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Tarkistus 1
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
pelastuspalvelua koskevan 196 artiklan ja 
humanitaarista apua koskevan 
214 artiklan,

Or. en

Tarkistus 2
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 
pelastuspalvelua koskevan 196 artiklan ja 
humanitaarista apua koskevan 
214 artiklan,

Or. en

Tarkistus 3
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon toukokuussa 2006 
julkaistun komission vuotuisen 
kertomuksen "For a European civil 

– ottaa huomioon toukokuussa 2006 
julkaistun komission kertomuksen "For a 
European civil protection force: Europe 
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protection force: Europe aid" (Euroopan 
pelastuspalvelujoukot: Euroopan apu),

aid" (Euroopan pelastuspalvelujoukot: 
Euroopan apu),

Or. en

Tarkistus 4
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon yhteisön 
pelastuspalvelumekanismin 
perustamisesta 8. marraskuuta 2007 
tehdyn neuvoston 
päätöksen 2007/779/EY, Euratom1,
__________________
1 EUVL L 314, 1.12.2007. 

Or. en

Tarkistus 5
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon yhteisön 
pelastuspalvelumekanismin 
perustamisesta 8. marraskuuta 2007 
tehdyn neuvoston päätöksen, 
26. lokakuuta 2010 annetun komission 
tiedonannon "Kohti parempaa Euroopan 
katastrofiapua: pelastuspalvelun ja 
humanitaarisen avun rooli" sekä 
27. syyskuuta 2011 antamansa 
päätöslauselman,

Or. en
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Tarkistus 6
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2010 
annetun komission tiedonannon 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
"Kohti parempaa Euroopan 
katastrofiapua: pelastuspalvelun ja 
humanitaarisen avun rooli" ja 
20. joulukuuta 2011 annetun ehdotuksen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätökseksi unionin 
pelastuspalvelumekanismin 
perustamisesta,

Or. en

Tarkistus 7
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2011 
antamansa päätöslauselman1

26. lokakuuta 2010 annetusta komission 
tiedonannosta "Kohti parempaa 
Euroopan katastrofiapua: 
pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun 
rooli",
1 P7_TA-PROV(2011)0404.

Or. en
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Tarkistus 8
Justas Vincas Paleckis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission ehdotuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
unionin pelastuspalvelumekanismin 
perustamisesta (COM(2011)0461),

Or. en

Tarkistus 9
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon lokakuussa 2011 
järjestetyn Berliinin kokouksen päätelmät 
"From Climate negotiations to Climate 
diplomacy"(Ilmastoalan neuvotteluista 
ilmastodiplomatiaan) ja 
maaliskuussa 2012 järjestetyn Lontoon 
kokouksen päätelmät "A 21st century 
dialogue on Climate and Security" 
(Ilmastoa ja turvallisuutta koskeva 
2000-luvun vuoropuhelu),

Or. en

Tarkistus 10
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 a viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n suuntaviivat 
sotilas- ja siviilipuolustusvoimavarojen 
käytöstä katastrofiapua annettaessa 
(Oslon suuntaviivat)2 ja ohjeet sotilas- ja 
siviilipuolustusvoimavarojen käytöstä 
Yhdistyneiden kansakuntien 
humanitaarisen avustustoiminnan 
tukemiseen monitahoisissa hätätilanteissa 
(MCDA-suuntaviivat),
__________________
2

http://www.unhcr.org/refworld/docid/47da
87822.html

Or. en

Tarkistus 11
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle9 ja 
yhteisen julkilausuman "Kohti 
humanitaarista apua koskevaa 
eurooppalaista konsensusta"10,
__________________
9 {SEC(2007) 781} {SEC(2007) 782} /* 
COM(2007)0317 lopullinen */
10 Neuvoston ja neuvostossa 
kokoontuneiden jäsenvaltioiden 
hallitusten edustajien, Euroopan 
parlamentin ja Euroopan komission 
yhteinen julkilausuma (2008/C 25/01).

Or. en
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Tarkistus 12
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon humanitaarista apua 
koskevan eurooppalaisen konsensuksen3,
__________________
3 EUVL C 25/1, 30.1.2008.

Or. en

Tarkistus 13
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kansainvälisten elinten 
ja tutkimuslaitosten laatimat raportit1,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 14
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 viite – alaviite 9

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. Trends and Implications of Climate 
Change for National and International 
Security (ilmastonmuutoksen 
kehityssuuntaukset ja vaikutukset 
kansalliseen ja kansainväliseen 
turvallisuuteen), USA:n 
maanpuolustuksen tiedeneuvoston 

Poistetaan.
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(Defence Science Board) raportti, 
lokakuu 2011; CNAS:n (Centre for a New 
American Security) raportti "Broadening 
Horizons: Climate Change and the U.S. 
Armed Forces" (näköpiirin 
laajentaminen: ilmastonmuutos ja USA:n 
asevoimat), 28. huhtikuuta 2010, tekijät: 
CDR Herbert Carmen, Christine 
Parthemore, Will Rogers; Malin Mobjörk, 
Mikael Eriksson, Henrik Carlsen: 
ruotsalaisen tutkimusviraston (FOI) 
raportti "Connecting Climate Change 
with Security and Armed Conflict" 
(ilmastonmuutoksen kytkeminen 
turvallisuuteen ja aseelliseen konfliktiin); 
raportti "Migration and Global 
Environmental Change" (muuttoliike ja 
maailman ympäristönmuutos) (2011), 
projektin päätösraportti; The Government 
Office for Science (tieteen valtionvirasto), 
Lontoo: Water, Crisis and Climate 
Change in Uganda: A Policy Brief (vesi, 
kriisi ja ilmastonmuutos Ugandassa), 
Lukas Ruettinger ja Dennis Taenzler, 
Berliini, Kampala: adelphi 2011.

Or. en

Tarkistus 15
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että ilmastonmuutosta 
pidetään laajalti keskeisenä tekijänä, joka 
vaikuttaa maailman turvallisuuteen, 
rauhaan ja vakauteen ja moninkertaistaa 
niihin kohdistuvan uhan, ja että 
ilmastonmuutoksella on tämän vuoksi 
merkitystä Lissabonin sopimuksen 42 ja 
43 artiklan kannalta;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 16
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että ilmastonmuutosta 
pidetään laajalti keskeisenä tekijänä, joka 
vaikuttaa maailman turvallisuuteen, 
rauhaan ja vakauteen ja moninkertaistaa 
niihin kohdistuvan uhan, ja että 
ilmastonmuutoksella on tämän vuoksi 
merkitystä Lissabonin sopimuksen 42 ja 
43 artiklan kannalta;

1. panee merkille ilmastonmuutoksen 
vaikutuksen maailman turvallisuuteen, 
rauhaan ja vakauteen;

Or. en

Tarkistus 17
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että ilmastonmuutosta 
pidetään laajalti keskeisenä tekijänä, joka 
vaikuttaa maailman turvallisuuteen, 
rauhaan ja vakauteen ja moninkertaistaa 
niihin kohdistuvan uhan, ja että 
ilmastonmuutoksella on tämän vuoksi 
merkitystä Lissabonin sopimuksen 42 ja 
43 artiklan kannalta;

1. korostaa, että ilmastoturvallisuus on 
perustavan tärkeä osa maailman 
turvallisuutta, rauhaa ja vakautta ja että 
ilmastonmuutoksella on tämän vuoksi 
merkitystä Lissabonin sopimuksen 42 ja 
43 artiklan kannalta; tästä syystä 
ilmastonmuutos on keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä tekijä, joka 
moninkertaistaa uhat ja joka saattaa 
aiheuttaa turvallisuustilanteen 
merkittävän heikentymisen unionissa;

Or. en
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Tarkistus 18
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että ilmastonmuutosta pidetään 
laajalti keskeisenä tekijänä, joka vaikuttaa 
maailman turvallisuuteen, rauhaan ja 
vakauteen ja moninkertaistaa niihin 
kohdistuvan uhan, ja että 
ilmastonmuutoksella on tämän vuoksi 
merkitystä Lissabonin sopimuksen 42 ja 
43 artiklan kannalta;

1. korostaa, että ilmastonmuutosta pidetään 
laajalti keskeisenä tekijänä, joka vaikuttaa 
maailman turvallisuuteen, rauhaan ja 
vakauteen ja moninkertaistaa niihin 
kohdistuvan uhan;

Or. en

Tarkistus 19
Graham Watson, Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että ilmastonmuutosta 
pidetään laajalti keskeisenä tekijänä, joka 
vaikuttaa maailman turvallisuuteen, 
rauhaan ja vakauteen ja moninkertaistaa 
niihin kohdistuvan uhan, ja että 
ilmastonmuutoksella on tämän vuoksi 
merkitystä Lissabonin sopimuksen 42 ja 
43 artiklan kannalta;

1. korostaa, että ilmastoturvallisuus on 
perustavan tärkeä osa maailman 
turvallisuutta, rauhaa ja vakautta ja että 
ilmastonmuutoksella on tämän vuoksi 
merkitystä Lissabonin sopimuksen 42 ja 
43 artiklan kannalta; tästä syystä 
ilmastonmuutos on keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä tekijä, joka 
moninkertaistaa uhat ja joka saattaa 
heikentää merkittävästi unionin 
turvallisuustilannetta;

Or. en

Tarkistus 20
Justas Vincas Paleckis
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Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. pahoittelee, että suurimpana 
maailmanrauhaan kohdistuvana uhkana 
pidetty ilmastonmuutos on jäänyt 
kuluneiden neljän vuoden aikana 
julkisessa keskustelussa taloudellisen ja 
rahoitusalan kriisin varjoon, joka on 
myös maailmanlaajuinen välitön 
uhkatekijä;

Or. en

Tarkistus 21
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. painottaa, että koska 
ilmastonmuutosta saattaa enää olla 
mahdotonta estää inhimillisin toimin, on 
erityisen tärkeää ottaa käyttöön 
turvallisuusstrategioita, joilla 
lievennetään ilmastonmuutokseen liittyviä 
turvallisuusvaikutuksia sekä 
mukaudutaan ja vastataan niihin;

Or. en

Tarkistus 22
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. painottaa, että koska 
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ilmastonmuutosta saattaa enää olla 
mahdotonta estää inhimillisin toimin, on 
erityisen tärkeää ottaa käyttöön 
turvallisuusstrategioita, joilla 
lievennetään ilmastonmuutokseen liittyviä 
turvallisuusvaikutuksia sekä 
mukaudutaan ja vastataan niihin;

Or. en

Tarkistus 23
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee erittäin huolestuneena merkille 
viime vuosina lisääntyneet äärimmäiset 
sääilmiöt, jotka johtuvat ilmaston 
luonnollisen vaihtelun heikentymisestä ja 
ihmisen vaikutuksesta sääolosuhteisiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 24
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee erittäin huolestuneena merkille 
viime vuosina lisääntyneet äärimmäiset 
sääilmiöt, jotka johtuvat ilmaston 
luonnollisen vaihtelun heikentymisestä ja 
ihmisen vaikutuksesta sääolosuhteisiin;

2. panee erittäin huolestuneena merkille 
viime vuosina lisääntyneet äärimmäiset 
sääilmiöt, jotka johtuvat ilmaston 
luonnollisesta vaihtelusta ja ihmisen 
ilmastolle aiheuttamasta vaikutuksesta;

Or. nl
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Tarkistus 25
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. panee merkille, että 
ilmastonmuutoksen aiheuttamia 
luonnonkatastrofeja pahentavat 
sopimaton maankäyttö, huono 
metsänhoito ja riittämätön 
hälytysjärjestelmä;

Or. nl

Tarkistus 26
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että nämä tapahtumat 
aiheuttavat maailmantaloudelle, ei 
ainoastaan kehitysmaille vaan koko 
maailman taloudelle, lisääntyviä 
kustannuksia, niin suoria jälleenrakennus-
ja avustuskustannuksia kuin vakuutusten 
sekä tuotteiden ja palvelujen 
hinnannoususta johtuvia epäsuoria 
kustannuksia; vaikka tiettyjen 
kansainväliseen rauhaan ja 
turvallisuuteen nyt tai tulevaisuudessa 
kohdistuvien uhkien mahdollisesta 
pahenemisesta aiheutuvia kustannuksia ei 
voida täsmällisesti mitata, ne ovat 
varmastikin hyvin suuria;

3. katsoo, että äärimmäisten sääolojen 
yleistyminen viime vuosina aiheuttaa
maailmantaloudelle, ei ainoastaan 
kehitysmaille vaan koko maailman 
taloudelle, lisääntyviä kustannuksia, niin 
suoria jälleenrakennus- ja 
avustuskustannuksia kuin vakuutusten sekä 
tuotteiden ja palvelujen hinnannoususta 
johtuvia epäsuoria kustannuksia;

Or. en
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Tarkistus 27
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että nämä tapahtumat 
aiheuttavat maailmantaloudelle, ei 
ainoastaan kehitysmaille vaan koko
maailman taloudelle, lisääntyviä 
kustannuksia, niin suoria jälleenrakennus-
ja avustuskustannuksia kuin vakuutusten 
sekä tuotteiden ja palvelujen 
hinnannoususta johtuvia epäsuoria 
kustannuksia; vaikka tiettyjen 
kansainväliseen rauhaan ja 
turvallisuuteen nyt tai tulevaisuudessa 
kohdistuvien uhkien mahdollisesta 
pahenemisesta aiheutuvia kustannuksia ei 
voida täsmällisesti mitata, ne ovat 
varmastikin hyvin suuria;

3. katsoo, että nämä tapahtumat voivat 
aiheuttaa maailmantaloudelle, ei 
ainoastaan kehitysmaille vaan koko 
maailman taloudelle, lisääntyviä 
kustannuksia, niin suoria jälleenrakennus-
ja avustuskustannuksia kuin vakuutusten 
sekä tuotteiden ja palvelujen 
hinnannoususta johtuvia epäsuoria 
kustannuksia;

Or. en

Tarkistus 28
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että nämä tapahtumat aiheuttavat 
maailmantaloudelle, ei ainoastaan 
kehitysmaille vaan koko maailman 
taloudelle, lisääntyviä kustannuksia, niin 
suoria jälleenrakennus- ja 
avustuskustannuksia kuin vakuutusten sekä 
tuotteiden ja palvelujen hinnannoususta 
johtuvia epäsuoria kustannuksia; vaikka 
tiettyjen kansainväliseen rauhaan ja 
turvallisuuteen nyt tai tulevaisuudessa 
kohdistuvien uhkien mahdollisesta 
pahenemisesta aiheutuvia kustannuksia ei 

3. katsoo, että nämä tapahtumat aiheuttavat 
maailmantaloudelle, ei ainoastaan 
kehitysmaille vaan koko maailman 
taloudelle, lisääntyviä kustannuksia, niin 
suoria jälleenrakennus- ja 
avustuskustannuksia kuin vakuutusten sekä 
tuotteiden ja palvelujen hinnannoususta 
johtuvia epäsuoria kustannuksia; vaikka 
tiettyjen kansainväliseen rauhaan ja 
inhimilliseen turvallisuuteen nyt tai 
tulevaisuudessa kohdistuvien uhkien 
mahdollisesta pahenemisesta aiheutuvia 
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voida täsmällisesti mitata, ne ovat 
varmastikin hyvin suuria;

kustannuksia ei voida täsmällisesti mitata, 
ne ovat varmastikin hyvin suuria;

Or. en

Tarkistus 29
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että luonnonkatastrofit, joita 
ilmastonmuutos pahentaa, aiheuttavat 
epävakautta erityisesti valtioissa, jotka ovat 
altteimpia haitallisille sääoloille, ja 
toimintakykyään menettävissä valtioissa, 
joista useimmat sijaitsevat trooppisilla ja 
subtrooppisilla kehitysalueilla; korostaa, 
että väestön, jonka makean veden ja 
elintarvikkeiden saanti on huonontunut 
ilmastonmuutoksen pahentamien 
luonnonkatastrofien vuoksi, on pakko 
muuttaa ja ylikuormittaa näin ollen jo 
valmiiksi hauraiden tai toimintakykyään 
menettävien valtioiden taloudellisia, 
sosiaalisia ja hallinnollisia voimavaroja, 
mikä aiheuttaa konflikteja ja vaikuttaa 
haitallisesti turvallisuuteen; muistuttaa, 
että tällaiset tapahtumat saavat yhteisöt ja 
maat kilpailemaan niukoista resursseista ja 
pahentavat aiempia turvallisuusongelmia 
sekä synnyttävät uusia ongelmia;

