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EHDOTUKSET 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 

valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 

julistuksen, 

– ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen 

(CEDAW) sekä Pekingin toimintaohjelman, 

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia koskevat YK:n vuoden 1998 ohjaavat periaatteet sekä 

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston maan sisäisten pakolaisten 

ihmisoikeustilanteesta vastaavan erityisraportoijan nimittämisen marraskuussa 2016, 

– ottaa huomioon 22. kesäkuuta 2017 annetun YK:n ihmisoikeusneuvoston 

päätöslauselman 35/20 ihmisoikeuksista ja ilmastonmuutoksesta, 

– ottaa huomioon liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat, 

– ottaa huomioon vuonna 1972 Tukholmassa järjestetyn YK:n ympäristökonferenssin 

julistuksen sekä YK:n vuonna 1992 antaman ympäristöä ja kehitystä koskevan Rion 

julistuksen, 

– ottaa huomioon Genevessä tehdyn ihmisoikeuksia ilmastotoimissa koskevan 

sitoumuksen (Geneva Pledge for Human Rights in Climate Action), 

– ottaa huomioon yhteisen Afrikka–EU-strategian, 

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2015 hyväksytyn EU:n sukupuolten tasa-arvon 

edistämistä koskevan toimintasuunnitelman 2016–2020, 

– ottaa huomioon YK:n suojeluvastuun periaatteen, 

A. toteaa, että ilmastonmuutoksen haittavaikutukset saattavat johtaa muuttoliikkeeseen;  

toteaa, että ympäristösyistä kotimaansa sisällä siirtyneiden henkilöiden suojeluun ei ole 

kiinnitetty tarpeeksi huomiota; ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen vaikutukset 

tuntuvat selvemmin vähiten kehittyneissä maissa, heikoimmassa asemassa olevissa 

yhteisöissä ja herkillä saarialueilla, joilla elannon hankkiminen riippuu suurimmassa 

määrin luonnonvaroista tai joilla on kehnoimmat valmiudet eikä tarpeeksi välineitä 

mukautua ilmastonmuutokseen, vaikka maailman rikkaimmat maat kantavat 

historiallisen vastuun ilmastonmuutoksesta; 

B. toteaa, että naiset ovat alttiimpia ilmastonmuutokselle, sillä 70 prosenttia niistä 

1,2 miljardista henkilöstä, joiden päivittäiset tulot ovat alle dollarin päivässä, on naisia; 

ottaa huomioon, että ilmastonmuutos kärjistää sukupuolten eriarvoisuutta muun muassa 

ihmiskaupan kannalta; toteaa, että naisten rajoitettu mahdollisuus saada käyttöönsä 

tuotantoresursseja ja hallinta niitä sekä rajoitetut oikeudet antavat vähäisemmät 

mahdollisuudet muotoilla päätöksiä ja vaikuttaa politiikkaan, kuten virallisesti 
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tunnustettiin kansainvälisissä ilmastonmuutosneuvotteluissa Balilla vuonna 2007 

pidetyn 13. konferenssin (COP 13) jälkeen; 

C. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen ja siitä ympäristön pilaantumiseen, 

elintarviketurvaan, vesiturvallisuuteen, luonnonvarojen saatavuuteen, ihmisten 

terveyteen ja muuttoliikkeeseen kohdistuvien vaikutusten välillä on suora yhteys ja että 

nämä ilmiöt uhkaavat suoraan tai välillisesti ihmisoikeuksien täysimääräistä 

toteuttamista, mukaan lukien oikeus elämään, vesi- ja jätevesihuoltoon, 

elintarvikkeisiin, terveydenhuoltoon ja asumiseen; toteaa, että ilmastonmuutos voi 

johtaa taloudelliseen katastrofiin ja poliittiseen ja yhteiskunnalliseen epävakauteen, 

jotka voivat aiheuttaa konflikteja ja ilmastosyistä johtuvaa asuinsijoilta siirtymistä ja 

pakolaisuutta; ottaa huomioon, että kaivostoiminta luonnonarvon kannalta tärkeiksi 

luokitelluilla alueilla saattaa vaarantaa paikallisyhteisöt ja muut haavoittuvassa 

asemassa olevat ryhmät, myös naiset, ja pahentaa ilmastonmuutosta; 

D. toteaa, että ilmastonmuutoksen kielteiset seuraukset heikentävät maan kehitysnäkymiä 

ja pahentavat entisestään jo ilmenevää sukupuolten eriarvoisuutta (joka johtuu lukuisista 

sosiaalis-taloudellisista, institutionaalisista, kulttuurisista ja poliittisista tekijöistä); 

toteaa, että ilmastonmuutosta voidaan pitää ympäristöongelmien ja humanitaaristen 

ongelmien katalysaattorina, koska sen haittavaikutukset kytkeytyvät suoraan ympäristön 

tilan heikkenemiseen; 

E. toteaa, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo kuuluu Euroopan unionin ja sen 

jäsenvaltioiden perusperiaatteisiin ja sen edistäminen unionin tärkeimpiin tavoitteisiin; 

toteaa, että ilmastonmuutoksen torjunta on tärkeä painopistealue ja että 

päätöksentekijöillä ei ole varaa sivuuttaa naisten älyllistä ja aktiivista panosta; katsoo, 

että ilmastopolitiikka vaikuttaa suoraan sukupuolten tasa-arvoon ja naisten 

vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen ja että naiset ovat keskeisessä asemassa 

haettaessa ratkaisuja ilmastohaasteiden hillitsemiseen ja niihin sopeutumiseen;  

F. ottaa huomioon, että YK:n Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön mukaan 200 miljoonaa 

ihmistä voi joutua siirtymään vuoteen 2050 mennessä ilmastonmuutoksen vuoksi; ottaa 

huomioon, että hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) mukaan Afrikka ja 

sen väestö ovat erityisen alttiita ilmastonmuutoksen haitallisille vaikutuksille; 

