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NÁVRHY 

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948, 

– so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) 

a na Pekinskú akčnú platformu, 

– so zreteľom na hlavné zásady OSN o medzinárodnom vysídľovaní z roku 1998 a návrh 

osobitného spravodajcu pre ľudské práva vnútorne vysídlených osôb Rady OSN 

pre ľudské práva z novembra 2016, 

– so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva 35/20 z 22. júna 2017 o ľudských 

právach a zmene klímy, 

– so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikových a ľudských práv,  

– so zreteľom na Deklaráciu Štokholmskej konferencie OSN o životnom prostredí 

človeka z roku 1973 a Deklaráciu z Ria de Janeiro o životnom prostredí a rozvoji z roku 

1992;  

– so zreteľom na ženevský záväzok týkajúci sa ľudských práv v rámci opatrení v oblasti 

klímy, 

– so zreteľom na spoločnú stratégiu EÚ a Afriky, 

– so zreteľom na akčný plán EU pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2020 prijatý 

26. októbra 2015, 

– so zreteľom na doktrínu OSN o „zodpovednosti za ochranu (R2P)“,  

A. keďže nepriaznivé účinky zmeny klímy môžu viesť k migrácii; keďže sa nevenuje 

dostatočná pozornosť ochrane osôb, ktoré sú vnútorne vysídlené z environmentálnych 

dôvodov; keďže vplyv zmeny klímy intenzívnejšie pocítia najmenej rozvinuté krajiny, 

najzraniteľnejšie spoločenstvá a citlivé ostrovné regióny, ktorých živobytie je najviac 

závislé od prírodných zdrojov alebo ktoré majú najmenšiu schopnosť a nedostatočné 

nástroje na to, aby sa prispôsobili zmene klímy, hoci historickú zodpovednosť za zmenu 

klímy nesú najbohatšie krajiny sveta;  

B. keďže zmena klímy viac ohrozuje ženy, pričom ženy tvoria 70 % z 1,2 miliardy ľudí, 

ktorí zarábajú menej ako jeden dolár na deň; keďže zmena klímy prehlbuje rodovú 

nerovnosť okrem iného v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi; keďže ženy majú 

v dôsledku obmedzeného prístupu k zdrojom a obmedzenej kontroly nad výrobnými 

zdrojmi a v dôsledku obmedzených práv menej príležitostí na ovplyvňovanie 

rozhodnutí a tvorby politiky, čo sa oficiálne uznáva od 13. zasadnutia konferencie 

zmluvných strán o zmene klímy (COP 13), ktorá sa konala v roku 2007 na Bali; 

C. keďže existuje priama súvislosť medzi zmenou klímy a jej vplyvom na zhoršovanie 

životného prostredia, potravinovú bezpečnosť a bezpečnosť dodávok vody, prístup 
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k prírodným zdrojom, ľudské zdravie a migráciu a tieto javy priamo či nepriamo 

ohrozujú plné požívanie ľudských práv vrátane práva na život, na vodu a sanitáciu, 

na výživu, zdravie a bývanie; keďže zmena klímy by mohla viesť k hospodárskemu 

kolapsu a k politickej a sociálnej nestabilite, ktoré môžu vyvolať konflikt 

a vysídľovanie a opúšťanie území spôsobené klímou; keďže ťažobné projekty 

v prírodných oblastiach osobitného záujmu môžu ohroziť miestne spoločenstvá 

a ostatné zraniteľné skupiny vrátane žien a zhoršiť zmenu klímy; 

D. keďže negatívne dôsledky zmeny klímy ohrozujú vyhliadky na rozvoj krajiny 

a prehlbujú už existujúce rodové rozdiely (vyplývajúce z početných sociálno-

ekonomických, inštitucionálnych, kultúrnych a politických faktorov); keďže zmenu 

klímy možno vnímať ako katalyzátor environmentálnych a humanitárnych problémov, 

pretože jej nepriaznivé dôsledky priamo súvisia so zhoršovaním životného prostredia; 

E. keďže rovnosť žien a mužov je jednou zo základných zásad Európskej únie a jej 

členských štátov a jej presadzovanie je jedným z hlavných cieľov Únie; keďže boj proti 

zmene klímy je hlavnou prioritou a v rámci tohto boja si osoby s rozhodovacou 

právomocou nemôžu dovoliť ignorovať intelektuálny a aktívny príspevok žien; keďže 

politika v oblasti klímy má priamy vplyv na rovnosť medzi ženami a mužmi 

a na posilnenie postavenia žien, pričom ženy majú zásadnú úlohu pri hľadaní riešení 

na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na klimatické výzvy;  

F. keďže podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu by do roku 2050 mohlo byť 

v dôsledku klimatických zmien vysídlených až 200 miliónov ľudí; keďže podľa 

Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) je nepriaznivými vplyvmi zmeny klímy 

ohrozená predovšetkým Afrika a jej obyvateľstvo; 