4. painottaa, että luonnonkatastrofit 
aiheuttavat epävakautta erityisesti 
valtioissa, jotka ovat altteimpia haitallisille 
sääoloille, ja toimintakykyään menettävissä 
valtioissa; korostaa, että väestö, jonka 
makean veden ja elintarvikkeiden saanti on 
huonontunut luonnonkatastrofien vuoksi, 
muuttaa usein ja ylikuormittaa näin ollen 
valtioiden, erityisesti jo valmiiksi 
hauraiden tai toimintakykyään menettävien 
valtioiden taloudellisia, sosiaalisia ja 
hallinnollisia voimavaroja, mikä aiheuttaa 
mahdollisesti konflikteja ja vaikuttaa 
haitallisesti turvallisuuteen; toteaa, että 
tällaiset tapahtumat saattavat saada 
yhteisöt ja maat kilpailemaan niukoista 
resursseista;

Or. en

Tarkistus 30
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että luonnonkatastrofit, joita 
ilmastonmuutos pahentaa, aiheuttavat 
epävakautta erityisesti valtioissa, jotka 
ovat altteimpia haitallisille sääoloille, ja 
toimintakykyään menettävissä valtioissa, 
joista useimmat sijaitsevat trooppisilla ja 
subtrooppisilla kehitysalueilla; korostaa, 
että väestön, jonka makean veden ja 
elintarvikkeiden saanti on huonontunut 
ilmastonmuutoksen pahentamien 
luonnonkatastrofien vuoksi, on pakko 
muuttaa ja ylikuormittaa näin ollen jo 
valmiiksi hauraiden tai toimintakykyään 
menettävien valtioiden taloudellisia, 
sosiaalisia ja hallinnollisia voimavaroja, 
mikä aiheuttaa konflikteja ja vaikuttaa 
haitallisesti turvallisuuteen; muistuttaa, että 
tällaiset tapahtumat saavat yhteisöt ja maat 
kilpailemaan niukoista resursseista ja 
pahentavat aiempia turvallisuusongelmia 
sekä synnyttävät uusia ongelmia;

4. painottaa, että luonnonkatastrofit, joita 
ilmastonmuutos pahentaa, aiheuttavat 
epävakautta erityisesti näille 
onnettomuuksille alttiille valtioille 
trooppisilla ja subtrooppisilla 
kehitysalueilla; korostaa, että väestön, 
jonka makean veden ja elintarvikkeiden 
saanti on huonontunut ilmastonmuutoksen 
pahentamien luonnonkatastrofien vuoksi, 
on pakko muuttaa ja ylikuormittaa näin 
ollen jo valmiiksi hauraiden tai 
toimintakykyään menettävien valtioiden 
taloudellisia, sosiaalisia ja hallinnollisia 
voimavaroja, mikä aiheuttaa konflikteja ja 
vaikuttaa haitallisesti turvallisuuteen; 
muistuttaa, että tällaiset tapahtumat saavat 
yhteisöt ja maat kilpailemaan niukoista 
resursseista ja pahentavat aiempia 
turvallisuusongelmia sekä synnyttävät 
uusia ongelmia;

Or. nl

Tarkistus 31
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että luonnonkatastrofit, joita 
ilmastonmuutos pahentaa, aiheuttavat 
epävakautta erityisesti valtioissa, jotka ovat 
altteimpia haitallisille sääoloille, ja 
toimintakykyään menettävissä valtioissa, 
joista useimmat sijaitsevat trooppisilla ja 
subtrooppisilla kehitysalueilla; korostaa, 
että väestön, jonka makean veden ja 
elintarvikkeiden saanti on huonontunut 
ilmastonmuutoksen pahentamien 
luonnonkatastrofien vuoksi, on pakko 

4. painottaa, että luonnonkatastrofit, joita 
ilmastonmuutos pahentaa, aiheuttavat 
epävakautta erityisesti valtioissa, jotka ovat 
altteimpia haitallisille sääoloille, ja 
toimintakykyään menettävissä valtioissa, 
joista useimmat sijaitsevat trooppisilla ja 
subtrooppisilla kehitysalueilla; korostaa, 
että monenlaiset ilmastovaikutukset 
saattavat aiheuttaa monenlaisia 
inhimillisiä katastrofeja, jotka 
ylikuormittavat valtioiden kykyä selviytyä 
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muuttaa ja ylikuormittaa näin ollen jo 
valmiiksi hauraiden tai toimintakykyään 
menettävien valtioiden taloudellisia, 
sosiaalisia ja hallinnollisia voimavaroja, 
mikä aiheuttaa konflikteja ja vaikuttaa 
haitallisesti turvallisuuteen; muistuttaa, 
että tällaiset tapahtumat saavat yhteisöt ja 
maat kilpailemaan niukoista resursseista
ja pahentavat aiempia 
turvallisuusongelmia sekä synnyttävät 
uusia ongelmia;

niistä omin voimin, mikä vaikuttaa siten 
välillisesti laajempaan osaan maailmaa; 
panee kuitenkin merkille, että toistaiseksi 
minkään konfliktin ei voida katsoa 
johtuneen yksinomaan 
ilmastonmuutoksesta; korostaa, että 
koska riski kohdistuu edelleen pääasiassa 
alueisiin, jotka ovat alttiita merenpinnan 
nousulle (Oseania) tai jotka kärsivät 
ilmastosta johtuvasta luonnonvarojen 
vähyydestä (Saharan ja Saharan 
eteläpuolinen Afrikka), vaikutuksien 
lieventämistä koskevat strategiat olisi 
kohdistettava ensisijaisesti näihin 
alueisiin;

Or. en

Tarkistus 32
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että luonnonkatastrofit, joita 
ilmastonmuutos pahentaa, aiheuttavat 
epävakautta erityisesti valtioissa, jotka ovat 
altteimpia haitallisille sääoloille, ja 
toimintakykyään menettävissä valtioissa, 
joista useimmat sijaitsevat trooppisilla ja 
subtrooppisilla kehitysalueilla; korostaa, 
että väestön, jonka makean veden ja 
elintarvikkeiden saanti on huonontunut 
ilmastonmuutoksen pahentamien 
luonnonkatastrofien vuoksi, on pakko 
muuttaa ja ylikuormittaa näin ollen jo 
valmiiksi hauraiden tai toimintakykyään 
menettävien valtioiden taloudellisia, 
sosiaalisia ja hallinnollisia voimavaroja, 
mikä aiheuttaa konflikteja ja vaikuttaa 
haitallisesti turvallisuuteen; muistuttaa, että 
tällaiset tapahtumat saavat yhteisöt ja maat 
kilpailemaan niukoista resursseista ja 
pahentavat aiempia turvallisuusongelmia 

4. painottaa, että luonnonkatastrofit, joita 
ilmastonmuutos pahentaa, aiheuttavat 
epävakautta erityisesti valtioissa, jotka ovat 
altteimpia haitallisille sääoloille, ja 
toimintakykyään menettävissä valtioissa, 
joista useimmat sijaitsevat trooppisilla ja 
subtrooppisilla kehitysalueilla; korostaa, 
että väestön, jonka makean veden ja 
elintarvikkeiden saanti on huonontunut 
ilmastonmuutoksen pahentamien 
luonnonkatastrofien vuoksi, on usein
pakko muuttaa ja ylikuormittaa näin ollen 
jo valmiiksi hauraiden tai toimintakykyään 
menettävien valtioiden taloudellisia, 
sosiaalisia ja hallinnollisia voimavaroja, 
mikä aiheuttaa konflikteja ja vaikuttaa 
haitallisesti turvallisuuteen; muistuttaa, että 
tällaiset tapahtumat saavat yhteisöt ja maat 
kilpailemaan niukoista resursseista ja 
pahentavat aiempia turvallisuusongelmia 
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sekä synnyttävät uusia ongelmia; sekä synnyttävät uusia ongelmia;

Or. de

Tarkistus 33
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että luonnonkatastrofit, joita 
ilmastonmuutos pahentaa, aiheuttavat
epävakautta erityisesti valtioissa, jotka ovat 
altteimpia haitallisille sääoloille, ja 
toimintakykyään menettävissä valtioissa, 
joista useimmat sijaitsevat trooppisilla ja 
subtrooppisilla kehitysalueilla; korostaa, 
että väestön, jonka makean veden ja 
elintarvikkeiden saanti on huonontunut 
ilmastonmuutoksen pahentamien
luonnonkatastrofien vuoksi, on pakko 
muuttaa ja ylikuormittaa näin ollen jo 
valmiiksi hauraiden tai toimintakykyään 
menettävien valtioiden taloudellisia, 
sosiaalisia ja hallinnollisia voimavaroja, 
mikä aiheuttaa konflikteja ja vaikuttaa 
haitallisesti turvallisuuteen; muistuttaa, että 
tällaiset tapahtumat saavat yhteisöt ja maat 
kilpailemaan niukoista resursseista ja 
pahentavat aiempia turvallisuusongelmia 
sekä synnyttävät uusia ongelmia;

4. painottaa, että luonnonkatastrofit, joita 
ilmastonmuutos pahentaa, aiheuttavat 
epävakautta ja väestöliikkeitä erityisesti 
valtioissa, jotka ovat altteimpia haitallisille 
sääoloille, ja toimintakykyään menettävissä 
valtioissa, joista useimmat sijaitsevat 
trooppisilla ja subtrooppisilla 
kehitysalueilla; toteaa, että sama voi 
toistua myös luonnonkatastrofin 
aiheuttaman laajan teknologisen 
suuronnettomuuden seurauksena;
korostaa, että väestön, jonka makean veden 
ja elintarvikkeiden saanti on huonontunut 
luonnonkatastrofien vuoksi, on pakko 
muuttaa ja ylikuormittaa näin ollen jo 
valmiiksi hauraiden tai toimintakykyään 
menettävien valtioiden taloudellisia, 
sosiaalisia ja hallinnollisia voimavaroja, 
mikä edesauttaa konfliktien syntymistä ja 
vaikuttaa haitallisesti kokonaisvaltaiseen
turvallisuuteen; muistuttaa, että tällaiset 
tapahtumat saavat yhteisöt ja maat 
kilpailemaan niukoista resursseista ja 
pahentavat aiempia turvallisuusongelmia 
sekä synnyttävät uusia ongelmia;

Or. fi

Tarkistus 34
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler
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Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. huomauttaa, että monet nykyisistä 
kansallisista, alueellisista ja 
kansainvälisistä konflikteista, kuten 
Afrikan sarven ja Sahelin alueen 
konfliktit, liittyvät myös ilmastoon; toteaa, 
että Afrikan sarven nälänhätä on jossain 
määrin ilmastoon liittyvä ja että se on 
vaikeuttanut Somalian, Kenian ja 
joidenkin muiden alueen maiden 
humanitaariseen, poliittiseen ja 
turvallisuustilanteeseen; muistuttaa 
mieliin YK:n ympäristöohjelman (UNEP) 
joulukuussa 2011 julkaiseman, Sahelin 
alueen tilannetta koskevan analyysin, 
jossa todetaan, että lämpötilojen 
kohoaminen on aiheuttanut puutetta 
vedestä ja vaikeuttanut suuresti 
luonnonvaroista riippuvaisen, 
maanviljelystä, kalastuksesta ja 
karjanhoidosta toimeentulonsa saavan 
paikallisen väestön elämää, mikä on 
joissakin tapauksissa johtanut väkivaltaan 
ja aseellisiin konflikteihin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 35
Mitro Repo

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. huomauttaa, että monet nykyisistä 
kansallisista, alueellisista ja 
kansainvälisistä konflikteista, kuten 
Afrikan sarven ja Sahelin alueen konfliktit, 
liittyvät myös ilmastoon; toteaa, että 
Afrikan sarven nälänhätä on jossain määrin 
ilmastoon liittyvä ja että se on vaikeuttanut 

5. huomauttaa, että monet nykyisistä 
kansallisista, alueellisista ja 
kansainvälisistä konflikteista, kuten 
Afrikan sarven ja Sahelin alueen konfliktit, 
liittyvät myös ilmastoon; toteaa, että 
Afrikan sarven nälänhätä on jossain määrin 
ilmastoon liittyvä ja että se on vaikeuttanut 
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Somalian, Kenian ja joidenkin muiden 
alueen maiden humanitaariseen, 
poliittiseen ja turvallisuustilanteeseen; 
muistuttaa mieliin YK:n 
ympäristöohjelman (UNEP) joulukuussa 
2011 julkaiseman, Sahelin alueen tilannetta 
koskevan analyysin, jossa todetaan, että 
lämpötilojen kohoaminen on aiheuttanut 
puutetta vedestä ja vaikeuttanut suuresti 
luonnonvaroista riippuvaisen, 
maanviljelystä, kalastuksesta ja 
karjanhoidosta toimeentulonsa saavan 
paikallisen väestön elämää, mikä on 
joissakin tapauksissa johtanut väkivaltaan 
ja aseellisiin konflikteihin;

Somalian, Kenian ja joidenkin muiden 
alueen maiden humanitaariseen, 
poliittiseen ja turvallisuustilanteeseen; 
muistuttaa edelleen, että Sahelin alue on 
kärsinyt pahimmasta kuivuudesta 
vuosikymmeniin, ja että ruoka- ja 
vesipula vaikuttaa yli 18 miljoonan 
ihmisen elämään Tšadissa, Burkina 
Fasossa, Gambiassa, Mauritaniassa, 
Malissa, Nigerissä, Nigeriassa, 
Kamerunissa ja Senegalissa; muistuttaa
mieliin YK:n ympäristöohjelman (UNEP) 
joulukuussa 2011 julkaiseman, Sahelin 
alueen tilannetta koskevan analyysin, jossa 
todetaan, että lämpötilojen kohoaminen on 
aiheuttanut puutetta vedestä ja vaikeuttanut 
suuresti luonnonvaroista riippuvaisen, 
maanviljelystä, kalastuksesta ja 
karjanhoidosta toimeentulonsa saavan 
paikallisen väestön elämää, mikä on 
joissakin tapauksissa johtanut väkivaltaan 
ja aseellisiin konflikteihin;

Or. fi

Tarkistus 36
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. huomauttaa, että monet nykyisistä 
kansallisista, alueellisista ja 
kansainvälisistä konflikteista, kuten 
Afrikan sarven ja Sahelin alueen konfliktit, 
liittyvät myös ilmastoon; toteaa, että 
Afrikan sarven nälänhätä on jossain määrin 
ilmastoon liittyvä ja että se on vaikeuttanut 
Somalian, Kenian ja joidenkin muiden 
alueen maiden humanitaariseen, 
poliittiseen ja turvallisuustilanteeseen; 
muistuttaa mieliin YK:n 
ympäristöohjelman (UNEP) joulukuussa 
2011 julkaiseman, Sahelin alueen tilannetta 

5. huomauttaa, että monet nykyisistä 
kansallisista, alueellisista ja 
kansainvälisistä konflikteista, kuten 
Afrikan sarven ja Sahelin alueen konfliktit, 
liittyvät osittain ilmastoon; toteaa, että 
Afrikan sarven nälänhätä on jossain määrin 
ilmastoon liittyvä ja että se on vaikeuttanut 
Somalian, Kenian ja joidenkin muiden 
alueen maiden humanitaariseen, 
poliittiseen ja turvallisuustilanteeseen; 
muistuttaa mieliin YK:n 
ympäristöohjelman (UNEP) joulukuussa 
2011 julkaiseman, Sahelin alueen tilannetta 
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koskevan analyysin, jossa todetaan, että 
lämpötilojen kohoaminen on aiheuttanut 
puutetta vedestä ja vaikeuttanut suuresti 
luonnonvaroista riippuvaisen, 
maanviljelystä, kalastuksesta ja 
karjanhoidosta toimeentulonsa saavan 
paikallisen väestön elämää, mikä on 
joissakin tapauksissa johtanut väkivaltaan 
ja aseellisiin konflikteihin;

koskevan analyysin, jossa todetaan, että 
lämpötilojen kohoaminen on aiheuttanut 
puutetta vedestä ja vaikeuttanut suuresti 
luonnonvaroista riippuvaisen, 
maanviljelystä, kalastuksesta ja 
karjanhoidosta toimeentulonsa saavan 
paikallisen väestön elämää, mikä on 
joissakin tapauksissa johtanut väkivaltaan 
ja aseellisiin konflikteihin;

Or. de

Tarkistus 37
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että monimutkaiset kriisit on 
ennakoitava ja estettävä soveltamalla 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, johon 
kuuluvat kaikki toimintalohkot yhteisestä 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 
humanitaariseen apuun ja kehitysapuun;

6. toteaa, että monimutkaiset kriisit olisi
estettävä soveltamalla kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa, johon kuuluvat kaikki 
toimintalohkot yhteisestä turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikasta humanitaariseen 
apuun ja kehitysapuun;

