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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker podnebne spremembe ogrožajo človekove svoboščine in omejujejo izbiro; ker je v 
Pariškem sporazumu priznano, da morajo vse strani spodbujati enakost spolov in 
krepitev vloge žensk, ter da je treba podnebne ukrepe, ki bodo upoštevali enakost 
spolov, vključiti v vse vidike izvajanja sporazuma;

B. ker so v pekinških izhodiščih za ukrepanje in ugotovitvah poznejših konferenc o 
pregledu navedeni trije strateški cilji, ki so izboljšanje odločanja žensk o okolju, 
vključitev vidika spola v politike in programe za trajnostni razvoj ter krepitev ali 
vzpostavitev mehanizmov na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni za oceno 
učinka razvojne in okoljske politike na ženske;

C. ker so podnebne spremembe zapleteno okoljsko in družbeno vprašanje, ki vpliva na 
svet, ki ga zaznamujejo globoko zakoreninjeni neenaki odnosi med spoloma in ki 
temelji na njih; ker imajo ženske na splošno manj moči in so zato manj zmožne blažiti 
posledice podnebnih sprememb in se soočiti z njimi; ker neenaka dinamika spolov 
vpliva na to, kako podnebne spremembe vplivajo na gospodinjstva, skupnosti, države in 
svetovno skupnost ter kako se ti odzivajo nanje;

D. ker sedanja kriza zaradi pandemije covida-19 kaže na tesno povezavo med uničevanjem 
naših ekosistemov, izkoriščanjem prostoživečih živali in rastlin ter pojavom epidemij; 
ker bi bilo treba bolj priznati in dodatno spodbujati vlogo žensk pri varstvu biotske 
raznovrstnosti in trajnostnem upravljanju naravnih virov; 

E. ker podnebne spremembe bolj uničujoče vplivajo na države, ki so najmanj odgovorne za 
globalno segrevanje; ker so tisti v najbolj ranljivem položaju, zlasti ženske, ki 
predstavljajo 70 % najrevnejših ljudi na svetu, in dekleta, bolj prizadeti zaradi 
podnebnih sprememb, se soočajo z večjimi tveganji in nosijo večja bremena zaradi 
neenakega dostopa do virov, izobraževanja, politične moči, zaposlitvenih možnosti, 
zemljiških pravic ter obstoječih socialnih in kulturnih norm, kot so njihova vloga 
primarnih skrbnikov in oskrbovalcev z vodo, hrano in gorivom, ter presečne izkušnje z 
diskriminacijo, kar zmanjšuje njihovo zmožnost, da se zaščitijo pred vplivi podnebnih 
sprememb; ker so ženske in dekleta hkrati v ospredju zaščite naravnih virov in se 
pogosto prve odzovejo na posledice podnebne krize v svojih skupnostih; ker so ženske 
ključne za obvladovanje podnebne krize in bi jih bilo treba kot nosilke sprememb 
podpreti;

F. ker so podnebne spremembe in neenakost spolov medsebojno povezane; ker po 
podatkih OZN podnebne spremembe bolj prizadenejo ženske in povečujejo neenakosti 
med spoloma in diskriminacijo, čeprav ženske prispevajo manj k nastanku podnebnih 
sprememb; ker podnebne spremembe ogrožajo uživanje človekovih pravic, zlasti tistih, 
ki jih podnebna kriza najbolj ogroža; ker negativne posledice podnebnih sprememb 
ogrožajo razvojne možnosti držav in poglabljajo že obstoječe razlike med spoloma, ki 
izhajajo iz številnih družbeno-gospodarskih, institucionalnih, kulturnih in političnih 
dejavnikov; ker pa javne politike prilagajanja na podnebne spremembe in njihove 
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blažitve ne upoštevajo spola v zadostni meri;

G. ker ženske, ki predstavljajo polovico svetovnega prebivalstva, zaradi podnebnih 
sprememb, kot so poplave, požari, suše, krčenje gozdov ali pomanjkanje vode, občutijo 
resen učinek na enakost spolov in so bolj izpostavljene nalezljivim boleznim, kot so 
bolezni, ki se prenašajo z vodo, hrano in vektorji, ter zdravstvene posledice, povezane s 
slabo kakovostjo zraka; ker predstavljajo podnebne spremembe ogromno tveganje za 
ženske, zlasti nosečnice, zaradi poslabšanja sanitarnih in higienskih razmer ter 
omejenega ali nezadostnega dostopa do ustrezne zdravstvene oskrbe in zdravljenja;