G. keďže Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 neobsahuje kategóriu 

„klimatickí utečenci“; 

1. zdôrazňuje, že zmena klímy prehlbuje už existujúce nerovnosti a že ženy a dievčatá 

patria medzi skupiny najviac postihnuté zmenou klímy; zdôrazňuje, že ľudia žijúci 

na vidieku v rozvojových krajinách, najmä ženy, sú osobitne zraniteľné, pretože sú 

často závislé od prírodných zdrojov, vykonávajú veľkú časť práce v poľnohospodárstve, 

najmä v oblasti produkcie potravín, získavania vody a paliva pre rodinu, a veľmi často 

vykonávajú podstatnú časť neplatenej práce v domácnosti a spoločenstve; zdôrazňuje, 

že poľnohospodárstvo je priamo spojené s environmentálnymi podmienkami; 

zdôrazňuje, že ženy sú takpovediac v prvej línii, a teda sú ako prvé vystavené 

nespravodlivosti a chudobe;  

2. je presvedčený o tom, že inovácie v poľnohospodárstve môžu prispieť k pestovaniu 

poľnohospodárskych plodín odolnejších voči zmene klímy, viesť k lepším 

a predvídateľnejším výnosom a zabezpečiť poľnohospodárom, domácnostiam 

a miestnym spoločenstvám vyššiu úroveň príjmov; 

3. zdôrazňuje, že zmena klímy si vyžaduje reakciu, ktorá zohľadňuje rodový aspekt a ktorá 

je založená na ľudských právach; žiada efektívnu účasť žien v rozhodovacích procesoch 

na všetkých úrovniach vrátane medzinárodných rokovaní o klíme, aby bolo možné 

rozvíjať reakcie zohľadňujúce rodový aspekt s cieľom odstraňovať existujúcu 

nerovnosť; zdôrazňuje, že vzdelávanie dievčat a žien v rozličných odboroch má zásadný 
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význam z hľadiska vytvárania hospodárskych príležitostí, a že treba poskytnúť 

financovanie účasti žien v medzinárodných rozhodovacích procesoch; 

4. upozorňuje, že posilnenie postavenia všetkých žien a dievčat je jasne vyjadrený cieľ, 

ktorý by sa mal dosiahnuť v rámci všetkých cieľov trvalo udržateľného rozvoja; v tejto 

súvislosti trvá na tom, aby sa Komisia a členské štáty na takýchto rokovaniach aktívne 

zasadzovali za posilnenie postavenia žien; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby pri 

financovaní iniciatív a podpore nových technológií na boj proti zmene klímy 

zohľadňovalo rodové hľadisko a osobitné priority žien; plne v tejto súvislosti podporuje 

programy zamerané na podnikanie, ktoré sa začali a ktorých cieľom je zabezpečiť plnú 

účasť žien; 

5. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby boli ženy zapojené do zavádzania a vykonávania 

environmentálnej politiky na vnútroštátnej a miestnej úrovni, a to s ohľadom 

na skutočnosť, že znalosti a skúsenosti miestnych žien možno využiť na zabezpečenie 

účinnosti politiky; 

6. so znepokojením konštatuje, že pri vysídľovaní obyvateľstva súvisiacom s klímou 

predstavujú ženy s deťmi a mladé dievčatá najzraniteľnejšie skupiny, ktoré sú vystavené 

porušovaniu základných práv; žiada, aby sa vysídľovaniu vyvolanému- klímou 

venovala seriózna pozornosť; je otvorený diskusii o zavedení ustanovenia 

o „klimatickej migrácii“; požaduje vytvorenie panela expertov s cieľom preskúmať túto 

otázku na medzinárodnej úrovni a naliehavo žiada, aby bola otázka klimatických 

migrácií zaradená do medzinárodného programu; vyzýva na posilnenú medzinárodnú 

spoluprácu s cieľom zaistiť odolnosť voči zmene klímy; 

7. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila prístup zohľadňujúci rodový aspekt, ktorým sa zaručí 

uplatňovanie hľadiska práv žien, presadzovania rovnosti medzi mužmi a ženami 

a klimatickej spravodlivosti prostredníctvom štátnych a regionálnych strategických 

programov, akčného plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu a v rámci dialógov 

o ľudských právach s tretími krajinami, a požaduje zohľadňovanie rodu ako 

všeobecného a prierezového cieľa vo všetkých politikách boja proti zmene klímy;  

8. víta hlavné iniciatívy v oblasti programovania OSN pre ženy (Women’s Flagship 

Programming Initiatives) a projekty a programy Globálnej aliancie proti zmene klímy, 

ktoré vytvárajú prierezové prepojenie medzi rodom a zmenou klímy; 

9. víta prácu osobitného predstaviteľa OSN pre ľudské práva a životné prostredie a Rady 

OSN pre ľudské práva v tejto oblasti a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili 

toto úsilie, a to aj prostredníctvom finančnej pomoci. 
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