Or. en

Tarkistus 38
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että monimutkaiset kriisit on 
ennakoitava ja estettävä soveltamalla 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, johon 
kuuluvat kaikki toimintalohkot yhteisestä 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 
humanitaariseen apuun ja kehitysapuun;

6. toteaa, että monimutkaiset kriisit on
ennakoitava ja estettävä soveltamalla 
maailmanlaajuista lähestymistapaa, johon 
kuuluvat humanitaarinen apu ja 
kehitysapu; panee merkille, että 
vuodesta 1969 alkaen Naton Science for 
Peace and Security Programme (SPS) 
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-ohjelmalla on tuettu yhteistyötoimia,
joiden kehyksessä on tarkasteltu 
ympäristöön liittyviä kysymyksiä, mukaan 
luettuna toimet, jotka liittyvät 
puolustusalaan ja joita on toteutettu 
Nato-valtioissa ja kumppanivaltioissa 
1990-luvulta alkaen;

Or. en

Tarkistus 39
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että monimutkaiset kriisit on 
ennakoitava ja estettävä soveltamalla 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, johon 
kuuluvat kaikki toimintalohkot yhteisestä 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 
humanitaariseen apuun ja kehitysapuun;

6. toteaa, että monimutkaiset kriisit 
estettävä soveltamalla kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa, johon kuuluvat kaikki 
toimintalohkot yhteisestä turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikasta humanitaariseen 
apuun ja kehitysapuun;

Or. de

Tarkistus 40
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että monimutkaiset kriisit on 
ennakoitava ja estettävä soveltamalla 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, johon 
kuuluvat kaikki toimintalohkot yhteisestä 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 
humanitaariseen apuun ja kehitysapuun;

6. toteaa, että monimutkaiset kriisit on 
ennakoitava ja estettävä soveltamalla 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa 
hyödynnetään täysimääräisesti yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
olemassa olevia välineitä sekä 
humanitaarista apua ja kehitysapua;

Or. en
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Tarkistus 41
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
6 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

toteaa myös, että Nato toimi keskeisessä 
asemassa toteutettaessa ensimmäistä 
kansainvälistä toimea ympäristöön 
kohdistuvien turvallisuushaasteiden 
torjumiseksi vuonna 2004, jolloin liitto 
yhdisti voimansa viiden muun 
kansainvälisen viraston kanssa10 ja 
muodosti ympäristö- ja turvallisuusalan 
Environment and Security Initiative 
(ENVSEC) -aloitteen; sen kehyksessä 
tarkastellaan ympäristöalan kysymyksiä, 
jotka uhkaavat turvallisuutta 
epäsuotuisassa asemassa olevilla alueilla;
10 Yhdistyneiden Kansakuntien 
ympäristöohjelma (UNEP), Yhdistyneiden 
Kansakuntien kehitysohjelma (UNDP), 
Euroopan turvallisuus- ja 
yhteistyöjärjestö (ETYJ), Yhdistyneiden 
Kansakuntien Euroopan talouskomissio 
(UNECE) ja Keski- ja Itä-Euroopan 
alueellinen ympäristökeskus.

Or. en

Tarkistus 42
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. tunnustaa yhteistä turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaa tukevan elintärkeän 
infrastruktuurin merkityksen;
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Or. en

Tarkistus 43
Graham Watson, Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. tunnustaa, että vaikka 
ilmastonmuutoksen tarkasteleminen 
turvallisuuteen liittyvä yhteys huomioon 
ottaen voi olla myönteinen asia, se on 
kuitenkin vain yksi osa toimista, joita 
EU:ssa toteutetaan ilmastonmuutoksen 
alalla ja joilla pyritään hyödyntämään 
poliittisia ja taloudellisia välineitä 
ilmastonmuutoksen lieventämiseksi ja 
siihen mukautumiseksi;

Or. en

Tarkistus 44
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa EU:n velvoitteesta säilyttää 
rauha, estää konfliktit ja lujittaa 
kansainvälistä turvallisuutta 
Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 
päämäärien ja periaatteiden mukaisesti; 
korostaa, että inhimillistä turvallisuutta ja 
suojeluvastuuta koskevissa 
toimintamalleissa ei ole niinkään kyse 
valtioiden itsemääräämisoikeudesta vaan 
ihmisten hyvinvoinnista; toteaa, että EU:n 
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
(YUTP) sekä yhteinen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikka (YTPP) on 

Poistetaan.
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suunniteltu erityisesti inhimillisen 
turvallisuuden ja suojeluvastuun 
täytäntöönpanemiseksi; muistuttaa 
tarpeesta edistää entistä tiiviimpään 
monenväliseen yhteistyöhön ja 
parempaan maailmanlaajuiseen 
hallintotapaan perustuvaa kansainvälistä 
järjestelmää, jossa EU:lla on johtava 
asema, varsinkin kun otetaan huomioon 
Yhdysvaltojen strategisessa asemassa 
tammikuussa 2012 tapahtunut muutos;

Or. en

Tarkistus 45
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa EU:n velvoitteesta säilyttää 
rauha, estää konfliktit ja lujittaa 
kansainvälistä turvallisuutta Yhdistyneiden 
Kansakuntien peruskirjan päämäärien ja 
periaatteiden mukaisesti; korostaa, että 
inhimillistä turvallisuutta ja 
suojeluvastuuta koskevissa 
toimintamalleissa ei ole niinkään kyse 
valtioiden itsemääräämisoikeudesta vaan 
ihmisten hyvinvoinnista; toteaa, että EU:n 
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
(YUTP) sekä yhteinen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikka (YTPP) on suunniteltu 
erityisesti inhimillisen turvallisuuden ja 
suojeluvastuun täytäntöönpanemiseksi; 
muistuttaa tarpeesta edistää entistä 
tiiviimpään monenväliseen yhteistyöhön ja 
parempaan maailmanlaajuiseen 
hallintotapaan perustuvaa kansainvälistä 
järjestelmää, jossa EU:lla on johtava 
asema, varsinkin kun otetaan huomioon 
Yhdysvaltojen strategisessa asemassa 
tammikuussa 2012 tapahtunut muutos;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. de

Tarkistus 46
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa EU:n velvoitteesta säilyttää 
rauha, estää konfliktit ja lujittaa 
kansainvälistä turvallisuutta Yhdistyneiden 
Kansakuntien peruskirjan päämäärien ja 
periaatteiden mukaisesti; korostaa, että 
inhimillistä turvallisuutta ja 
suojeluvastuuta koskevissa 
toimintamalleissa ei ole niinkään kyse 
valtioiden itsemääräämisoikeudesta vaan
ihmisten hyvinvoinnista; toteaa, että EU:n 
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
(YUTP) sekä yhteinen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikka (YTPP) on suunniteltu
erityisesti inhimillisen turvallisuuden ja 
suojeluvastuun täytäntöönpanemiseksi; 
muistuttaa tarpeesta edistää entistä 
tiiviimpään monenväliseen yhteistyöhön ja 
parempaan maailmanlaajuiseen 
hallintotapaan perustuvaa kansainvälistä 
järjestelmää, jossa EU:lla on johtava 
asema, varsinkin kun otetaan huomioon 
Yhdysvaltojen strategisessa asemassa 
tammikuussa 2012 tapahtunut muutos;

7. muistuttaa EU:n velvoitteesta säilyttää 
rauha, estää konfliktit ja lujittaa 
kansainvälistä turvallisuutta Yhdistyneiden 
Kansakuntien peruskirjan päämäärien ja 
periaatteiden mukaisesti; korostaa, että 
inhimillistä turvallisuutta ja 
suojeluvastuuta koskevissa 
toimintamalleissa on kyse ihmisten 
hyvinvoinnista, jonka 
täytäntöönpanemiseksi EU:n yhteinen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) sekä 
yhteinen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikka (YTPP) on suunniteltu; 
muistuttaa tarpeesta edistää entistä 
tiiviimpään monenväliseen yhteistyöhön ja 
parempaan maailmanlaajuiseen 
hallintotapaan perustuvaa kansainvälistä 
järjestelmää, jossa EU:lla on johtava 
asema, varsinkin kun otetaan huomioon 
Yhdysvaltojen strategisessa asemassa 
tammikuussa 2012 tapahtunut muutos;

Or. fi

Tarkistus 47
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa kiireellistä tarvetta mukauttaa 
EU:n ulkoisia toimia koskevia strategioita, 
politiikkoja ja välineitä niin, että niiden 
avulla voidaan vastata 
ilmastonmuutoksen synnyttämiin 
turvallisuushaasteisiin, riippumatta siitä, 
sovitaanko YK:n ilmastosopimuksen 
alaisissa uusissa yleissopimuksissa 
tulevista päästörajoituksista tai 
käynnistetäänkö muita kansainvälisiä 
toimia, joilla pyritään lieventämään
ilmastonmuutoksen vaikutuksia; toteaa 
myös, että konfliktien estäminen on 
olennainen osa työtä, jonka avulla tuleva 
ilmastonmuutosta koskeva järjestelmä 
saadaan toimimaan käytännössä;

8. korostaa, että EU:n on ulkoisia toimia 
koskevissa strategioissaan, politiikoissaan 
ja välineissään otettava huomioon, miten 
luonnonkatastrofit ja ilmastonmuutos 
vaikuttavat kansainväliseen 
turvallisuuteen;

Or. en

Tarkistus 48
Mitro Repo

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa kiireellistä tarvetta mukauttaa 
EU:n ulkoisia toimia koskevia strategioita, 
politiikkoja ja välineitä niin, että niiden 
avulla voidaan vastata ilmastonmuutoksen 
synnyttämiin turvallisuushaasteisiin, 
riippumatta siitä, sovitaanko YK:n 
ilmastosopimuksen alaisissa uusissa 
yleissopimuksissa tulevista 
päästörajoituksista tai käynnistetäänkö 
muita kansainvälisiä toimia, joilla pyritään 
lieventämään ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia; toteaa myös, että konfliktien 
estäminen on olennainen osa työtä, jonka 
avulla tuleva ilmastonmuutosta koskeva 
järjestelmä saadaan toimimaan 
käytännössä;

8. korostaa kiireellistä tarvetta mukauttaa 
EU:n ulkoisia toimia koskevia strategioita, 
politiikkoja ja välineitä niin, että niiden 
avulla voidaan vastata ilmastonmuutoksen 
synnyttämiin turvallisuushaasteisiin, 
riippumatta siitä, sovitaanko YK:n 
ilmastosopimuksen alaisissa uusissa 
yleissopimuksissa tulevista 
päästörajoituksista tai käynnistetäänkö 
muita kansainvälisiä toimia, joilla pyritään 
lieventämään ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia; toteaa myös, että konfliktien 
estäminen on olennainen osa työtä, jonka 
avulla tuleva ilmastonmuutosta koskeva 
järjestelmä saadaan toimimaan 
käytännössä; muistuttaa lisäksi, että niin 
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luonnon- kuin muidenkinlaisten 
katastrofien yhteydessä on tärkeä 
kiinnittää erityistä huomiota naisiin ja 
lapsiin, jotka ovat kriisitilanteissa 
erityisen haavoittuvassa asemassa;

Or. fi

Tarkistus 49
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. muistuttaa tältä osin komissiolle 
humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun 
alalla annetusta valtuutuksesta ja 
painottaa tarvetta jatkaa olemassa olevien 
välineiden kehittämistä ja vahvistamista;

Or. en

Tarkistus 50
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. toistaa myös, että katastrofiriskin 
pienentäminen on tältä osin tärkeää, jotta 
vähennetään kriisien vaikutusta 
haavoittuvassa asemassa oleviin 
väestöihin;

Or. en

Tarkistus 51
Geoffrey Van Orden
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa näin ollen, että yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
strategioihin ja operaatiosuunnitelmiin on 
sisällytettävä luonnonkatastrofien 
vaikutus niin, että huomio kiinnitetään 
kyseisiin maihin ja alueisiin ennen 
luontoon liittyvien tai humanitaaristen 
kriisien puhkeamista, kyseisten kriisien 
aikana ja niiden jälkeen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 52
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa näin ollen, että yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
strategioihin ja operaatiosuunnitelmiin on 
sisällytettävä luonnonkatastrofien 
vaikutus niin, että huomio kiinnitetään 
kyseisiin maihin ja alueisiin ennen 
luontoon liittyvien tai humanitaaristen 
kriisien puhkeamista, kyseisten kriisien 
aikana ja niiden jälkeen;

9. toteaa, että analyysi, joka koskee 
luonnonkatastrofien vaikutusta, olisi 
myös sisällytettävissä yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
strategioihin ja operaatiosuunnitelmiin, 
sikäli kuin ne koskevat mahdollisia 
luontoon liittyviä tai humanitaarisia 
kriisejä;

Or. en

Tarkistus 53
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa näin ollen, että yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
strategioihin ja operaatiosuunnitelmiin on 
sisällytettävä luonnonkatastrofien vaikutus 
niin, että huomio kiinnitetään kyseisiin 
maihin ja alueisiin ennen luontoon 
liittyvien tai humanitaaristen kriisien 
puhkeamista, kyseisten kriisien aikana ja 
niiden jälkeen;

9. korostaa näin ollen, että yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
strategioihin ja operaatiosuunnitelmiin on 
sisällytettävä ilmastosta johtuvien kriisien 
ja niistä aiheutuvien luonnonkatastrofien 
vaikutus niin, että huomio kiinnitetään 
kyseisiin maihin ja alueisiin ennen 
luontoon liittyvien tai humanitaaristen 
kriisien puhkeamista, kyseisten kriisien 
aikana ja niiden jälkeen, kunnioittaen 
samalla Lissabonin sopimuksen mukaisia 
humanitaarisia periaatteita;

Or. en

Tarkistus 54
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa näin ollen, että yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
strategioihin ja operaatiosuunnitelmiin on 
sisällytettävä luonnonkatastrofien vaikutus 
niin, että huomio kiinnitetään kyseisiin 
maihin ja alueisiin ennen luontoon 
liittyvien tai humanitaaristen kriisien 
puhkeamista, kyseisten kriisien aikana ja 
niiden jälkeen;

9. korostaa näin ollen, että yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
strategioihin ja operaatiosuunnitelmiin on 
sisällytettävä mahdollisten ilmastosta 
johtuvien luonnonkatastrofien vaikutus 
siten, että laaditaan vaikutuksien 
lieventämistä koskevia varasuunnitelmia, 
jotka kohdistuvat alueisiin, joilla riski on 
suurin;

Or. en

Tarkistus 55
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa näin ollen, että yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
strategioihin ja operaatiosuunnitelmiin on 
sisällytettävä luonnonkatastrofien vaikutus 
niin, että huomio kiinnitetään kyseisiin 
maihin ja alueisiin ennen luontoon 
liittyvien tai humanitaaristen kriisien 
puhkeamista, kyseisten kriisien aikana ja 
niiden jälkeen;

9. korostaa näin ollen, että yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
strategioihin ja operaatiosuunnitelmiin on 
sisällytettävä luonnonkatastrofien vaikutus 
niin, että huomio kiinnitetään kyseisiin 
maihin ja alueisiin ennen luontoon 
liittyvien tai humanitaaristen kriisien 
puhkeamista, kyseisten kriisien aikana ja 
niiden jälkeen; peräänkuuluttaa myös 
käytännöllistä yhteistyötä, kuten 
yhteistoimintaharjoituksia;

Or. fi

Tarkistus 56
Graham Watson, Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. korostaa, että toteuttamalla 
tehokkaita toimia ilmastonmuutoksen 
turvallisuuteen liittyvien vaikutuksien 
torjumiseksi ei pidä ainoastaan kohentaa 
konfliktien estämistä ja kriisinhallintaa 
vaan myös analysointi- ja 
varhaisvaroitusvalmiuksia;

Or. en

Tarkistus 57
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. muistuttaa, että Lissabonin Poistetaan.
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sopimuksessa EU:n edellytetään 
kehittävän siviili- ja sotilasvoimavarojaan 
ottaen huomioon 43 artiklassa mainitut 
kansainvälisen kriisienhallinnan tehtävät, 
joita ovat erityisesti konfliktien ehkäisy, 
humanitaariset ja pelastustehtävät, 
neuvonta ja tuki sotilasasioissa, 
rauhanturvaaminen ja konfliktin 
jälkeinen vakauttaminen;

Or. en

Tarkistus 58
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. muistuttaa, että Lissabonin 
sopimuksessa EU:n edellytetään 
kehittävän siviili- ja sotilasvoimavarojaan 
ottaen huomioon 43 artiklassa mainitut 
kansainvälisen kriisienhallinnan tehtävät, 
joita ovat erityisesti konfliktien ehkäisy, 
humanitaariset ja pelastustehtävät, 
neuvonta ja tuki sotilasasioissa, 
rauhanturvaaminen ja konfliktin jälkeinen 
vakauttaminen;