H. ker škodljivi učinki podnebnih sprememb povzročajo povečanje migracij, ker morajo 
ljudje začasno ali stalno zapustiti domove, ko postane okolje zanje nevzdržno; ker je 80 
% tistih, ki so razseljenih zaradi podnebnih sprememb, žensk in otrok, ki so še toliko 
bolj izpostavljeni negativnim posledicam podnebnih sprememb in se soočajo z večjimi 
težavami, povezanimi z njimi, vključno z veliko večjim tveganjem, da umrejo v 
naravnih nesrečah; ker je položaj notranje razseljenih ljudi, ki se selijo iz okoljskih 
razlogov, najslabši za ljudi v ranljivem položaju, kot so ženske, ki so pogosto 
izpostavljene kršitvam osnovnih pravic kot žrtve trgovine z ljudmi ter spolnega 
izkoriščanja; ker je tveganje, da bodo zaradi pomanjkanja sredstev in večje ranljivosti za 
revščino nameščene v nevarna in prenatrpana zatočišča, za ženske običajno večje;

I. ker po podatkih organizacije Greenpeace ženske predstavljajo 51 % svetovnega 
prebivalstva in 43 % kmetijske delovne sile v državah v razvoju; ker je kmetijska 
proizvodnja eden od sektorjev, ki so jih podnebne spremembe najbolj prizadele; ker je 
po podatkih Svetovnega gospodarskega foruma 60 % ljudi, ki trpijo zaradi neustrezne 
prehranjenosti, žensk in otrok; ker pomanjkanje virov vpliva zlasti na ženske, ki več 
časa namenijo njihovem pridobivanju, kar je na škodo drugih dejavnosti, kot je 
izobraževanje; ker po podatkih Unesca vsaka četrta mlada ženska v državah v razvoju ni 
končala osnovne šole;

J. ker so podnebne spremembe tesno povezane z energetsko politiko; ker je energijska 
revščina povezana z nizkimi dohodki in, na primer, naraščajočimi cenami energije; ker 
imajo ženske nižje dohodke in so izpostavljene večjemu tveganju energijske revščine, ki 
prizadene zlasti starše samohranilce in starejše, med katerimi so najrevnejše prav 
ženske; ker je bilo leta 2016 na svetu 1,1 milijarde ljudi brez dostopa do energije, od 
tega od 50 % do 70 % žensk in otrok;

K. ker lahko podnebne spremembe, degradacija okolja, pomanjkanje virov in naravne 
nesreče zaostrijo napetosti in povečajo neenakosti med spoloma, kar vodi v pogostejša 
nasilna dejanja, vključno z nasiljem v družini in ekonomskim nasiljem, spolnim 
napadom, prisilno prostitucijo, prisilnimi ali neprostovoljnimi porokami in drugimi 
dejanji zlorabe na podlagi spola;

L. ker imajo podnebne spremembe resne posledice za prehransko varnost ter 
razpoložljivost, dostopnost in uporabo hrane; ker zlasti v državah v razvoju ženske 
predstavljajo od 40 do 80 % delovne sile, ki se, odvisno od regije, ukvarja s pridelavo in 
pobiranjem hrane; ker bi lahko vse večji izpad pridelka in izčrpavanje naravnih virov 
brez primere zaradi sprememb vremena povzročila preveliko delovno obremenitev v 
kmetijstvu in nezmožnost oskrbe gospodinjstev z dovolj hrane;
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M. ker so ženske, zlasti avtohtone ženske, posebej izpostavljene nasilju, povezanim z 
okoljem; ker je bila leta 2017 skoraj polovica umorjenih zagovornikov okolja žensk;

N. ker so po podatkih Evropskega inštituta za enakost spolov moški leta 2018 zasedali več 
kot 80 % odgovornih položajev na področju podnebnih sprememb; ker je na 
znanstvenem področju, kjer se pripravljajo poročila za razprave na mednarodnih 
forumih, 95 % članov upravnih odborov in 86 % višjih vodstvenih delavcev moških; ker 
v sektorju proizvodnje električne energije po vsem svetu ženske zasedajo le 8 % 
vodstvenih položajev in predstavljajo le 32 % vseh delavcev v tem sektorju;

