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JAVASLATOK 

A Külügyi Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

– tekintettel az 1948. december 10-én elfogadott Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatára, 

– tekintettel a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 

szóló egyezményre (CEDAW) és a Pekingi Cselekvési Platformra, 

– tekintettel a kényszerű nemzetközi migrációra vonatkozó 1998. évi ENSZ-irányelvekre, 

valamint arra, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2016 novemberében kinevezte a 

lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek emberi jogi helyzetével foglalkozó 

különleges előadót, 

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2017. június 22-i 35/20. sz., az emberi 

jogokról és az éghajlatváltozásról szóló állásfoglalására, 

– tekintettel az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-

irányelvekre,  

– tekintettel az ENSZ emberi környezetről rendezett, 1972. évi stockholmi 

konferenciájának nyilatkozatára, valamint az ENSZ környezetről és fejlődésről szóló, 

1992. évi riói nyilatkozatára;  

– tekintettel az emberi jogokról és az éghajlatváltozásról szóló genfi 

kötelezettségvállalásra, 

– tekintettel a közös Afrika–EU stratégiára, 

– tekintettel az 2015. október 26-án elfogadott, a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, 

2016–2020-as időszakra szóló uniós cselekvési tervre, 

– tekintettel az ENSZ „védelmi felelősségről (R2P)” szóló doktrínájára,  

A. mivel az éghajlatváltozás káros hatásai migrációhoz vezethetnek; mivel a környezeti 

okokból belső menekültté váltak védelme nem kapott megfelelő figyelmet; mivel az 

éghajlatváltozás hatása azokat a legkevésbé fejlett országokat, legkiszolgáltatottabb 

közösségeket és érzékeny, szigeti régiókat sújtja a leginkább, amelyek a 

megélhetésükért a leginkább függnek a természeti erőforrásoktól, és a legkevesebb 

kapacitással és elégtelen eszközökkel rendelkeznek az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodáshoz, noha a világ leggazdagabb országait terheli a történelmi felelősség 

az éghajlatváltozás kialakulásáért;  

B. mivel a nők kiszolgáltatottabbak az éghajlatváltozással szemben, mivel a nők teszik ki a 

napi egy dollárnál kevesebbet kereső 1,2 milliárd ember 70%-át; mivel az 

éghajlatváltozás fokozza a nemek közötti egyenlőtlenséget, többek között az 

emberkereskedelem tekintetében; mivel a nők korlátozottan férnek hozzá a termelő 

erőforrásokhoz, illetve korlátozott rendelkezésük van azok fölött, továbbá a 
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korlátozottabb jogok kevesebb lehetőséget adnak számukra a döntések alakításában és a 

politika befolyásolásában való részvételre, amint ezt a 2007-ben Baliban megrendezett 

13. konferencia (COP13) óta hivatalosan elismertek; 

C. mivel közvetlen kapcsolat van az éghajlatváltozás, a környezetkárosodásra gyakorolt 

hatása, az élelmiszer- és vízbiztonság, a természetes erőforrásokhoz való hozzáférés, az 

emberi egészség és a migráció között, és e jelenségek közvetlenül vagy közvetve 

fenyegetik az emberi jogok maradéktalan érvényesülését, ideértve az élethez, a vízhez 

és a megfelelő higiéniás körülményekhez, az ételhez, az egészséghez és a lakhatáshoz 

való jogot is; mivel az éghajlatváltozás gazdasági katasztrófához és politikai és 

társadalmi bizonytalansághoz vezethet, ami konfliktust válthat ki és az éghajlatváltozás 

okozta kényszerű migrációhoz és meneküléshez vezethet; mivel a kiemelt természeti 

területeken végzett nyersanyag-kitermelési projektek veszélyeztethetik a helyi 

közösségeket és az egyéb kiszolgáltatott csoportokat, így a nőket is, és súlyosbítják az 

éghajlatváltozás problémáját; 

D. mivel az éghajlatváltozás negatív következményei veszélyeztetik egy ország fejlődési 

kilátásait, és fokozzák a (számos társadalmi-gazdasági, intézményi, kulturális és 

politikai meghatározó tényező révén) már meglévő, nemek között fennálló 

egyenlőtlenségeket; mivel az éghajlatváltozás a környezeti és humanitárius problémák 

kiváltó okának tekinthető, mivel annak káros hatásai közvetlenül kapcsolódnak a 

környezetkárosodáshoz; 

E. mivel a nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unió és tagállamai alapvető elve, 

előmozdítása pedig az Unió egyik legfontosabb célja; mivel az éghajlatpolitika kiemelt 

prioritást élvez, és a döntéshozók nem engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy 

figyelmen kívül hagyják az emberiség felének intellektuális és aktív szerepvállalását; 

mivel az éghajlatpolitikának közvetlen hatása van a nemek közötti egyenlőségre és a 

nők társadalmi szerepvállalásának növelésére, és a nőknek központi szerepe van az 

éghajlatváltozás hatásainak enyhítésében, illetve az azokhoz való alkalmazkodásban;  

F. mivel az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete szerint 2050-ig 200 millió ember 

kényszerülhet lakóhelye elhagyására az éghajlatváltozás miatt; mivel az 

Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) szerint Afrika és népessége különösen 

ki van téve az éghajlatváltozás okozta káros hatásoknak; 

G. mivel a menekültek jogállásáról szóló 1951. évi egyezmény nem tartalmazza a 

„klímamenekültek” kategóriáját; 

1. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás fokozza a meglévő egyenlőtlenségeket és hogy 

a nők és a lányok az éghajlatváltozás által sújtott legkiszolgáltatottabb csoportok közé 

tartoznak; hangsúlyozza, hogy a fejlődő országokban élő vidéki nők különösen 

kiszolgáltatottak, mivel gyakran függenek a természeti erőforrásoktól, ők végzik a 

mezőgazdasági munka nagy részét, főleg a családjuk élelmiszer-szükségletének 

előállítása, illetve a víz és az üzemanyag beszerzése során, és nagyon gyakran rájuk 

hárul a háztartásokon és a közösségeken belüli fizetetlen munka nagy részének 

elvégzése; mivel a mezőgazdaság közvetlenül függ a környezeti feltételektől; 

hangsúlyozza, hogy mivel a nők a frontvonalon állnak, az igazságtalansággal és a 

szegénységgel is nekik kell elsőként megküzdeniük;  
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2. úgy véli, hogy az innováció a mezőgazdaságban hozzájárulhat az éghajlatváltozással 

szemben ellenállóbb mezőgazdasági növények termesztéséhez, jobb és jobban előre 

jelezhető hozamokat eredményezve, és magasabb bevételeket biztosítva a gazdálkodók, 

a háztartások és a helyi közösségek számára; 

3. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozásra a nemek közötti egyenlőség szempontjait 

figyelembe vevő és az emberi jogokon alapuló választ kell adni; ösztönzi a nők 

hatékony részvételét a döntéshozatali folyamatok minden szintjén, ideértve a 

nemzetközi éghajlatvédelmi tárgyalásokat is, a nemek közötti egyenlőséget figyelembe 

vevő válaszok kidolgozása céljából, hogy küzdjünk a háttérben húzódó 

egyenlőtlenségek ellen; hangsúlyozza, hogy a gazdasági lehetőségek megteremtéséhez 

rendkívül fontos a lányok és nők oktatása a különböző tudományos területeken, továbbá 

pénzügyi támogatást kell nyújtani a nők nemzetközi döntéshozatali folyamatokban való 

részvétele elősegítéséhez; 

4. rámutat, hogy a nők és lányok társadalmi szerepvállalásának növelése kifejezett cél 

valamennyi fenntartható fejlesztési cél megvalósítása során; e tekintetben kitart 

amellett, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak aktívan támogatniuk kell a nők 

fokozott szerepvállalását az ilyen jellegű tárgyalások során; felhívja a nemzetközi 

közösséget, hogy vegye figyelembe a nemi dimenziót és a nők speciális prioritásait a 

kezdeményezések finanszírozása és az éghajlatváltozás kezelését célzó új technológiák 

támogatása során. ezzel kapcsolatban teljes mértékben támogatja azokat a vállalkozói 

programokat, amelyek célja a nők teljes körű részvételének elősegítése; 

5. hangsúlyozza, hogy a nőknek részt kell venni az környezetvédelmi politikák nemzeti és 

helyi szintű végrehajtásában és érvényesítésében, figyelembe véve, hogy a helyi nők 

ismeretét és tapasztalatát fel lehet használni a szakpolitikák hatékonyságának biztosítása 

érdekében; 

6. aggodalommal állapítja meg, hogy az éghajlatváltozással összefüggő migrációra 

kényszerült lakosság körében a gyermekes nők és a fiatal lányok csoportja a 

legkiszolgáltatottabb, akiknek alapvető jogaik sérülhetnek; kéri az éghajlati okokból 

történő kényszerű migráció komolyan vételét; kész vitát folytatni a „klímamigránsokra” 

vonatkozó rendelkezések kialakítása érdekében; szorgalmazza egy szakértői fórum 

létrehozását a kérdés nemzetközi szintű megvitatása érdekében, továbbá szorgalmazza, 

hogy a klímamigráció kérdése kerüljön a nemzetközi figyelem középpontjába; 

megerősített nemzetközi együttműködést szorgalmaz az éghajlatváltozással szembeni 

ellenálló képesség kialakítása érdekében; 

7. felszólítja a Bizottságot, hogy gondoskodjon a nemek közötti egyenlőséget figyelembe 

vevő megközelítésről, amely biztosítja, hogy a nők jogai, a nemek közötti egyenlőség 

előmozdítása és az éghajlati igazságosság érvényesüljenek az országos és regionális 

stratégiai programjain, az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó cselekvési 

terven, valamint a harmadik országokkal az emberi jogokról folytatott párbeszédein 

keresztül, továbbá szorgalmazza a nemek kérdésének beépítését az éghajlat-

felmelegedéssel kapcsolatos valamennyi szakpolitika általános és keresztirányú 

célkitűzéseibe;  

8. üdvözli az ENSZ nőkre vonatkozó vezérprogram-kezdeményezéseit és az 

éghajlatváltozás elleni globális szövetség projektjeit, illetve az olyan programokat, 
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amelyek keresztirányú kapcsolatot alakítanak ki a nemek és az éghajlatváltozás között; 

9. üdvözli az ENSZ emberi jogi és környezetvédelmi különleges képviselőjének és az 

ENSZ e területtel foglalkozó Emberi Jogi Tanácsának munkáját, és felhívja a 

Bizottságot és a tagállamokat e törekvések támogatására, beleértve a pénzügyi 

támogatás nyújtását is. 
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