10. muistuttaa, että Lissabonin 
sopimuksessa unionin edellytetään 
kehittävän siviili- ja sotilasvoimavarojaan 
ottaen huomioon 43 artiklassa mainitut 
kansainvälisen kriisienhallinnan tehtävät, 
joita ovat erityisesti konfliktien ehkäisy, 
humanitaariset ja pelastustehtävät, 
neuvonta ja tuki sotilasasioissa, 
rauhanturvaaminen ja konfliktin jälkeinen 
vakauttaminen; katsoo samalla, että olisi 
vältettävä välineiden päällekkäisyyttä ja 
tehtävä selvä ero sellaisten välineiden 
välillä, jotka kuuluvat tai jotka eivät 
kuulu yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan soveltamisalaan, 
SEUT-sopimuksen 196 ja 214 artiklan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 59
Norica Nicolai
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Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. muistuttaa, että Lissabonin 
sopimuksessa EU:n edellytetään kehittävän 
siviili- ja sotilasvoimavarojaan ottaen 
huomioon 43 artiklassa mainitut 
kansainvälisen kriisienhallinnan tehtävät, 
joita ovat erityisesti konfliktien ehkäisy, 
humanitaariset ja pelastustehtävät, 
neuvonta ja tuki sotilasasioissa,
rauhanturvaaminen ja konfliktin jälkeinen 
vakauttaminen;

10. muistuttaa, että Lissabonin 
sopimuksessa EU:n edellytetään kehittävän 
siviili- ja sotilasvoimavarojaan ottaen 
huomioon 43 artiklassa mainitut 
kansainvälisen kriisienhallinnan tehtävät, 
joita ovat erityisesti konfliktien ehkäisy, 
humanitaariset ja pelastustehtävät, 
neuvonta ja tuki sotilasasioissa, 
rauhanturvaaminen ja konfliktin jälkeinen 
vakauttaminen; kehottaa komissiota ja 
neuvostoa toimimaan yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, jotta luodaan 
kriisitilanteita tarkasteleva pysyvä 
yhteinen asiantuntijaluettelo sekä 
Euroopan kriisinhallinta-alan akatemia 
(European Crisis Academy) tällaisten 
asiantuntijoiden kouluttamiseksi ja 
valmistelemiseksi yhteisin toimin 
tulevaisuutta silmällä pitäen;

Or. en

Tarkistus 60
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. muistuttaa myös, että on tarpeen 
välttää kaikenlaisia päällekkäisyyksiä 
humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun 
alan vakiintuneisiin välineisiin nähden, 
jotka eivät kuulu YTTP:n 
soveltamisalaan;

Or. en
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Tarkistus 61
Graham Watson, Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. tunnustaa, että sotilasvoimilla on
ympäristötiedusteluun, riskinarviointiin, 
humanitaariseen apuun, katastrofiapuun 
ja evakuointiin liittyviä valmiuksia ja 
voimavaroja ja että kyseiset valmiudet ja 
voimavarat ovat keskeisessä asemassa 
varhaisvaroitusjärjestelmien, 
ilmastoalaan liittyvän kriisinhallinnan ja 
katastrofeihin vastaamisen kannalta;

Or. en

Tarkistus 62
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että Lissabonin sopimuksella 
on otettu käyttöön uusia säännöksiä 
(21-23 artikla, 27 artikla, 39 artikla, 
41 artiklan 3 kohta, 43-46 artikla), 
erityisesti 41 artiklan 3 kohdassa mainittu 
käynnistysrahastoon liittyvä säännös, ja 
että kyseiset säännökset on pantava 
kiireellisesti täytäntöön, jotta EU olisi 
valmis vastaamaan niin ilmastoon 
liittyviin kuin muihinkin 
luonnonkatastrofeihin ja humanitaarisiin 
kriiseihin heti, kun niitä esiintyy;

11. korostaa, että Lissabonin sopimuksella 
on otettu käyttöön uusia säännöksiä 
(21-23 artikla, 27 artikla, 39 artikla, 
41 artiklan 3 kohta, 43-46 artikla), 
erityisesti 41 artiklan 3 kohdassa mainittu 
käynnistysrahastoon liittyvä säännös, ja 
että kyseiset säännökset on edelleen 
pantava täytäntöön;

Or. en
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Tarkistus 63
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että Lissabonin sopimuksella 
on otettu käyttöön uusia säännöksiä 
(21-23 artikla, 27 artikla, 39 artikla, 
41 artiklan 3 kohta, 43-46 artikla), 
erityisesti 41 artiklan 3 kohdassa mainittu 
käynnistysrahastoon liittyvä säännös, ja 
että kyseiset säännökset on pantava 
kiireellisesti täytäntöön, jotta EU olisi 
valmis vastaamaan niin ilmastoon liittyviin 
kuin muihinkin luonnonkatastrofeihin ja 
humanitaarisiin kriiseihin heti, kun niitä 
esiintyy;

11. korostaa, että Lissabonin sopimuksella 
on otettu käyttöön uusia säännöksiä 
(21-23 artikla, 27 artikla, 39 artikla, 
41 artiklan 3 kohta, 43-46 artikla), 
erityisesti 41 artiklan 3 kohdassa mainittu 
käynnistysrahastoon liittyvä säännös, ja 
että kyseiset säännökset on pantava 
kiireellisesti täytäntöön, jotta EU olisi 
valmis vastaamaan ilmastoon liittyviin 
kriiseihin heti, kun niitä esiintyy;

Or. en

Tarkistus 64
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että Lissabonin sopimuksella 
on otettu käyttöön uusia säännöksiä (21–
23 artikla, 27 artikla, 39 artikla, 41 artiklan 
3 kohta, 43–46 artikla), erityisesti 
41 artiklan 3 kohdassa mainittu 
käynnistysrahastoon liittyvä säännös, ja 
että kyseiset säännökset on pantava 
kiireellisesti täytäntöön, jotta EU olisi 
valmis vastaamaan niin ilmastoon 
liittyviin kuin muihinkin 
luonnonkatastrofeihin ja humanitaarisiin 
kriiseihin heti, kun niitä esiintyy;

11. korostaa, että Lissabonin sopimuksella 
on otettu käyttöön uusia säännöksiä (21–
23 artikla, 27 artikla, 39 artikla, 41 artiklan 
3 kohta, 43–46 artikla);

Or. de
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Tarkistus 65
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. huomauttaa, että EU:n olisi 
toteutettava lisätoimia YK:n, AU:n ja 
ETYJin kanssa, myös ENVSEC 
(Environment and Security Initiative) 
-aloitteen kehyksessä, jotta olisi 
mahdollista jakaa analyyseja ja 
tarkastella yhteisesti ilmastonmuutokseen 
liittyviä haasteita;

Or. en

Tarkistus 66
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa siviili- ja sotilasalan välisen 
yhteisvaikutuksen merkitystä esimerkiksi 
Haitin, Pakistanin ja New Orleansin 
kriisien yhteydessä; katsoo, että tämä 
yhteisvaikutus osoitti, että sotilasvoimat 
voivat arvokkaalla tavalla edistää 
ilmastosta johtuviin kriiseihin ja 
luonnonkatastrofeihin vastaamista 
antamalla välitöntä ja oikea-aikaista apua 
kärsineille alueille ja niiden asukkaille;

Or. en

Tarkistus 67
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler
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Päätöslauselmaesitys
13 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komission 
varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa 
EU:n siviili- ja sotilasalan välineiden 
pääasiallisena koordinaattorina

13. kehottaa unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, 
joka vastaa unionin yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan johtamisesta,

Or. en

Tarkistus 68
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
13 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komission varapuheenjohtajaa 
/ unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa
EU:n siviili- ja sotilasalan välineiden 
pääasiallisena koordinaattorina

13. kehottaa komission varapuheenjohtajaa 
/ unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa

Or. en

Tarkistus 69
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
13 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) asettamaan ilmastonmuutoksen ja siitä 
aiheutuvat turvallisuutta ja puolustusta 
koskevat seuraamukset keskeiseksi 
kysymykseksi analysoitaessa 
tulevaisuuden kriisien riskejä ja tulevien 
konfliktien uhkaa;

a) ottamaan asianmukaisiksi 
katsomissaan tapauksissa huomioon 
ilmastonmuutoksen ja luonnonkatastrofit 
sekä niiden turvallisuutta ja puolustusta 
koskevat seuraamukset analysoitaessa 
kriisejä ja konfliktien uhkia;
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Or. en

Tarkistus 70
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
13 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) asettamaan ilmastonmuutoksen ja siitä 
aiheutuvat turvallisuutta ja puolustusta 
koskevat seuraamukset keskeiseksi 
kysymykseksi analysoitaessa tulevaisuuden 
kriisien riskejä ja tulevien konfliktien 
uhkaa;

a) asettamaan ilmastonmuutoksen ja siitä 
aiheutuvat turvallisuutta ja puolustusta 
koskevat seuraamukset yhdeksi tekijäksi 
analysoitaessa tulevaisuuden kriisien 
riskejä ja tulevien konfliktien uhkaa;

Or. en

Tarkistus 71
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
13 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b) kohdistamaan päähuomion niihin
maihin ja alueisiin, joissa konfliktin ja 
epävakauden riski on suurin, erityisesti 
ilmastonmuutoksen ja sitä seuraavan 
yleisemmän ympäristön pilaantumisen 
johdosta;

b) arvioimaan, missä maissa ja/tai millä 
alueilla konfliktin ja epävakauden riski on 
mahdollisesti suurin ilmastonmuutoksen ja 
luonnonkatastrofien johdosta; laatimaan 
luettelon näistä maista/alueista; 
antamaan osana vuosittain laadittavia ja 
YUTP:n alaa koskevia kertomuksia tietoa 
sellaisten EU:n politiikkojen ja välineiden 
täytäntöönpanosta, joiden tavoitteena on 
tarkastella kyseisiä haasteita luetelluissa 
maissa/luetelluilla alueilla;

Or. en
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Tarkistus 72
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
13 kohta – c alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c) vahvistamaan EU:n valmiuksia taata 
konfliktien ehkäiseminen, kriisinhallinta ja 
kriisin jälkeinen jälleenrakentaminen;

c) vahvistamaan EU:n valmiuksia taata 
konfliktien ehkäiseminen, kriisinhallinta ja 
kriisin jälkeinen jälleenrakentaminen;
koordinoimaan tiiviisti komission kanssa 
ja EU:n kehityspolitiikkaan nähden 
toteutettavia toimia, jotka koskevat 
tarvetta auttaa kumppanivaltioita 
kehittämään vastustuskykyä 
ilmastonmuutoksen torjumisen sekä 
muiden siihen mukautumiseen liittyvien 
ulottuvuuksien kohdalla;

Or. en

Tarkistus 73
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
13 kohta – c alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c) vahvistamaan EU:n valmiuksia taata 
konfliktien ehkäiseminen, kriisinhallinta ja 
kriisin jälkeinen jälleenrakentaminen;

c) vahvistamaan EU:n käytännön
valmiuksia taata konfliktien ehkäiseminen, 
kriisinhallinta ja kriisin jälkeinen 
jälleenrakentaminen

Or. fi

Tarkistus 74
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
13 kohta – d alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

d) mukauttamaan EU:n siviili- ja 
sotilasvoimavarojen ja -valmiuksien 
pitkän ajan suunnittelua tämän 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 75
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
13 kohta – d alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

d) mukauttamaan EU:n siviili- ja 
sotilasvoimavarojen ja -valmiuksien pitkän 
ajan suunnittelua tämän mukaisesti;

d) mukauttamaan EU:n siviili- ja 
sotilasvoimavarojen ja -valmiuksien pitkän 
ajan suunnittelua tämän mukaisesti tiiviissä 
yhteistyössä komission kanssa;

Or. en

Tarkistus 76
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
13 kohta – d alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

d) mukauttamaan EU:n siviili- ja 
sotilasvoimavarojen ja -valmiuksien pitkän 
ajan suunnittelua tämän mukaisesti;

d) yhteen sovittamaan EU:n siviili- ja 
sotilasvoimavarojen ja -valmiuksien pitkän 
ajan suunnittelua tämän mukaisesti

Or. fi

Tarkistus 77
Ana Gomes
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Päätöslauselmaesitys
13 kohta – d a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

d a) esittämään suuntaviivoja 11 kohdassa 
tarkoitettujen säännöksien 
täytäntöönpanosta ja kehittämään 
erityisiä suuntaviivoja, joissa määritellään 
toimenpiteet, joita jäsenvaltioiden ja 
muiden asianomaisten EU:n elimien on 
tarkoitus toteuttaa mahdollisen ilmastosta 
johtuvan kriisin johdosta, painottaen 
erityisesti tehtävien koordinoimista EU:n 
toimijoiden ja muiden osapuolien välillä 
sekä varojen yhdistämistä ja jakamista;

Or. en

Tarkistus 78
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on sitä mieltä, että EU:n on laadittava 
luettelo haasteista, joita se kohtaa 
esimerkiksi arktisella alueella, 
arabimaailmassa ja "kolmannella napa-
alueella" (Himalajalla ja Tiibetin 
ylängöllä) ja joihin kuuluu erityisesti 
vesivarantoihin liittyvien konfliktien riski 
Etelä-Aasiassa; kehottaa tämän vuoksi 
korkeaa edustajaa laatimaan luettelon 
kaikista niistä maista ja alueista, jotka 
kärsivät eniten ilmastonmuutoksesta 
tulevina vuosikymmeninä, mukaan 
luettuna erityisesti pienten saarivaltioiden 
liiton (AOSIS) maat, joiden olemassaolo 
on uhattuna merenpinnan nousun 
vuoksi; kehottaa korkeaa edustajaa 
selvittämään syyt, joiden vuoksi maa tai 
alue on sisällytetty kyseiseen luetteloon, ja 
määrittämään, minkä luonteisia toimia 

Poistetaan.
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EU:lta kussakin tapauksessa edellytetään, 
jotta vältetään riskin, konfliktin tai muun 
humanitaarisen katastrofin toteutuminen;

Or. en

Tarkistus 79
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on sitä mieltä, että EU:n on laadittava 
luettelo haasteista, joita se kohtaa 
esimerkiksi arktisella alueella, 
arabimaailmassa ja "kolmannella napa-
alueella" (Himalajalla ja Tiibetin 
ylängöllä) ja joihin kuuluu erityisesti 
vesivarantoihin liittyvien konfliktien riski 
Etelä-Aasiassa; kehottaa tämän vuoksi 
korkeaa edustajaa laatimaan luettelon 
kaikista niistä maista ja alueista, jotka 
kärsivät eniten ilmastonmuutoksesta 
tulevina vuosikymmeninä, mukaan 
luettuna erityisesti pienten saarivaltioiden 
liiton (AOSIS) maat, joiden olemassaolo 
on uhattuna merenpinnan nousun 
vuoksi; kehottaa korkeaa edustajaa 
selvittämään syyt, joiden vuoksi maa tai 
alue on sisällytetty kyseiseen luetteloon, ja 
määrittämään, minkä luonteisia toimia 
EU:lta kussakin tapauksessa edellytetään, 
jotta vältetään riskin, konfliktin tai muun 
humanitaarisen katastrofin toteutuminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 80
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on sitä mieltä, että EU:n on laadittava 
luettelo haasteista, joita se kohtaa 
esimerkiksi arktisella alueella, 
arabimaailmassa ja "kolmannella napa-
alueella" (Himalajalla ja Tiibetin ylängöllä) 
ja joihin kuuluu erityisesti vesivarantoihin 
liittyvien konfliktien riski Etelä-Aasiassa; 
kehottaa tämän vuoksi korkeaa edustajaa
laatimaan luettelon kaikista niistä maista ja 
alueista, jotka kärsivät eniten 
ilmastonmuutoksesta tulevina 
vuosikymmeninä, mukaan luettuna 
erityisesti pienten saarivaltioiden liiton 
(AOSIS) maat, joiden olemassaolo on 
uhattuna merenpinnan nousun vuoksi; 
kehottaa korkeaa edustajaa selvittämään 
syyt, joiden vuoksi maa tai alue on 
sisällytetty kyseiseen luetteloon, ja 
määrittämään, minkä luonteisia toimia 
EU:lta kussakin tapauksessa edellytetään, 
jotta vältetään riskin, konfliktin tai muun 
humanitaarisen katastrofin toteutuminen;