O. ker podnebne spremembe močno vplivajo na sladkovodne vire in njihovo 
razpoložljivost, zlasti v državah v razvoju na vročih in suhih podnebnih območjih, kar 
vpliva na razpoložljivost vode za gospodinjstva; ker bi lahko pomanjkanje vodnih virov 
najbolj prizadelo ženske;

P. ker je v številnih državah v razvoju dostop deklet in žensk do informacijske in 
komunikacijske tehnologije omejen zaradi različnih dejavnikov, kot so socialna in 
kulturna pristranskost, neustrezna tehnološka infrastruktura, zlasti na podeželju, 
pomanjkljiv dostop do izobraževanja, znanstvena ali računalniška nepismenost, in ker 
ženske nimajo razpoložljivega dohodka za nakup tehnoloških storitev;

1. priznava, da sta enakost spolov ter krepitev vloge žensk in deklet spodbujevalec 
trajnostnega razvoja in osnovni pogoj za obvladovanje podnebnih izzivov; poziva EU in 
države članice, naj vključijo analizo enakosti spolov in pripravo proračuna v politike 
razvojnega sodelovanja in vse instrumente za spodbujanje podnebnih ukrepov, ki bodo 
pravični z vidika spola, da bi podprle prilagajanje podnebnim spremembam in 
odpornost proti njim v državah v razvoju;

2. opozarja, da socialne in kulturne norme vplivajo na ranljivost žensk zaradi podnebnih 
sprememb in da je večja verjetnost, da bodo ženske in dekleta razseljene zaradi 
razdelitve dela in mobilnosti na podlagi spola, pomanjkanja dostopa do informacij, 
njihove vloge skrbnikov in slabše udeležbe v političnem in gospodarskem odločanju; 
poudarja, da so v krizah in po njih ženske in dekleta še posebej izpostavljene spolnemu 
nasilju, izkoriščanju in da zapustijo šolanje; poziva EU, naj v svojih humanitarnih 
dejavnostih okrepi ta vidik spola in zagotovi dostop do storitev na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja; 

3. poudarja, da obstajajo trdni dokazi, da se vpliv na zdravje pri zdravstvenih stanjih, ki so 
občutljiva na podnebje, kot je podhranjenost, in pogostost nalezljivih bolezni, kot je 
malarija, razlikuje glede na spol; z zaskrbljenostjo ugotavlja visoko smrtnost žensk v 
nesrečah; opozarja, da učinki podnebnih sprememb povzročajo porast bolezni, ki 
prizadenejo ženske, dekleta ter njihovo spolno zdravje in reproduktivne pravice; 
poudarja, da pomanjkanje čiste vode, ki ga povzročajo podnebne spremembe, negativno 
vpliva na higieno nosečnic, zdravje mater in menstrualna obdobja; poziva k 
vključevanju vidika spola v trajnostne razvojne politike in programe za enakost spolov, 
da bi zagotovili, da se v strateške programe vključijo pravice žensk in deklet – vključno 
s spolnim in reproduktivnim zdravjem in pravicami ter nujnimi zdravstvenimi 
storitvami –, spodbujanje enakosti spolov in podnebna pravičnost;

4. poziva, naj novi akcijski načrt za enakost spolov v zunanjih odnosih (GAP III) posebno 
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pozornost nameni enakosti spolov in podnebnim spremembam na vseh štirih 
prednostnih področjih, da bi razvili s tem povezane kazalnike in zagotovili zadostna 
sredstva za uresničitev ciljev tega načrta; meni, da bi morali s tem akcijskim načrtom 
podpirati smiselno in učinkovito politično udeležbo organizacij, ki jih vodijo ženske, in 
organizacij za pravice žensk v partnerskih državah na vseh ravneh; poziva, naj se 
organizacijam žensk zagotovi dostop do mednarodnih podnebnih skladov in pogajanj o 
podnebju, zlasti glede na pomembno vodilno vlogo, ki jo imajo ženske pri spopadanju z 
učinki podnebnih sprememb v njihovih državah in skupnostih;