G. ottaa huomioon, että pakolaisten asemaa koskevaan vuoden 1951 yleissopimukseen ei 

sisälly ilmastopakolaisten kategoriaa; 

1. tähdentää, että ilmastonmuutos voimistaa eriarvoisuutta ja vaikuttaa tuntuvimmin juuri 

naisiin ja tyttöihin; korostaa, että kehitysmaissa maaseudulla asuvat, etenkin naiset, ovat 

erityisen haavoittuvassa asemassa, sillä he ovat usein riippuvaisia luonnonvaroista, 

tekevät suuren osan erityisesti perheen ruoantuotantoon sekä veden ja polttoaineen 

perheelle keräämiseen liittyvistä maataloustöistä ja kantavat hyvin usein vastuun 

suurimmasta osasta kotitalouksissa ja yhteisöissä tehtävästä palkattomasta työstä; 

korostaa, että maatalous kytkeytyy suoraan ympäristöoloihin; tähdentää, että näin 

etulinjassa ollessaan naiset joutuvat kokemaan ensimmäisinä epäoikeudenmukaisuutta 

ja köyhyyttä; 
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2. katsoo, että maatalouden alan innovointi voi edistää ilmastonmuutoksesta paremmin 

selviytyvien viljelykasvien viljelyä, jolloin saadaan parempi ja ennustettavampi sato ja 

korkeampi tulotaso viljelijöille, kotitalouksille ja paikallisyhteisöille; 

3. korostaa, että ilmastonmuutos vaatii sukupuolinäkökulman huomioon ottavan ja 

ihmisoikeuksiin perustuvan ratkaisun; edellyttää, että naiset osallistuvat tehokkaasti 

päätöksentekoprosesseihin kaikilla tasoilla, mukaan lukien kansainvälisissä 

ilmastoneuvotteluissa, jotta voidaan kehittää sukupuolinäkökulman huomioon ottavia 

vastauksia taustalla olevan eriarvoisuuden käsittelemiseksi; korostaa, miten tärkeää on 

kouluttaa tyttöjä ja naisia eri oppiaineissa, jotta voidaan luoda taloudellisia 

mahdollisuuksia, ja järjestää rahoitusta, jonka turvin naiset voivat osallistua 

kansainväliseen päätöksentekoon; 

4. korostaa, että kaikkien naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on 

yksiselitteinen tavoite, joka on saavutettava kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden 

yhteydessä; kehottaa tältä osin komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään aktiivisesti naisten 

roolia tällaisissa neuvotteluissa; kehottaa kansainvälistä yhteisöä ottamaan aloitteiden 

rahoituksessa ja ilmastonmuutoksen torjumista koskevien uusien teknologioiden tuessa 

huomioon sukupuolinäkökulman ja naisia koskevat erityiset painopisteet; antaa tässä 

yhteydessä täyden tukensa jo käynnistetyille yrittäjyysohjelmille, joissa pyritään naisten 

täysipainoiseen osallistumiseen; 

5. korostaa, että naisten on oltava mukana ympäristöpolitiikan täytäntöönpanossa ja 

toteuttamisessa kansallisella ja paikallisella tasolla, kun otetaan huomioon, että 

paikallisten naisten tietoja ja kokemuksia voidaan käyttää politiikan vaikuttavuuden 

varmistamiseen; 

6. panee huolestuneena merkille ilmastonmuutoksesta johtuvat väestöryhmien siirtymiset, 

joissa naiset, joilla on lapsia, ja nuoret tytöt ovat kaikkien haavoittuvimmassa asemassa 

olevia ryhmiä ja alttiina perusoikeuksien loukkauksille; edellyttää, että 

ilmastonmuutoksesta aiheutuvaan väestön siirtymiseen suhtaudutaan vakavasti; on 

valmis käymään vuoropuhelua ilmastoperäistä muuttoliikettä koskevien järjestelyjen 

käyttöön ottamisesta; edellyttää, että perustetaan asiantuntijapaneeli tarkastelemaan 

asiaa kansainvälisellä tasolla, ja kehottaa ottamaan ilmastoperäistä muuttoliikettä 

koskevan kysymyksen esiin kansainvälisissä yhteyksissä; kehottaa tehostamaan 

kansainvälistä yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa kyky sietää ilmastonmuutoksen 

vaikutuksia; 

7. vaatii komissiota varmistamaan tasa-arvonäkökohdat huomioon ottavan 

lähestymistavan, jolla taataan, että naisten oikeudet, sukupuolten tasa-arvon edistäminen 

ja ilmasto-oikeudenmukaisuus valtavirtaistetaan sen maakohtaisten ja alueellisten 

strategiaohjelmien, ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan toimintasuunnitelman sekä 

kolmansien maiden kanssa käytävien ihmisoikeusvuoropuhelujen avulla; edellyttää, että 

sukupuolinäkökulma otetaan huomioon yleisenä ja monialaisena tavoitteena kaikessa 

ilmastonmuutospolitiikassa; 

8. panee tyytyväisenä merkille YK:n naisia koskevat lippulaivahankkeet ja 

maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittouman hankkeet ja ohjelmat, joilla luodaan 

monialaisia yhteyksiä sukupuolen ja ilmastonmuutoksen välillä; 
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9. pitää myönteisenä ihmisoikeuksia ja ympäristöasioita käsittelevän YK:n 

erityisraportoijan ja YK:n ihmisoikeusneuvoston työtä tällä alalla ja kehottaa komissiota 

ja jäsenvaltioita tukemaan näitä toimia myös rahoitustuen avulla. 
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