14. on sitä mieltä, että EU:n on laadittava 
luettelo haasteista, joita se kohtaa 
esimerkiksi arktisella alueella, 
arabimaailmassa ja "kolmannella napa-
alueella" (Himalajalla ja Tiibetin ylängöllä) 
ja joihin kuuluu erityisesti vesivarantoihin 
liittyvien konfliktien riski Etelä-Aasiassa; 
kehottaa tämän vuoksi Euroopan 
ulkosuhdehallintoa, humanitaarisen avun 
ja pelastuspalveluasioiden pääosastoa ja 
kehitys- ja yhteistyöpääosastoa laatimaan 
toisiaan tiiviisti kuullen ja toimia 
koordinoiden luettelon kaikista niistä 
maista ja alueista, jotka kärsivät eniten 
ilmastonmuutoksesta tulevina 
vuosikymmeninä, mukaan luettuna 
erityisesti pienten saarivaltioiden liiton 
(AOSIS) maat, joiden olemassaolo on 
uhattuna merenpinnan nousun vuoksi; 
kehottaa korkeaa edustajaa selvittämään 
syyt, joiden vuoksi maa tai alue on 
sisällytetty kyseiseen luetteloon, ja 
määrittämään, minkä luonteisia toimia 
EU:lta kussakin tapauksessa edellytetään, 
jotta vältetään riskin, konfliktin tai muun 
humanitaarisen katastrofin toteutuminen;

Or. en

Tarkistus 81
Graham Watson, Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on sitä mieltä, että EU:n on laadittava 
luettelo haasteista, joita se kohtaa 
esimerkiksi arktisella alueella, 
arabimaailmassa ja "kolmannella napa-
alueella" (Himalajalla ja Tiibetin ylängöllä) 
ja joihin kuuluu erityisesti vesivarantoihin 

14. on sitä mieltä, että EU:n on laadittava 
luettelo haasteista, joita se kohtaa 
esimerkiksi arktisella alueella, Afrikassa, 
arabimaailmassa ja "kolmannella napa-
alueella" (Himalajalla ja Tiibetin ylängöllä) 
ja joihin kuuluu erityisesti vesivarantoihin 
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liittyvien konfliktien riski Etelä-Aasiassa; 
kehottaa tämän vuoksi korkeaa edustajaa 
laatimaan luettelon kaikista niistä maista ja 
alueista, jotka kärsivät eniten 
ilmastonmuutoksesta tulevina 
vuosikymmeninä, mukaan luettuna 
erityisesti pienten saarivaltioiden liiton 
(AOSIS) maat, joiden olemassaolo on 
uhattuna merenpinnan nousun vuoksi; 
kehottaa korkeaa edustajaa selvittämään 
syyt, joiden vuoksi maa tai alue on 
sisällytetty kyseiseen luetteloon, ja 
määrittämään, minkä luonteisia toimia 
EU:lta kussakin tapauksessa edellytetään, 
jotta vältetään riskin, konfliktin tai muun 
humanitaarisen katastrofin toteutuminen;

liittyvien konfliktien riski Etelä-Aasiassa; 
kehottaa tämän vuoksi korkeaa edustajaa 
laatimaan luettelon kaikista niistä maista ja 
alueista, jotka kärsivät eniten 
ilmastonmuutoksesta tulevina 
vuosikymmeninä, mukaan luettuna 
erityisesti pienten saarivaltioiden liiton 
(AOSIS) maat, joiden olemassaolo on 
uhattuna merenpinnan nousun vuoksi; 
kehottaa korkeaa edustajaa selvittämään 
syyt, joiden vuoksi maa tai alue on 
sisällytetty kyseiseen luetteloon, ja 
määrittämään, minkä luonteisia toimia 
EU:lta kussakin tapauksessa edellytetään, 
jotta vältetään riskin, konfliktin tai muun 
humanitaarisen katastrofin toteutuminen;

Or. en

Tarkistus 82
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. painottaa, että on tärkeää jatkaa ja 
vahvistaa EU:n antamaa kehitysapua ja 
humanitaarista apua, jonka tavoitteiksi on 
asetettu mukauttaminen, lieventäminen, 
toimien toteuttaminen, vastustuskyky, 
hätäapu ja kriisin jälkeinen kehittäminen 
ilmastosta johtuvien kriisien ja 
luonnonkatastrofien yhteydessä; panee 
merkille katastrofiriskin pienentämistä ja 
hätäavun, kunnostustoimien ja 
kehitysyhteistyön niveltämistä koskevien 
aloitteiden merkityksen ja kehottaa 
komissiota valtavirtaistamaan nämä 
ohjelmat ja toimet sen antamaan 
humanitaariseen apuun ja erityisesti 
kehitystukeen; suhtautuu myönteisesti 
ehdotukseen, joka koskee EU:n 
pelastuspalvelumekanismin roolin 
laajentamista erityisesti Euroopan 
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unionin ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 83
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa laatimaan uuden 
kansainvälisen sopimuksen 
ilmastopakolaisia koskevan ongelman 
ratkaisemiseksi; siinä olisi laadittava 
mekanismi, jonka avulla hallitukset voivat 
yhdessä toimia, tehdä suunnitelmia ja 
varautua laajamittaisesta 
pakkosiirtolaisuudesta aiheutuviin 
seurauksiin sekä perustaa rahaston 
uudelleen asuttamisesta johtuviin 
kustannuksiin osallistumiseksi; 
asiakirjaan olisi myös mahdollista 
sisällyttää rajallinen määrä 
ihmisoikeuksia koskevia säännöksiä, 
kuten ihmisten suojeleminen siltä, että 
heidät pakotetaan palaamaan alueille, 
joilla riskit ovat suuria1;
1 Environmental Justice Foundation 
-järjestön laatiman kertomuksen mukaan 
jopa 150 miljoonaa ihmistä joutuu 
muuttamaan muihin maihin seuraavien 
40 vuoden aikana ilmaston lämpenemisen 
vuoksi.

Or. en

Tarkistus 84
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. suhtautuu myönteisesti UNDP:n, 
UNEPin, ETYJin, Naton, UNECEn ja 
Keski- ja Itä-Euroopan alueellisen 
ympäristökeskuksen toteuttamaan 
Environment and Security Initiative 
-aloitteeseen; sen tavoitteena on vastata 
haasteisiin, jotka liittyvät inhimilliseen 
turvallisuuteen ja luonnonympäristöön, 
siten, että Keski-Aasiassa, Kaukasuksessa 
ja Kaakkois-Euroopassa sijaitsevien 
valtioiden käyttöön asetetaan kyseisten 
tahojen yhdistetty asiantuntemus ja varat; 
toteaa, että mainitun aloitteen 
kokonaisvaltainen suorituskyky on vielä 
rajallinen, mutta se on toistaiseksi 
toiminut institutionaalisen koordinoinnin 
kannalta tärkeänä välineenä ja 
valtavirtaistamista koskevien prosessien 
helpottamisen lähtökohtana;

Or. en

Tarkistus 85
Graham Watson, Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. painottaa, että EU:n olisi 
toteutettava toimia yhdessä keskeisten 
riskialueiden ja haavoittuvimmassa 
asemassa olevien valtioiden kanssa niiden 
selviytymiskyvyn vahvistamiseksi; 
korostaa, että EU voisi sisällyttää 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja sitä 
koskevan vastustuskyvyn lisäämisen 
tiiviimmin EU:n alueellisiin strategioihin 
(EU-Afrikka -strategiaan, Barcelonan 
prosessiin, Mustanmeren synergia 
-aloitteeseen, EU:n 
Keski-Aasia-strategiaan ja Lähi-idän 
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toimintasuunnitelmaan).

Or. en

Tarkistus 86
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa korkeaa edustajaa ja 
komissiota laatimaan poliittisen 
asiakirjan, jossa hahmotellaan 
pääperiaatteet, suuntaviivat ja välineet 
EU:n ilmastoturvallisuutta koskevaa 
politiikkaa varten; pitää 
valtavirtaistamista johtavana 
periaatteena, johon olisi pyrittävä samalla 
tavoin kuin ihmisoikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon alalla1;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 87
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa korkeaa edustajaa ja 
komissiota laatimaan poliittisen 
asiakirjan, jossa hahmotellaan 
pääperiaatteet, suuntaviivat ja välineet 
EU:n ilmastoturvallisuutta koskevaa 
politiikkaa varten; pitää valtavirtaistamista 
johtavana periaatteena, johon olisi 
pyrittävä samalla tavoin kuin 
ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
alalla1;

15. kehottaa korkeaa edustajaa ja 
komissiota valtavirtaistamaan EU:n 
ilmastoturvallisuutta koskevan politiikan 
pääperiaatteet, suuntaviivat ja välineet 
ulkoisen toiminnan ja YTPP:n 
tärkeimpiin strategioihin, poliittisiin 
asiakirjoihin ja rahoitusvälineisiin; pitää 
valtavirtaistamista johtavana periaatteena, 
johon olisi pyrittävä samalla tavoin kuin 
ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
alalla1;
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Or. en

Tarkistus 88
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kiinnittää huomion siihen tosiasiaan, 
että energiaturvallisuus liittyy läheisesti 
ilmastonmuutokseen; katsoo, että 
energiaturvallisuutta on parannettava, 
jotta voidaan vähentää EU:n riippuvuutta 
lähinnä Venäjältä ja Persianlahdelta 
peräisin olevista fossiilisista polttoaineista 
– jolloin kasvihuonekaasupäästötkin 
vähenevät huomattavasti – ja korvata ne 
EU:n uusiutuvalla energialla ja 
energiansäästötoimilla; toteaa, että 
ilmastonmuutoksen ja 
energiaturvallisuuden integroiminen voi 
osaltaan auttaa saavuttamaan tämän 
tavoitteen joillakin alueilla, esimerkiksi 
arktisella alueella;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 89
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kiinnittää huomion siihen tosiasiaan, 
että energiaturvallisuus liittyy läheisesti 
ilmastonmuutokseen; katsoo, että 
energiaturvallisuutta on parannettava, jotta 
voidaan vähentää EU:n riippuvuutta 
lähinnä Venäjältä ja Persianlahdelta
peräisin olevista fossiilisista polttoaineista 

16. kiinnittää huomion siihen tosiasiaan, 
että energiaturvallisuus liittyy läheisesti 
ilmastonmuutokseen; katsoo, että 
energiaturvallisuutta on parannettava, jotta 
voidaan vähentää EU:n riippuvuutta 
Venäjältä peräisin olevista, ikiroudan 
sulamisen vuoksi häiriöille alttiiden
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– jolloin kasvihuonekaasupäästötkin 
vähenevät huomattavasti – ja korvata ne 
EU:n uusiutuvalla energialla ja 
energiansäästötoimilla; toteaa, että 
ilmastonmuutoksen ja 
energiaturvallisuuden integroiminen voi 
osaltaan auttaa saavuttamaan tämän 
tavoitteen joillakin alueilla, esimerkiksi 
arktisella alueella;

putkien välityksellä kuljetettavista 
fossiilisista polttoaineista – jolloin 
kasvihuonekaasupäästötkin vähenevät 
huomattavasti – ja korvata ne EU:n 
uusiutuvalla energialla ja 
energiansäästötoimilla; toteaa, että 
ilmastonmuutoksen ja 
energiaturvallisuuden integroiminen voi 
osaltaan auttaa saavuttamaan tämän 
tavoitteen joillakin alueilla, esimerkiksi 
arktisella alueella;

Or. en

Tarkistus 90
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kiinnittää huomion siihen tosiasiaan, 
että energiaturvallisuus liittyy läheisesti 
ilmastonmuutokseen; katsoo, että 
energiaturvallisuutta on parannettava, jotta 
voidaan vähentää EU:n riippuvuutta 
lähinnä Venäjältä ja Persianlahdelta 
peräisin olevista fossiilisista polttoaineista 
– jolloin kasvihuonekaasupäästötkin 
vähenevät huomattavasti – ja korvata ne 
EU:n uusiutuvalla energialla ja 
energiansäästötoimilla; toteaa, että 
ilmastonmuutoksen ja 
energiaturvallisuuden integroiminen voi 
osaltaan auttaa saavuttamaan tämän 
tavoitteen joillakin alueilla, esimerkiksi 
arktisella alueella;

16. kiinnittää huomion siihen tosiasiaan, 
että energiaturvallisuus liittyy läheisesti 
ilmastonmuutokseen; katsoo, että 
energiaturvallisuutta ja unionin 
energiatehokkuutta on parannettava 
huomattavasti, millä vähennetään 
merkittävästi EU:n riippuvuutta ulkoisista 
lähteistä, jolloin parannetaan sen 
turvallisuuteen liittyvää asemaa;

Or. en

Tarkistus 91
Anneli Jäätteenmäki
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Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kiinnittää huomion siihen tosiasiaan, 
että energiaturvallisuus liittyy läheisesti 
ilmastonmuutokseen; katsoo, että 
energiaturvallisuutta on parannettava, jotta 
voidaan vähentää EU:n riippuvuutta 
lähinnä Venäjältä ja Persianlahdelta 
peräisin olevista fossiilisista polttoaineista 
– jolloin kasvihuonekaasupäästötkin 
vähenevät huomattavasti – ja korvata ne 
EU:n uusiutuvalla energialla ja 
energiansäästötoimilla; toteaa, että 
ilmastonmuutoksen ja 
energiaturvallisuuden integroiminen voi 
osaltaan auttaa saavuttamaan tämän 
tavoitteen joillakin alueilla, esimerkiksi 
arktisella alueella;

16. kiinnittää huomion siihen tosiasiaan, 
että energiaturvallisuus liittyy läheisesti 
ilmastonmuutokseen; katsoo, että 
energiaturvallisuutta on parannettava, jotta 
voidaan vähentää EU:n riippuvuutta 
fossiilisista polttoaineista – jolloin 
kasvihuonekaasupäästötkin vähenevät 
huomattavasti – ja panostaa uusiutuvaan 
energiaan ja energiansäästötoimiin; 
toteaa, että ilmastonmuutoksen ja 
energiaturvallisuuden integroiminen voi 
osaltaan auttaa saavuttamaan tämän 
tavoitteen joillakin alueilla, esimerkiksi 
arktisella alueella;

Or. fi

Tarkistus 92
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
16 kohta – a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) kehottaa Euroopan puolustusvirastoa 
ja jäsenvaltioiden sotilasvoimia 
kehittämään ympäristöystävällistä ja 
energiatietoista tekniikkaa hyödyntäen 
täysimääräisesti uusiutuvien 
energialähteiden tarjoamaa potentiaalia;

Or. en

Tarkistus 93
Indrek Tarand
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Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa tarvetta luoda 
ilmastoturvallisuuden alan vuoropuhelu 
EU:n ja Yhdysvaltojen, Venäjän, Kiinan, 
Intian ja Brasilian kaltaisten valtioiden 
välisten strategisten kumppanuuksien 
kehyksessä;

Or. en

Tarkistus 94
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. katsoo, että arktisen alueen ja sen 
luonnonvarojen avautuminen 
rajavaltioille, joihin kuuluu myös unionin 
jäsenvaltioita, on ilmastonmuutoksesta 
johtuva merkittävä seuraus; korostaa, että 
tätä uhkia moninkertaistavaa tekijää on 
tarkasteltava arktista aluetta koskevan 
tarkoituksenmukaisen strategian avulla;

Or. en

Tarkistus 95
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa korkeaa edustajaa 
perustamaan neuvoston / Euroopan 
ulkosuhdehallinnon yhteyteen virallisen 

Poistetaan.
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työryhmän pohtimaan kaikkia niitä 
toisiinsa kytkeytyviä kysymyksiä, jotka 
liittyvät ilmastonmuutokseen ja energiaa 
koskeviin turvallisuus- ja 
puolustushuoliin, koska tällaisen 
työryhmän puuttuminen on tähän asti 
estänyt yhdenmukaisen ja 
kokonaisvaltaisen EU:n lähestymistavan 
kehittämisen;

Or. en

Tarkistus 96
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa korkeaa edustajaa 
perustamaan neuvoston / Euroopan 
ulkosuhdehallinnon yhteyteen virallisen 
työryhmän pohtimaan kaikkia niitä 
toisiinsa kytkeytyviä kysymyksiä, jotka 
liittyvät ilmastonmuutokseen ja energiaa 
koskeviin turvallisuus- ja puolustushuoliin, 
koska tällaisen työryhmän puuttuminen on 
tähän asti estänyt yhdenmukaisen ja 
kokonaisvaltaisen EU:n lähestymistavan 
kehittämisen;

17. kehottaa korkeaa edustajaa, komissiota 
ja neuvostoa perustamaan virallisen, 
säännönmukaisen ja pysyvän 
toimintarakenteen, jonka tehtävänä on 
pohtia kaikkia niitä toisiinsa kytkeytyviä 
kysymyksiä, jotka liittyvät 
ilmastonmuutokseen ja energiaa koskeviin 
turvallisuus- ja puolustushuoliin, koska 
tällaisen rakenteen puuttuminen on tähän 
asti estänyt yhdenmukaisen ja 
kokonaisvaltaisen EU:n lähestymistavan 
kehittämisen;