5. poudarja, da je treba v postopkih in operacijah instrumenta za sosedstvo ter razvojno in 
mednarodno sodelovanje podpirati pristope, ki upoštevajo vidik spola, vključno s 
potrebo po namenskih podnebnih projektih in programih, ki posebej obravnavajo 
vprašanja enakosti spolov;

6. poudarja, da so ženske in dekleta močno gonilo sprememb, zlasti za podnebno 
ukrepanje, in poziva, naj razvojni programi EU spodbujajo znatno udeležbo in krepitev 
vloge žensk in njihovih organizacij na vseh ravneh in v vseh fazah snovanja, 
načrtovanja, financiranja, izvajanja, spremljanja in ocenjevanja politik, saj je njihova 
vključitev ključna za izboljšanje blažitve podnebnih sprememb, posege na področju 
odpornosti, pravično dodeljevanje sredstev, odpravo ovir, ki jih nesorazmerno 
prizadenejo, ter za zagotavljanje dolgoročnih trajnostnih podnebnih rešitev; v zvezi s 
tem poudarja, da je treba podpreti krepitev zmogljivosti in vlogo žensk kot 
izobraževalnih akterk in spodbujevalk sprememb ter zagotoviti ustrezno financiranje teh 
organizacij;

7. poziva Komisijo, naj prizna pomembno vlogo, ki jo imajo ženske v boju proti 
podnebnim spremembam v državah v razvoju, pa tudi njihovo učinkovito vlogo kot 
posrednic in spodbujevalk prilagajanja in blažitve; poziva k ukrepom za izboljšanje 
sposobnosti žensk za lokalno prilagajanje, zlasti v državah v razvoju, in k več pobudam 
za prilagajanje, s katerimi bi opredelili in obravnavali učinke podnebnih sprememb 
glede na spol, zlasti na področjih, povezanih s prehransko varnostjo, gospodarjenjem z 
vodo, kmetijstvom, energijo, zdravjem ter ravnanjem ob naravnih in drugih nesrečah; v 
zvezi s tem priznava, da izvajanje politik na področju podnebnih sprememb ženskam 
omogoča, da postanejo dejavnejše v lokalni politiki in s tem lokalnim ženskam daje 
besedo;

8. potrjuje, da je treba zahtevati in spodbujati aktivno udeležbo žensk ter predlagati nove 
podnebne in razvojne politike, ki prispevajo k preoblikovanju socialnih, produktivnih, 
gospodarskih in institucionalnih struktur na načine, ki spodbujajo enake možnosti in 
trajnostni razvoj;

9. meni, da bi morala biti podnebna finančna sredstva dostopna moškim in ženskam, 
zastavljena pa tako, da ustvarjajo vzajemne koristi, ne da bi dodatno poslabšala 
obstoječe vzorce neenakosti;

10. opozarja, da so razlike med spoloma v izobraževanju na področju energije posledica 
predsodkov in stereotipov na podlagi spola, zaradi katerih so ženske izključene s 
področij zelenega gospodarstva, kot sta promet in energija, kar povzroča izgubo 
človeških virov in EU preprečuje, da bi v celoti izkoristila svoj konkurenčni potencial; 
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poudarja, da je treba povečati število ustrezno kvalificiranih žensk na znanstvenih in 
tehnoloških področjih ter število žensk, ki sodelujejo v ustreznih znanstvenih organih na 
najvišji ravni; poziva nacionalne vlade, naj spodbujajo in zahtevajo, da podjetja in 
akademski svet vključijo ženske v vse ravni odločanja v industrijskih sektorjih, kot so 
energetika, promet in nafta;

11. zahteva, da morajo imeti ženske pravičen dostop do znanja, virov in tehnologije, ki so 
potrebni za učinkovito spopadanje s škodljivimi učinki globalnega segrevanja; potrjuje, 
da politični ukrepi ne bi smeli biti namenjeni le blažitvi škode, ki so jo povzročile 
naravne nesreče, temveč da je treba prizadevanja usmeriti tudi v zmanjšanje njihovega 
vpliva na prebivalstvo z ukrepi za enakost, ki zagotavljajo možnost sodelovanja pri 
iskanju trajnostnih rešitev tudi za ženske;

