do obecného a průřezového cíle ve všech 

politikách pro oblast změny klimatu.  

8. vítá stěžejní programové iniciativy OSN pro ženy a projekty a programy globální 

aliance pro boj proti změně klimatu, které vytvářejí průřezové propojení mezi rovností 

žen a mužů a změnou klimatu; 

9. vítá činnost zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva a životní prostředí a Rady OSN 

pro lidská práva v této oblasti a vyzývá Komisi a členské státy, aby toto úsilí 

podporovaly, a to i poskytováním finanční pomoci; 
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