Or. en

Tarkistus 97
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. on tyytyväinen viime aikoina 18. on tyytyväinen viime aikoina 
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esiintyneisiin yrityksiin vahvistaa Naton ja 
EU:n välistä koordinointia voimavarojen 
kehittämisen alalla; toteaa olevan erittäin 
tarpeellista yksilöidä yhteistyöstä koituvat 
molemminpuoliset edut, samalla kun 
otetaan huomioon kummankin 
organisaation erityiset vastuualueet; 
korostaa tarvetta kehittää synergioita 
yhdistämiseen ja jakamiseen liittyvien 
hankkeiden ja älykkääseen puolustukseen 
liittyvien hankkeiden (Nato) yhteydessä, 
jotta ilmastoon liittyvät tarpeet voidaan 
ottaa huomioon;

esiintyneisiin yrityksiin vahvistaa Naton ja 
EU:n välistä koordinointia voimavarojen 
kehittämisen alalla; toteaa olevan erittäin 
tarpeellista yksilöidä yhteistyöstä koituvat 
molemminpuoliset edut, samalla kun 
otetaan huomioon kummankin 
organisaation erityiset vastuualueet; 
korostaa tarvetta kehittää synergioita 
yhdistämiseen ja jakamiseen liittyvien 
hankkeiden ja älykkääseen puolustukseen 
liittyvien hankkeiden (Nato) yhteydessä, 
jotka olisi mahdollista panna täytäntöön 
luonnonkatastrofien torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 98
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa korkeaa edustajaa mitä 
pikimmin hyödyntämään kaikki 
Lissabonin sopimuksen tarjoamat 
mahdollisuudet ja tekemään ehdotuksia 
käynnistysrahaston (SEUT 41 artiklan 
3 kohta) toteuttamiseksi ottaen huomioon 
tulevaisuudessa mahdollisesti toteutuvat 
yhdistämiseen ja jakamiseen liittyvät 
hankkeet ja yhdistetyt voimavarat, kuten 
European Engineer Corps (EU:n 
pioneerijoukot), joilla ilmastosta johtuviin 
kriiseihin ja luonnonkatastrofeihin 
pyritään vastaamaan;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 99
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler
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Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa korkeaa edustajaa mitä 
pikimmin hyödyntämään kaikki Lissabonin 
sopimuksen tarjoamat mahdollisuudet ja 
tekemään ehdotuksia käynnistysrahaston 
(SEUT 41 artiklan 3 kohta) toteuttamiseksi 
ottaen huomioon tulevaisuudessa 
mahdollisesti toteutuvat yhdistämiseen ja 
jakamiseen liittyvät hankkeet ja yhdistetyt 
voimavarat, kuten European Engineer 
Corps (EU:n pioneerijoukot), joilla 
ilmastosta johtuviin kriiseihin ja 
luonnonkatastrofeihin pyritään 
vastaamaan;

19. kehottaa korkeaa edustajaa mitä 
pikimmin hyödyntämään kaikki Lissabonin 
sopimuksen tarjoamat mahdollisuudet ja 
tekemään ehdotuksia käynnistysrahaston 
(SEUT 41 artiklan 3 kohta) toteuttamiseksi 
ottaen huomioon tulevaisuudessa 
mahdollisesti toteutuvat yhdistämiseen ja 
jakamiseen liittyvät hankkeet ja yhdistetyt 
voimavarat;

Or. en

Tarkistus 100
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa korkeaa edustajaa mitä 
pikimmin hyödyntämään kaikki Lissabonin 
sopimuksen tarjoamat mahdollisuudet ja 
tekemään ehdotuksia käynnistysrahaston 
(SEUT 41 artiklan 3 kohta) toteuttamiseksi 
ottaen huomioon tulevaisuudessa 
mahdollisesti toteutuvat yhdistämiseen ja 
jakamiseen liittyvät hankkeet ja yhdistetyt 
voimavarat, kuten European Engineer 
Corps (EU:n pioneerijoukot), joilla 
ilmastosta johtuviin kriiseihin ja 
luonnonkatastrofeihin pyritään 
vastaamaan;

19. kehottaa korkeaa edustajaa mitä 
pikimmin hyödyntämään kaikki Lissabonin 
sopimuksen tarjoamat mahdollisuudet ja 
tekemään ehdotuksia käynnistysrahaston 
(SEUT 41 artiklan 3 kohta) toteuttamiseksi 
ottaen huomioon tulevaisuudessa 
mahdollisesti toteutuvat yhdistämiseen ja 
jakamiseen liittyvät hankkeet ja yhdistetyt 
voimavarat, kuten European Corps of 
Military Engineers (EU:n pioneerijoukot), 
joilla ilmastosta johtuviin kriiseihin ja 
luonnonkatastrofeihin pyritään 
vastaamaan;

Or. en
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Tarkistus 101
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa korkeaa edustajaa mitä 
pikimmin hyödyntämään kaikki Lissabonin 
sopimuksen tarjoamat mahdollisuudet ja 
tekemään ehdotuksia käynnistysrahaston 
(SEUT 41 artiklan 3 kohta) toteuttamiseksi 
ottaen huomioon tulevaisuudessa 
mahdollisesti toteutuvat yhdistämiseen ja 
jakamiseen liittyvät hankkeet ja yhdistetyt 
voimavarat, kuten European Engineer 
Corps (EU:n pioneerijoukot), joilla 
ilmastosta johtuviin kriiseihin ja 
luonnonkatastrofeihin pyritään 
vastaamaan;

19. kehottaa korkeaa edustajaa mitä 
pikimmin hyödyntämään kaikki Lissabonin 
sopimuksen tarjoamat mahdollisuudet ja 
tekemään ehdotuksia käynnistysrahaston 
(SEUT 41 artiklan 3 kohta) toteuttamiseksi 
ottaen huomioon tulevaisuudessa 
mahdollisesti toteutuvat yhdistämiseen ja
jakamiseen liittyvät hankkeet ja yhdistetyt 
voimavarat, kuten European Engineer 
Corps (EU:n pioneerijoukot), joilla 
ilmastosta johtuviin kriiseihin ja 
luonnonkatastrofeihin pyritään vastaamaan, 
sekä yhteiset ja pysyvät varusteresurssit 
siviilialan kriisioperaatioita varten;

Or. en

Tarkistus 102
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa tarvetta integroida 
ilmastonmuutoksen rauhalle, 
turvallisuudelle ja vakaudelle aiheuttamat 
haitat kaikkiin YUTP:n / YTPP:n alan 
asiakirjoihin, joiden pohjalta yksittäisiä 
politiikkoja ja operaatioita suunnitellaan ja 
johdetaan;

20. toteaa, että ilmastonmuutoksen ja 
luonnonkatastrofien rauhalle, 
turvallisuudelle ja vakaudelle aiheuttamat 
haitat olisi mahdollista integroida kaikkiin 
YUTP:n / YTPP:n alan asiakirjoihin, 
joiden pohjalta yksittäisiä politiikkoja ja 
operaatioita suunnitellaan ja johdetaan;

Or. en
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Tarkistus 103
Justas Vincas Paleckis

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. toteaa, että varhaisarviointi- ja 
tiedonhankintavalmiuksien avulla olisi 
varmistettava, että EU vastaa kriiseihin 
hyödyntäen tarkoituksenmukaisimpia 
saatavilla olevia keinoja ja ottaen 
mahdollisimman nopeasti käyttöön 
monialaisia ryhmiä, joihin kuuluisi 
siviilialan, sotilasalan sekä siviili- ja 
sotilasalan asiantuntijoita;

Or. en

Tarkistus 104
Graham Watson, Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. korostaa, että EU:n on 
ilmastonmuutoksesta aiheutuvaan 
epävarmuuteen vastaamiseksi ja sen 
ennakoimiseksi saatava tutustua 
täsmällisiin ja oikea-aikaisiin 
analyyseihin ja että YTTP:hen liittyvät 
voimavarat ovat tältä osin hyvä 
tiedonlähde; EU:n olisi toteutettava 
toimia jatkaakseen tiedonkeruuta ja 
tietojen analysointia koskevien 
voimavarojen kehittämistä EU:n 
edustustojen, EU:n satelliittikeskuksen ja 
EU:n tilannekeskuksen kaltaisten 
rakenteiden avulla;

Or. en
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Tarkistus 105
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että ilmastonmuutoksen haittoja 
koskeva varhaisvaroitus- ja 
ennaltaehkäisytoiminta edellyttää 
asianmukaisia henkilöresursseja ja 
menetelmiä tietojen keräämistä ja 
analysointia varten; kehottaa korkeaa 
edustajaa varmistamaan, että 
asianomaiset turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkoja käsittelevät
Euroopan ulkosuhdehallinnon yksiköt, 
kuten kriisinhallinta- ja suunnittelulinja 
(CMPD), siviilialan suunnittelu- ja 
toteutusvoimavara (CPCC), EU:n 
sotilasesikunta (EUSE), Euroopan 
unionin sotilaskomitea (EUSK), 
konfliktien ehkäisystä ja 
turvallisuuspolitiikasta vastaavat elimet, 
komission ulkopolitiikan välineiden 
hallinto sekä maantieteelliset toimistot
maissa, joihin ilmastonmuutos eniten 
vaikuttaa, ottavat huomioon 
hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
viimeisimmät arviointiraportit sekä muut 
myöhemmin julkaistut arvioinnit ja 
raportit, jotka liittyvät EU:n 
avaruusperusteisiin ohjelmiin ja 
järjestelmiin (GMES); korostaa, että 
epävakaudelle altteimmissa maissa, joissa 
ilmastonmuutos voi pahentaa ongelmia, 
on parannettava EU:n edustustojen 
valmiuksia niin, että ne voivat tarkkailla 
kriisien kehittymistä ja nimittää 
ilmastoasiantuntijoita kaikkiin EU:n 
ulkosuhdehallinnon asianmukaisiin 
elimiin, joiden erityistehtävänä on 
analysoida tilanne ja antaa 
varhaisvaroitus (esimerkiksi 
tilannekeskukseen); kehottaa laatimaan 
yhteiset arvosteluperusteet analysointia, 

21. katsoo, että ilmastonmuutoksen ja 
luonnonkatastrofien haittoja koskeva 
varhaisvaroitus- ja ennaltaehkäisytoiminta 
edellyttää asianmukaisia henkilöresursseja 
ja menetelmiä tietojen keräämistä ja 
analysointia varten; toteaa, että
asianomaisten turvallisuuspolitiikkaa 
käsittelevien Euroopan ulkosuhdehallinnon 
yksikköjen, asianomaisten komission 
yksikköjen sekä maantieteellisten 
toimistojen olisi sisällytettävä 
luonnonkatastrofien vaikutuksia 
kansainväliseen turvallisuuteen ja 
poliittiseen toimintaan koskeva analyysi 
osaksi niiden toimintaa; suosittelee 
järjestämään Euroopan 
ulkosuhdehallinnon ja komission 
henkilöstölle koulutusta siitä, miten 
valvoa luonnonkatastrofien vaikutusta 
kriisien kehittymiseen sekä poliittiseen 
vakauteen ja turvallisuuteen; kehottaa 
laatimaan yhteiset arvosteluperusteet 
analysointia, riskien arviointia ja yhteisen 
hälytysjärjestelmän perustamista varten;
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riskien arviointia ja yhteisen 
hälytysjärjestelmän perustamista varten;

Or. en

Tarkistus 106
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että ilmastonmuutoksen haittoja 
koskeva varhaisvaroitus- ja 
ennaltaehkäisytoiminta edellyttää 
asianmukaisia henkilöresursseja ja 
menetelmiä tietojen keräämistä ja 
analysointia varten; kehottaa korkeaa 
edustajaa varmistamaan, että asianomaiset 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkoja 
käsittelevät Euroopan ulkosuhdehallinnon 
yksiköt, kuten kriisinhallinta- ja 
suunnittelulinja (CMPD), siviilialan 
suunnittelu- ja toteutusvoimavara (CPCC), 
EU:n sotilasesikunta (EUSE), Euroopan 
unionin sotilaskomitea (EUSK),
konfliktien ehkäisystä ja 
turvallisuuspolitiikasta vastaavat elimet, 
komission ulkopolitiikan välineiden 
hallinto sekä maantieteelliset toimistot 
maissa, joihin ilmastonmuutos eniten 
vaikuttaa, ottavat huomioon 
hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
(IPCC) viimeisimmät arviointiraportit sekä 
muut myöhemmin julkaistut arvioinnit ja 
raportit, jotka liittyvät EU:n 
avaruusperusteisiin ohjelmiin ja 
järjestelmiin (GMES); korostaa, että 
epävakaudelle altteimmissa maissa, joissa 
ilmastonmuutos voi pahentaa ongelmia, on 
parannettava EU:n edustustojen valmiuksia 
niin, että ne voivat tarkkailla kriisien 
kehittymistä ja nimittää 
ilmastoasiantuntijoita kaikkiin EU:n 
ulkosuhdehallinnon asianmukaisiin elimiin, 

21. katsoo, että ilmastonmuutoksen haittoja 
koskeva varhaisvaroitus- ja 
ennaltaehkäisytoiminta edellyttää 
asianmukaisia henkilöresursseja ja 
menetelmiä tietojen keräämistä ja 
analysointia varten ja muodostaa EU:n 
ilmastoturvallisuutta koskevan politiikan 
kulmakiven; kehottaa korkeaa edustajaa 
varmistamaan, että asianomaiset 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkoja 
käsittelevät Euroopan ulkosuhdehallinnon 
yksiköt, kuten kriisinhallinta- ja 
suunnittelulinja (CMPD), siviilialan 
suunnittelu- ja toteutusvoimavara (CPCC), 
EU:n sotilasesikunta (EUSE), konfliktien 
ehkäisystä ja turvallisuuspolitiikasta 
vastaavat elimet, komission ulkopolitiikan 
välineiden hallinto sekä maantieteelliset 
toimistot maissa, joihin ilmastonmuutos 
eniten vaikuttaa, ottavat huomioon 
hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
(IPCC) viimeisimmät arviointiraportit sekä 
muut myöhemmin julkaistut arvioinnit
samoin kuin raportit, jotka liittyvät EU:n 
avaruusohjelmiin ja -järjestelmiin, kuten 
GMES-järjestelmään; korostaa, että 
epävakaudelle altteimmissa maissa, joissa 
ilmastonmuutos voi pahentaa ongelmia, on 
parannettava EU:n edustustojen valmiuksia 
niin, että ne voivat tarkkailla kriisien 
kehittymistä ja nimittää 
ilmastoasiantuntijoita kaikkiin EU:n 
ulkosuhdehallinnon asianmukaisiin elimiin, 
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joiden erityistehtävänä on analysoida 
tilanne ja antaa varhaisvaroitus 
(esimerkiksi tilannekeskukseen); kehottaa 
laatimaan yhteiset arvosteluperusteet 
analysointia, riskien arviointia ja yhteisen 
hälytysjärjestelmän perustamista varten;

joiden erityistehtävänä on analysoida 
tilanne ja antaa varhaisvaroitus 
(esimerkiksi tilannekeskukseen); kehottaa 
laatimaan yhteiset arvosteluperusteet 
analysointia, riskien arviointia ja yhteisen 
hälytysjärjestelmän perustamista varten;

Or. en

Tarkistus 107
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että ilmastonmuutoksen haittoja 
koskeva varhaisvaroitus- ja 
ennaltaehkäisytoiminta edellyttää 
asianmukaisia henkilöresursseja ja 
menetelmiä tietojen keräämistä ja 
analysointia varten; kehottaa korkeaa 
edustajaa varmistamaan, että asianomaiset 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkoja 
käsittelevät Euroopan ulkosuhdehallinnon 
yksiköt, kuten kriisinhallinta- ja 
suunnittelulinja (CMPD), siviilialan 
suunnittelu- ja toteutusvoimavara (CPCC), 
EU:n sotilasesikunta (EUSE), Euroopan 
unionin sotilaskomitea (EUSK), 
konfliktien ehkäisystä ja 
turvallisuuspolitiikasta vastaavat elimet, 
komission ulkopolitiikan välineiden 
hallinto sekä maantieteelliset toimistot 
maissa, joihin ilmastonmuutos eniten 
vaikuttaa, ottavat huomioon 
hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
(IPCC) viimeisimmät arviointiraportit sekä 
muut myöhemmin julkaistut arvioinnit ja 
raportit, jotka liittyvät EU:n 
avaruusperusteisiin ohjelmiin ja 
järjestelmiin (GMES); korostaa, että 
epävakaudelle altteimmissa maissa, joissa 
ilmastonmuutos voi pahentaa ongelmia, 
on parannettava EU:n edustustojen 