12. poziva Komisijo, naj preuči vpliv spola na obstoječe trgovinske sporazume in na 
sporazume,ki bodo morda podpisani; poziva, naj se v nove in sedanje sporazume 
vključijo učinkovite določbe in mehanizmi sankcioniranja, da bi dosegli enakost spolov 
ter zagotovili pravice in krepitev vloge žensk; poziva Komisijo in Svet, naj spodbujata 
in podpirata vključevanje specifičnega poglavja o spolu v trgovinske in pridružitvene 
sporazume EU ter zagotavljata, da bodo v tem poglavju posebej vključene zavezujoče 
obveznosti spoštovanja in spodbujanja enakosti spolov in okrepljeni vlogi žensk;

13. poziva Komisijo, naj pripravi konkreten akcijski načrt za izpolnitev zavez obnovljenega 
akcijskega načrta za enakost spolov, sprejetega na 25. konferenci pogodbenic Okvirne 
konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP25), in naj imenuje 
stalno kontaktno točko EU za enakost spolov in podnebne spremembe z zadostnimi 
proračunskimi sredstvi za izvajanje in spremljanje podnebnih ukrepov, ki upoštevajo 
enakost spolov, v EU in po svetu. poziva EU in njene države članice, naj zagotovijo 
nacionalne podnebne načrte, ki bodo pravični z vidika spola, in sicer z večjim 
vključevanjem enakosti spolov v njihove revidirane nacionalno določene prispevke, ter 
poziva k smiselnemu vključevanju ženskih skupin v njihovo zasnovo in izvajanje; 
spominja, da so se države zavezale, da bodo leta 2020 revidirale svoje nacionalno 
določene prispevke in da ta zaveza ni odvisna od tega, kdaj bo potekala konferenca 
pogodbenic; 

14. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bosta prenovljeno partnerstvo AKP-EU in Celovita 
strategija z Afriko temeljila na načelih podnebnih in okoljskih ukrepov za uresničitev 
Agende 2030 in enakosti spolov, ter naj doseže pristop, ki bo temeljil na človekovih 
pravicah in bo skupnosti in ženske postavil v središče okoljskih in razvojnih 
prizadevanj;

15. poziva države članice, naj vzpostavijo uradni organ Sveta za enakost spolov, da se 
ministrom in državnim sekretarjem, pristojnim za enakost spolov, zagotovil namenski 
forum za razprave, in naj še dodatno olajšajo vključevanje načela enakosti spolov v 
vseh politikah EU, vključno z okoljsko in razvojno politiko;

16. poudarja, da morajo za pošten, trajnosten in pravičen prehod, pri katerem ne bo nihče 
prezrt, vsi podnebni ukrepi vključevati vidik spola in presečni vidik, ki vključuje tudi 
različne izkušnje najbolj marginaliziranih ljudi in skupnosti;

17. poudarja, da je treba pri financiranju prilagoditev podnebnim spremembam in blaženja 
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njihovih učinkov upoštevati vidik spola; poziva EU, naj poveča finančno podporo 
podnebnim ukrepom, ki so pravični glede na spol, za prilagajanje ter obravnavanje 
izgub in škode v državah v razvoju, tudi tistim, ki jih izvajajo lokalne organizacije 
žensk, saj imajo osrednjo vlogo pri lokalnih odzivih na podnebno krizo;

18. poziva, naj bodo cilji trajnostnega razvoja v jedru vseh postopkov odločanja in snovanja 
politik v EU in državah članicah, pa tudi zunanje in razvojne politike EU; poziva k 
vključevanju vidika spola v načrte s področja trajnostnega razvoja ter podnebnih 
sprememb in posege na tem področju; opozarja, da ima krepitev vloge žensk osrednjo 
vlogo pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, in opozarja, da nesreče zaradi 
podnebnih sprememb povečujejo razlike med spoloma in povzročajo nadaljnje 
neenakosti po vsem svetu, zlasti na svetovnem jugu;