21. katsoo, että ilmastonmuutoksen haittoja 
koskeva varhaisvaroitus- ja 
ennaltaehkäisytoiminta edellyttää 
asianmukaisia henkilöresursseja ja 
menetelmiä tietojen keräämistä ja 
analysointia varten; kehottaa korkeaa 
edustajaa varmistamaan, että asianomaiset 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkoja 
käsittelevät Euroopan ulkosuhdehallinnon 
yksiköt, kuten kriisinhallinta- ja 
suunnittelulinja (CMPD), siviilialan 
suunnittelu- ja toteutusvoimavara (CPCC), 
EU:n sotilasesikunta (EUSE), Euroopan 
unionin sotilaskomitea (EUSK), 
konfliktien ehkäisystä ja 
turvallisuuspolitiikasta vastaavat elimet, 
komission ulkopolitiikan välineiden 
hallinto sekä maantieteelliset toimistot 
maissa, joihin ilmastonmuutos eniten 
vaikuttaa, ottavat huomioon 
hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
(IPCC) viimeisimmät arviointiraportit sekä 
muut myöhemmin julkaistut arvioinnit ja 
raportit, jotka liittyvät EU:n 
avaruusperusteisiin ohjelmiin ja 
järjestelmiin (GMES);
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valmiuksia niin, että ne voivat tarkkailla 
kriisien kehittymistä ja nimittää 
ilmastoasiantuntijoita kaikkiin EU:n 
ulkosuhdehallinnon asianmukaisiin 
elimiin, joiden erityistehtävänä on 
analysoida tilanne ja antaa 
varhaisvaroitus (esimerkiksi 
tilannekeskukseen); kehottaa laatimaan 
yhteiset arvosteluperusteet analysointia, 
riskien arviointia ja yhteisen 
hälytysjärjestelmän perustamista varten;

Or. en

Tarkistus 108
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että ilmastonmuutoksen haittoja 
koskeva varhaisvaroitus- ja 
ennaltaehkäisytoiminta edellyttää 
asianmukaisia henkilöresursseja ja 
menetelmiä tietojen keräämistä ja 
analysointia varten; kehottaa korkeaa 
edustajaa varmistamaan, että asianomaiset 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkoja 
käsittelevät Euroopan ulkosuhdehallinnon 
yksiköt, kuten kriisinhallinta- ja 
suunnittelulinja (CMPD), siviilialan 
suunnittelu- ja toteutusvoimavara (CPCC), 
EU:n sotilasesikunta (EUSE), Euroopan 
unionin sotilaskomitea (EUSK), 
konfliktien ehkäisystä ja 
turvallisuuspolitiikasta vastaavat elimet, 
komission ulkopolitiikan välineiden 
hallinto sekä maantieteelliset toimistot 
maissa, joihin ilmastonmuutos eniten 
vaikuttaa, ottavat huomioon 
hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
(IPCC) viimeisimmät arviointiraportit sekä 
muut myöhemmin julkaistut arvioinnit ja 
raportit, jotka liittyvät EU:n 

21. katsoo, että ilmastonmuutoksen haittoja 
koskeva varhaisvaroitus- ja 
ennaltaehkäisytoiminta edellyttää 
asianmukaisia henkilöresursseja ja 
teknologisia ratkaisuja ja muita
menetelmiä tietojen keräämistä ja 
analysointia varten; kehottaa korkeaa 
edustajaa varmistamaan, että asianomaiset 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkoja 
käsittelevät Euroopan ulkosuhdehallinnon 
yksiköt, kuten kriisinhallinta- ja 
suunnittelulinja (CMPD), siviilialan 
suunnittelu- ja toteutusvoimavara (CPCC), 
EU:n sotilasesikunta (EUSE), Euroopan 
unionin sotilaskomitea (EUSK), 
konfliktien ehkäisystä ja 
turvallisuuspolitiikasta vastaavat elimet, 
komission ulkopolitiikan välineiden 
hallinto sekä maantieteelliset toimistot 
maissa, joihin ilmastonmuutos eniten 
vaikuttaa, ottavat huomioon 
hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
(IPCC) viimeisimmät arviointiraportit sekä 
muut myöhemmin julkaistut arvioinnit ja 
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avaruusperusteisiin ohjelmiin ja 
järjestelmiin (GMES); korostaa, että 
epävakaudelle altteimmissa maissa, joissa 
ilmastonmuutos voi pahentaa ongelmia, on 
parannettava EU:n edustustojen
valmiuksia niin, että ne voivat tarkkailla 
kriisien kehittymistä ja nimittää 
ilmastoasiantuntijoita kaikkiin EU:n 
ulkosuhdehallinnon asianmukaisiin 
elimiin, joiden erityistehtävänä on 
analysoida tilanne ja antaa 
varhaisvaroitus (esimerkiksi 
tilannekeskukseen); kehottaa laatimaan 
yhteiset arvosteluperusteet analysointia, 
riskien arviointia ja yhteisen 
hälytysjärjestelmän perustamista varten;

raportit, jotka liittyvät EU:n 
avaruusperusteisiin ohjelmiin ja 
järjestelmiin (GMES); korostaa, että 
epävakaudelle altteimmissa maissa, joissa 
ilmastonmuutos voi pahentaa ongelmia, on 
parannettava EU:n valmiuksia niin, että se 
voi tarkkailla kriisien kehittymistä; on 
vahvistettava EU:n ulkosuhdehallinnon ja
komission asianmukaisten pääosastojen 
yhteistyötä; kehottaa laatimaan yhteiset 
arvosteluperusteet analysointia, riskien 
arviointia ja yhteisen hälytysjärjestelmän 
perustamista varten;

Or. fi

Tarkistus 109
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kannustaa näitä elimiä perustamaan 
pysyviä rakenteita ilmastonmuutokseen ja 
luonnonkatastrofeihin liittyviä kysymyksiä 
koskevaa järjestelmällistä tietojenvaihtoa 
ja koordinointia varten, jotta 
tilanneanalyysien teko ja toimintapolitiikan 
suunnittelu on mahdollista; kehottaa
asianomaisia ulkosuhdehallinnon elimiä 
perustamaan pysyviä viestintä- ja 
tiedonvaihtokanavia asianomaisten 
komission elinten, erityisesti ECHOn, 
kanssa, mutta myös YK:n virastojen ja 
ohjelmien, kuten YK:n 
ympäristöohjelman (UNEP) sekä Naton 
kanssa; painottaa, että siviili-
sotilasrakenteiden, joiden tehtävänä on 
reagoida ilmastoon liittyviin kriiseihin ja 
luonnonkatastrofeihin, on sallittava suora 
ja avoin tiedonsaanti kaikille 

22. kannustaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon ja komission 
asianomaisia elimiä laajentamaan 
ilmastonmuutokseen ja 
luonnonkatastrofeihin liittyviä kysymyksiä 
koskevaa tietojenvaihtoa ja koordinointia, 
jotta turvallisuutta koskevien 
tilanneanalyysien teko ja näihin 
analyyseihin perustuvan 
toimintapolitiikan suunnittelu on 
mahdollista; kehottaa panemaan 
laajennettua yhteistyötä täytäntöön YK:n 
ja Naton kaltaisten kansainvälisten 
kumppanien kanssa; toteaa, että 
kansalaisyhteiskuntaa, humanitaarisia 
organisaatioita ja kansalaisjärjestöjä olisi 
myös mahdollista kuulla;
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kansalaisyhteiskunnan järjestöille ja 
humanitaarisille organisaatioille sekä 
kansalaisjärjestöille; korostaa tämän 
vuoksi, että EU:n ja unionin 
ulkopuolisten maiden välistä yhteistyötä 
ja koordinointia ei saa estää eikä 
vaikeuttaa;

Or. en

Tarkistus 110
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kannustaa näitä elimiä perustamaan 
pysyviä rakenteita ilmastonmuutokseen ja 
luonnonkatastrofeihin liittyviä kysymyksiä 
koskevaa järjestelmällistä tietojenvaihtoa ja 
koordinointia varten, jotta 
tilanneanalyysien teko ja toimintapolitiikan 
suunnittelu on mahdollista; kehottaa 
asianomaisia ulkosuhdehallinnon elimiä 
perustamaan pysyviä viestintä- ja 
tiedonvaihtokanavia asianomaisten 
komission elinten, erityisesti ECHOn, 
kanssa, mutta myös YK:n virastojen ja 
ohjelmien, kuten YK:n ympäristöohjelman 
(UNEP) sekä Naton kanssa; painottaa, että 
siviili-sotilasrakenteiden, joiden tehtävänä 
on reagoida ilmastoon liittyviin kriiseihin 
ja luonnonkatastrofeihin, on sallittava 
suora ja avoin tiedonsaanti kaikille 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille ja 
humanitaarisille organisaatioille sekä 
kansalaisjärjestöille; korostaa tämän 
vuoksi, että EU:n ja unionin ulkopuolisten 
maiden välistä yhteistyötä ja koordinointia 
ei saa estää eikä vaikeuttaa;

22. kannustaa näitä elimiä perustamaan 
pysyviä rakenteita ilmastonmuutokseen ja 
luonnonkatastrofeihin liittyviä kysymyksiä 
koskevaa järjestelmällistä tietojenvaihtoa ja 
koordinointia varten, jotta 
tilanneanalyysien teko ja toimintapolitiikan 
suunnittelu on mahdollista; kehottaa 
asianomaisia ulkosuhdehallinnon elimiä 
perustamaan pysyviä viestintä- ja 
tiedonvaihtokanavia asianomaisten 
komission elinten, erityisesti ECHOn, 
kanssa, mutta myös YK:n virastojen ja 
ohjelmien, kuten YK:n ympäristöohjelman 
(UNEP) sekä Naton, YK:n humanitaarisen 
avun koordinointitoimiston UNOCHAn ja 
YK:n katastrofien arviointi- ja 
koordinaatiojärjestelmän UNDACin
kanssa; painottaa, että siviili-
sotilasrakenteiden, joiden tehtävänä on 
reagoida ilmastoon liittyviin kriiseihin ja 
luonnonkatastrofeihin, on sallittava suora 
ja avoin tiedonsaanti kaikille 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille ja 
humanitaarisille organisaatioille sekä 
kansalaisjärjestöille ottaen huomioon 
YK:n asianmukaiset suuntaviivat (Oslon 
suuntaviivat ja MCDA-suuntaviivat); 
korostaa tämän vuoksi, että EU:n ja 



PE492.875v02-00 64/87 AM\909835FI.doc

FI

unionin ulkopuolisten maiden välistä 
yhteistyötä ja koordinointia ei saa estää 
eikä vaikeuttaa;

Or. en

Tarkistus 111
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa painokkaasti komissiota 
kehittämään valmiussuunnitelman, josta 
ilmenee, miten EU vastaa unionin 
ulkopuolella tapahtuvien ja välittömästi 
tai välillisesti (esimerkiksi 
ilmastopakolaisuus) unionin 
turvallisuuteen vaikuttavien 
luonnonkatastrofien ja ilmastosta 
johtuvien kriisien seurauksiin;

Or. en

Tarkistus 112
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko 4

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

EU tarvitsee ilmastoturvallisuuspolitiikan Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 113
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler
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Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. suhtautuu erittäin myönteisesti 
vuodesta 2011 eteenpäin tapahtuneeseen 
kehitykseen ilmastonmuutoksen ja sen 
turvallisuusvaikutusten yhdistämisessä; 
on kuitenkin sitä mieltä, että 
ilmastodiplomatia on vain yksi 
mahdollisen ulkoisen toiminnan 
ulottuvuus ja että on välttämätöntä 
määrittää perusperiaatteet ja -ideat EU:n 
ilmastoturvallisuuspolitiikkaa varten;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 114
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. suhtautuu erittäin myönteisesti 
vuodesta 2011 eteenpäin tapahtuneeseen 
kehitykseen ilmastonmuutoksen ja sen 
turvallisuusvaikutusten yhdistämisessä; on 
kuitenkin sitä mieltä, että 
ilmastodiplomatia on vain yksi 
mahdollisen ulkoisen toiminnan ulottuvuus 
ja että on välttämätöntä määrittää 
perusperiaatteet ja -ideat EU:n 
ilmastoturvallisuuspolitiikkaa varten;

23. suhtautuu erittäin myönteisesti 
vuodesta 2011 eteenpäin tapahtuneeseen 
kehitykseen ilmastonmuutoksen ja sen 
turvallisuusvaikutusten välisessä 
vuorovaikutuksessa; on kuitenkin sitä 
mieltä, että ilmastodiplomatia on vain yksi 
mahdollisen ulkoisen toiminnan ulottuvuus 
ja että on välttämätöntä määrittää 
perusperiaatteet ja -ideat EU:n 
ilmastoturvallisuuspolitiikkaa varten;

Or. en

Tarkistus 115
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo, että ilmastonmuutoksen 
vaikutusten huomioimiseksi on 
kiireellisesti mukautettava ja muutettava 
tärkeimpiä YTPP-ohjelma-asiakirjoja, 
joita ovat esimerkiksi "EU Concept for 
Military Planning at the Political and 
Strategic level" (EU:n sotilaallisen 
suunnittelun toimintaperiaate poliittisella 
ja strategisella tasolla)1, "EU Concept for 
Military Command and Control" (EU:n 
sotilaallisen johdon ja valvonnan 
toimintaperiaate)2, "EU Concept for 
Force Generation" (EU:n joukkojen 
muodostamisen toimintaperiaate)3 ja "EU 
Military Rapid Response Concept" (EU:n 
nopean sotilaallisen toiminnan 
toimintaperiaate)4, sekä asiakirjoja, jotka 
liittyvät YTPP-operaatioihin, esimerkiksi 
"EU concept for comprehensive 
planning" (EU:n kokonaisvaltaisen 
suunnittelun toimintamalli), "EU 
Concept for Police Planning" (EU:n 
poliisitoimien suunnittelun toimintamalli) 
ja "Guidelines for Command and Control 
Structure for EU Civilian Operations in 
Crisis Management" (EU:n 
siviilikriisinhallintaoperaatioiden 
johtamisjärjestelyä koskevat 
suuntaviivat)5;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 116
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo, että ilmastonmuutoksen 
vaikutusten huomioimiseksi on 
kiireellisesti mukautettava ja muutettava

24. katsoo, että ilmastonmuutoksen ja 
luonnonkatastrofien vaikutusten 
huomioimiseksi olisi mahdollista 
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tärkeimpiä YTPP-ohjelma-asiakirjoja, joita 
ovat esimerkiksi "EU Concept for Military 
Planning at the Political and Strategic 
level" (EU:n sotilaallisen suunnittelun
toimintaperiaate poliittisella ja strategisella 
tasolla)1, "EU Concept for Military 
Command and Control" (EU:n sotilaallisen 
johdon ja valvonnan toimintaperiaate)2, 
"EU Concept for Force Generation" (EU:n 
joukkojen muodostamisen 
toimintaperiaate)3 ja "EU Military Rapid 
Response Concept" (EU:n nopean 
sotilaallisen toiminnan toimintaperiaate)4, 
sekä asiakirjoja, jotka liittyvät YTPP-
operaatioihin, esimerkiksi "EU concept for 
comprehensive planning" (EU:n 
kokonaisvaltaisen suunnittelun 
toimintamalli), "EU Concept for Police 
Planning" (EU:n poliisitoimien 
suunnittelun toimintamalli) ja "Guidelines 
for Command and Control Structure for 
EU Civilian Operations in Crisis 
Management" (EU:n 
siviilikriisinhallintaoperaatioiden 
johtamisjärjestelyä koskevat suuntaviivat)5;

mukauttaa ja muuttaa tärkeimpiä 
YTPP-ohjelma-asiakirjoja, joita ovat 
esimerkiksi "EU Concept for Military 
Planning at the Political and Strategic 
level" (EU:n sotilaallisen suunnittelun 
toimintaperiaate poliittisella ja strategisella 
tasolla)1, "EU Concept for Military 
Command and Control" (EU:n sotilaallisen 
johdon ja valvonnan toimintaperiaate)2,
"EU Concept for Force Generation" (EU:n 
joukkojen muodostamisen 
toimintaperiaate)3 ja "EU Military Rapid 
Response Concept" (EU:n nopean 
sotilaallisen toiminnan toimintaperiaate)4, 
sekä asiakirjoja, jotka liittyvät 
YTPP-operaatioihin, esimerkiksi "EU 
concept for comprehensive planning" 
(EU:n kokonaisvaltaisen suunnittelun 
toimintamalli), "EU Concept for Police 
Planning" (EU:n poliisitoimien 
suunnittelun toimintamalli) ja "Guidelines 
for Command and Control Structure for 
EU Civilian Operations in Crisis 
Management" (EU:n 
siviilikriisinhallintaoperaatioiden 
johtamisjärjestelyä koskevat suuntaviivat)5;