19. meni, da je potrebno več ukrepov, katerimi bi povečali udeležbo žensk na visokih 
položajih odločanja, povezanih s podnebjem, na nacionalni, regionalni in lokalni ravni; 
ugotavlja, da so krepitev vloge žensk, njihova polna in enakopravna udeležba ter 
opravljanje vodstvenih funkcij na mednarodni ravni in vodenje pobud za podnebne 
ukrepe na nacionalni, regionalni in lokalni ravni bistvene za uspešno in učinkovito 
ukrepanje na področju podnebnih sprememb; z zvezi s tem poziva, naj bodo ženske bolj 
vključene v proces iskanja rešitev za prilagajanje podnebnim spremembam, razvoj 
strategij prilagajanja in nacionalne načrte prilagajanja; 

20. ugotavlja, da zaradi podnebnih sprememb na svetovnem jugu prihaja do razseljevanja 
ljudi, ki ne ustreza parametrom veljavnih mednarodnih okvirov; poziva Evropsko unijo, 
naj zagotovi ustrezne odzive na razseljevanje zaradi podnebnih sprememb in vključi 
vidik spola v vse migracijske politike, da bi zaščitili podnebno pravičnost;

21. poziva Komisijo, naj prizna ključno politično vlogo, ki jo imajo podnebni aktivisti v 
boju proti podnebnim spremembam v državah v razvoju, in poziva delegacije EU, naj 
dajo prednost njihovi zaščiti in financiranju, zlasti za ženske in ljudi iz marginaliziranih 
skupnosti;

22. poudarja, da je kmetijski sektor med najbolj prizadetimi zaradi posledic podnebnih 
sprememb v partnerskih državah; opozarja, da so ženske na podeželju še posebej 
izpostavljene učinkom podnebnih sprememb na kmetijsko proizvodnjo in prehransko 
varnost, saj so pogosto odvisne od naravnih virov, opravljajo velik del kmetijskih 
dejavnosti, kot so pridelava hrane ter zbiranje vode in goriva, in ker so zelo pogosto 
odgovorne za neplačano delo v gospodinjstvih in skupnostih; poziva EU in njene države 
članice, naj okrepijo sodelovanje s partnerskimi državami, da bodo v vse kmetijske 
politike in politike razvoja podeželja vključevale močno razsežnost spola, ter naj 
okrepijo podporo proizvodni zmogljivosti žensk, da se bodo lahko spopadale s 
pomanjkanjem prehranske varnosti zaradi podnebnih sprememb, hkrati pa naj 
zagotovijo nediskriminatoren dostop do virov in večjo udeležbo v postopkih odločanja 
na lokalni in nacionalni ravni;

23. spominja, da je zbiranje podatkov, razčlenjenih po spolu, prvi korak k izvajanju 
ustreznih analiz podnebnih sprememb glede na spol, da bi se določili kazalniki in 
merila, ki upoštevajo vidik spola, ter razvila praktična orodja za učinkovitejše 
vključevanje vidika enakosti spolov v celoten cikel politik, programov in projektov; 
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poziva Komisijo, naj okrepi zmogljivosti nacionalnih statističnih sistemov v državah v 
razvoju za zbiranje statističnih podatkov o okolju z vidika spolov, da bi izboljšali oceno 
različnih posledic podnebnih sprememb in našli rešitve zanje;

24. poudarja, kako izjemnega pomena so ukrepi za povečanje stopnje vpisa žensk v 
izobraževanje z naravoslovnega in tehnološkega področja za učinkovit boj proti 
posledicam podnebnih sprememb glede na spol; poziva dekleta in ženske k večjemu 
vpisu na predmete s področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike, ker 
morajo postati znanstvenice in inženirke prihodnosti na področju obnovljivih virov 
energije in boja proti negativnim posledicam podnebnih sprememb;

25. poudarja, da lahko podnebne spremembe sprožijo porast nasilja nad ženskami in dekleti, 
tako sistemskega kot kulturnega, vključno z nasiljem v družini; poziva k ukrepom za 
krepitev zmogljivosti nacionalnih organov in socialnih partnerjev za razumevanje in 
obravnavo točk, na katerih se srečajo seksistično nasilje in posledice podnebnih 
sprememb; poudarja pomen, ki ga imajo različna prizadevanja skupnosti in vodstev za 
nudenje pomoči pri razvoju zmogljivosti za obravnavanje dejavnikov tveganja nasilja 
na podlagi spola.
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