Or. en

Tarkistus 117
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo, että ilmastonmuutoksen 
vaikutusten huomioimiseksi on 
kiireellisesti mukautettava ja muutettava 
tärkeimpiä YTPP-ohjelma-asiakirjoja, joita 
ovat esimerkiksi "EU Concept for Military 
Planning at the Political and Strategic 
level" (EU:n sotilaallisen suunnittelun 
toimintaperiaate poliittisella ja strategisella 
tasolla)1, "EU Concept for Military 

24. katsoo, että ilmastonmuutoksen 
vaikutusten huomioimiseksi on 
kiireellisesti mukautettava ja muutettava 
tärkeimpiä YTPP-ohjelma-asiakirjoja
mutta myös energiatehokkuutta ja 
ympäristöalan hallinnointia, mikä 
muodostaa näin EU:n 
ilmastoturvallisuutta koskevan politiikan 
toisen kulmakiven; painottaa tarvetta 
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Command and Control" (EU:n sotilaallisen 
johdon ja valvonnan toimintaperiaate)2, 
"EU Concept for Force Generation" (EU:n 
joukkojen muodostamisen 
toimintaperiaate)3 ja "EU Military Rapid 
Response Concept" (EU:n nopean 
sotilaallisen toiminnan toimintaperiaate)4, 
sekä asiakirjoja, jotka liittyvät 
YTPP-operaatioihin, esimerkiksi "EU 
concept for comprehensive planning" 
(EU:n kokonaisvaltaisen suunnittelun 
toimintamalli), "EU Concept for Police 
Planning" (EU:n poliisitoimien 
suunnittelun toimintamalli) ja "Guidelines 
for Command and Control Structure for 
EU Civilian Operations in Crisis 
Management" (EU:n 
siviilikriisinhallintaoperaatioiden 
johtamisjärjestelyä koskevat suuntaviivat)5;

virtaviivaistaa ilmastoturvallisuus 
tärkeimpiin YTPP-ohjelma-asiakirjoihin, 
joita ovat esimerkiksi "EU Concept for 
Military Planning at the Political and 
Strategic level" (EU:n sotilaallisen 
suunnittelun toimintaperiaate poliittisella ja 
strategisella tasolla)1, "EU Concept for 
Military Command and Control" (EU:n 
sotilaallisen johdon ja valvonnan 
toimintaperiaate)2, "EU Concept for Force 
Generation" (EU:n joukkojen 
muodostamisen toimintaperiaate)3 ja "EU 
Military Rapid Response Concept" (EU:n 
nopean sotilaallisen toiminnan 
toimintaperiaate)4, sekä asiakirjoja, jotka 
liittyvät YTPP-operaatioihin, esimerkiksi 
"EU concept for comprehensive planning" 
(EU:n kokonaisvaltaisen suunnittelun 
toimintamalli), "EU Concept for Police 
Planning" (EU:n poliisitoimien 
suunnittelun toimintamalli) ja "Guidelines 
for Command and Control Structure for 
EU Civilian Operations in Crisis 
Management" (EU:n 
siviilikriisinhallintaoperaatioiden 
johtamisjärjestelyä koskevat suuntaviivat)5;

Or. en

Tarkistus 118
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. ottaa huomioon myös tarpeen 
mukauttaa ja muuttaa EU:n ulkoisen 
tuen rahoitusvälineitä konfliktien ja 
ilmastonmuutoksen väliseen suhteeseen 
nähden; toteaa, että on järjestettävä 
kohdennettua koulutusta YTPP:n 
operaatioihin osallistuvalle henkilöstölle 
mutta myös EU:n edustustoissa, 
Euroopan ulkosuhdehallinnossa, 
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komissiossa ja neuvostossa 
työskentelevälle henkilöstölle; suosittelee 
myös suuntaviivojen käyttöönottoa16

ilmasto- ja konfliktiriskit huomioon 
ottavia suunnitteluprosesseja varten, joita 
ovat esimerkiksi yksittäisten toimien, 
toimenpiteiden ja operaatioiden 
ilmastokestävyyden arvioiminen;
__________________
16 Climate change and conflict 
(Ilmastonmuutos ja konfliktit). Dennis 
Taenzlerin, Janani Vivekanandan, 
Daniela Kolarovan ja Thanos Dokosin 
laatima yhteenvetokertomus.

Or. en

Tarkistus 119
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa tarvetta muuttaa 
asianomaisia toimintapolitiikan 
suunnitteluasiakirjoja ja valmiuksien 
kehittämisasiakirjoja sotilas- ja 
siviilivalmiuksien osalta niin, että ne 
vastaavat ilmastonmuutoksen ja 
luonnonkatastrofien asettamia 
erityisvaatimuksia; on sitä mieltä, että 
erityistä huomiota on kiinnitettävä 
sotilasvalmiuksien kehittämiseen ja 
erityisesti yhdistämis- ja jakamisprosessiin, 
joka käynnistyi vuonna 2010 ja johti 
siihen, että marraskuussa 2011 tehtiin 
päätös yhdestätoista yhdistämis- ja 
jakamishankkeesta;

25. katsoo, että siviili- ja sotilasalan 
valmiuksia olisi kehitettävä siten, että 
mahdollistetaan niiden käyttöönotto 
luonnonkatastrofien torjumiseksi; on sitä 
mieltä, että erityistä huomiota on 
kiinnitettävä sotilasvalmiuksien 
kehittämiseen ja erityisesti yhdistämis- ja 
jakamisprosessiin; kehottaa laajentamaan 
Euroopan puolustusviraston roolia tällä 
alalla;

Or. en
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Tarkistus 120
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. korostaa tarvetta luoda EU:hun 
sotilasasiantuntijoista koostuva 
hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
kaltainen rakenne, jonka puitteissa 
arvioidaan ja pyritään estämään 
pahimmat ilmastoon liittyvät kriisit ja 
luonnonkatastrofit, joita EU:ssa on jo 
koettu ja koetaan tulevaisuudessa 
lisääntyvässä määrin; EU:n on 
kehotettava kaikkia jäsenvaltioitaan 
sisällyttämään ympäristö- ja 
turvallisuuskysymykset 
sotilaallisstrategiseen doktriiniinsa ja 
valmiussuunnitelmiinsa;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 121
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. korostaa tarvetta luoda EU:hun 
sotilasasiantuntijoista koostuva 
hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
kaltainen rakenne, jonka puitteissa 
arvioidaan ja pyritään estämään 
pahimmat ilmastoon liittyvät kriisit ja 
luonnonkatastrofit, joita EU:ssa on jo 
koettu ja koetaan tulevaisuudessa 
lisääntyvässä määrin; EU:n on 
kehotettava kaikkia jäsenvaltioitaan 
sisällyttämään ympäristö- ja 

Poistetaan.
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turvallisuuskysymykset 
sotilaallisstrategiseen doktriiniinsa ja 
valmiussuunnitelmiinsa;

Or. en

Tarkistus 122
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. korostaa tarvetta luoda EU:hun 
sotilasasiantuntijoista koostuva 
hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
kaltainen rakenne, jonka puitteissa 
arvioidaan ja pyritään estämään 
pahimmat ilmastoon liittyvät kriisit ja 
luonnonkatastrofit, joita EU:ssa on jo 
koettu ja koetaan tulevaisuudessa 
lisääntyvässä määrin; EU:n on 
kehotettava kaikkia jäsenvaltioitaan 
sisällyttämään ympäristö- ja 
turvallisuuskysymykset 
sotilaallisstrategiseen doktriiniinsa ja 
valmiussuunnitelmiinsa;

26. toteaa, että Nato osallistuu aktiivisesti 
siviilialan pelastussuunnitelmien ja 
ympäristökatastrofien torjuntatoimien 
koordinointiin pääasiassa euroatlanttisen 
pelastustoiminnan koordinaatiokeskuksen 
(Euro-Atlantic Disaster Response 
Coordination Centre, EARDCC) 
välityksellä; kehottaa kaikkia EU:n 
jäsenvaltioita sisällyttämään ympäristö- ja 
turvallisuuskysymykset 
sotilaallisstrategiseen doktriiniinsa ja 
valmiussuunnitelmiinsa;

Or. en

Tarkistus 123
Justas Vincas Paleckis

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. toistaa, että tehokkaan vastaamisen 
luonnonkatastrofien kaltaisiin kriiseihin 
on usein voitava perustua niin siviili- kuin 
sotilasalan valmiuksiin, mikä edellyttää 
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niiden välistä tiiviimpää yhteistyötä; 
muistuttaa, että on olennaisen tärkeää 
määritellä kapeisiin erityisaloihin liittyvät 
valmiudet ja puutteet, joiden kohdalla 
sotilasalan valmiuksilla voidaan tuottaa 
lisäarvoa;

Or. en

Tarkistus 124
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. korostaa tarvetta laatia erityinen 
luettelo sotilas- ja siviilivalmiuksista, jotka 
ovat erityisen tärkeitä reagoitaessa 
ilmastonmuutokseen ja 
luonnonkatastrofeihin; näihin kuuluvat 
erityisesti lento- ja merikuljetukset, 
liikkuvat sairaalat, mukaan lukien 
tehohoito, viestintäinfrastruktuuri sekä 
vedenpuhdistus- ja 
vesirakennusvalmiudet; kehottaa 
neuvostoa ja Euroopan puolustusvirastoa 
(EDA) sovittamaan vuonna 2013 
tapahtuvan valmiuksien 
kehittämisohjelman tarkistuksen 
yhteydessä yhteen nykyiset siviili- ja 
sotilasvalmiuksia koskevat luettelot ja 
ilmastonmuutoksen tuomia haasteita 
vastaavat luettelot sekä tekemään 
tarvittavia ehdotuksia luetteloissa 
esiintyvien mahdollisten puutteiden 
korjaamiseksi;

27. korostaa tarvetta laatia erityinen 
luettelo sotilas- ja siviilivalmiuksista, jotka 
ovat erityisen tärkeitä reagoitaessa 
ilmastonmuutokseen ja 
luonnonkatastrofeihin ja jotka ovat 
erityisen merkittävässä asemassa YTPP:n 
operaatioiden kannalta; laadittaessa tätä 
luetteloa olisi otettava erityisesti
huomioon sotilas- ja 
siviilipuolustusvoimavarojen käyttöä 
tarkastelevan neuvoa-antavan ryhmän 
toteuttamat toimenpiteet; näihin 
voimavaroihin kuuluvat erityisesti lento-
ja merioperaatioiden hallinta, liikkuvat 
sairaalat, mukaan lukien tehohoito, 
viestintäinfrastruktuuri, vedenpuhdistus ja 
vesirakennusvalmiudet; kehottaa 
neuvostoa ja Euroopan puolustusvirastoa 
(EDA) sovittamaan vuonna 2013 
tapahtuvan valmiuksien 
kehittämisohjelman tarkistuksen 
yhteydessä yhteen nykyiset siviili- ja 
sotilasvalmiuksia koskevat luettelot ja 
ilmastonmuutoksen tuomia haasteita 
vastaavat luettelot sekä tekemään 
tarvittavia ehdotuksia luetteloissa 
esiintyvien mahdollisten puutteiden 
korjaamiseksi;
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Or. en

Tarkistus 125
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. korostaa tarvetta laatia erityinen 
luettelo sotilas- ja siviilivalmiuksista, jotka 
ovat erityisen tärkeitä reagoitaessa 
ilmastonmuutokseen ja 
luonnonkatastrofeihin; näihin kuuluvat
erityisesti lento- ja merikuljetukset, 
liikkuvat sairaalat, mukaan lukien 
tehohoito, viestintäinfrastruktuuri sekä 
vedenpuhdistus- ja 
vesirakennusvalmiudet; kehottaa 
neuvostoa ja Euroopan puolustusvirastoa 
(EDA) sovittamaan vuonna 2013 
tapahtuvan valmiuksien 
kehittämisohjelman tarkistuksen 
yhteydessä yhteen nykyiset siviili- ja 
sotilasvalmiuksia koskevat luettelot ja 
ilmastonmuutoksen tuomia haasteita 
vastaavat luettelot sekä tekemään 
tarvittavia ehdotuksia luetteloissa 
esiintyvien mahdollisten puutteiden 
korjaamiseksi;

27. korostaa tarvetta laatia erityinen 
luettelo YTPP:hen liittyvistä sotilas- ja 
siviilivalmiuksista, jotka ovat erityisen 
tärkeitä reagoitaessa ilmastonmuutokseen 
ja luonnonkatastrofeihin EU:n 
ilmastoturvallisuutta koskevan politiikan 
kolmantena kulmakivenä; laadittaessa 
tätä luetteloa olisi otettava erityisesti 
huomioon rakennusvalmiudet, kuten 
satamien/lentokenttien tilapäinen 
rakentaminen ja toiminta, lento- ja 
merikuljetukset, viestintäinfrastruktuuri, 
liikkuvat sairaalat, mukaan lukien 
tehohoito, sekä polttoainehuolto; kehottaa 
neuvostoa ja Euroopan puolustusvirastoa 
(EDA) sovittamaan vuonna 2013 
tapahtuvan valmiuksien 
kehittämisohjelman tarkistuksen 
yhteydessä yhteen nykyiset siviili- ja 
sotilasvalmiuksia koskevat luettelot ja 
ilmastonmuutoksen tuomia haasteita 
vastaavat luettelot sekä tekemään 
tarvittavia ehdotuksia luetteloissa 
esiintyvien mahdollisten puutteiden 
korjaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 126
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. suosittelee perustamaan elintärkeää 
infrastruktuuria koskevan 
tiedonjakoverkoston, jonka avulla 
elintärkeän infrastruktuurin omistajat ja 
operaattorit voivat jakaa tietoa 
monenlaisista uhkista ja riskeistä, kuten 
pandemioista, välinpitämättömästä 
toiminnasta, onnettomuuksista, 
rikollisesta toiminnasta, 
tietoverkkorikollisuudesta ja 
luonnonkatastrofeista, ottaen huomioon, 
että jollakin alalla elintärkeän 
infrastruktuurin häiriötilat saattavat 
vuorostaan vaikuttaa vakavasti muiden 
alojen elintärkeään infrastruktuuriin;

Or. en

Tarkistus 127
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa tarvetta tutkia mahdollisuutta 
kehittää jo olemassa olevien voimavarojen, 
kuten EU:n taistelujoukkojen ja Euroopan 
ilmakuljetusjohtoportaan, pohjalta yhteisiä 
valmiuksia, joita tarvitaan 
ilmastonmuutoksen tai luonnonkatastrofien 
vaikutuksiin liittyvissä operaatioissa;
kehottaa neuvostoa, korkeaa edustajaa ja 
EDA:a tutkimaan, mitkä ovat 
mahdollisuudet perustaa EU:n 
pioneerijoukot ja miten niissä käytettävä 
laitteisto ja infrastruktuuri voidaan 
yhdistää erityisesti meneillään olevaan 
yhdistämis- ja jakamisprosessiin;

28. korostaa tarvetta tutkia mahdollisuutta 
kehittää jo olemassa olevien voimavarojen, 
kuten EU:n taistelujoukkojen ja Euroopan 
ilmakuljetusjohtoportaan, pohjalta yhteisiä 
valmiuksia, joita tarvitaan 
ilmastonmuutoksen tai luonnonkatastrofien 
vaikutuksiin liittyvissä operaatioissa;

Or. en
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Tarkistus 128
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa tarvetta tutkia mahdollisuutta 
kehittää jo olemassa olevien voimavarojen, 
kuten EU:n taistelujoukkojen ja Euroopan 
ilmakuljetusjohtoportaan, pohjalta yhteisiä 
valmiuksia, joita tarvitaan 
ilmastonmuutoksen tai luonnonkatastrofien 
vaikutuksiin liittyvissä operaatioissa; 
kehottaa neuvostoa, korkeaa edustajaa ja 
EDA:a tutkimaan, mitkä ovat 
mahdollisuudet perustaa EU:n 
pioneerijoukot ja miten niissä käytettävä 
laitteisto ja infrastruktuuri voidaan yhdistää 
erityisesti meneillään olevaan yhdistämis-
ja jakamisprosessiin;

28. korostaa tarvetta tutkia mahdollisuutta 
kehittää jo olemassa olevien voimavarojen, 
kuten EU:n taistelujoukkojen ja Euroopan 
ilmakuljetusjohtoportaan, pohjalta yhteisiä 
valmiuksia, joita tarvitaan 
ilmastonmuutoksen tai luonnonkatastrofien 
vaikutuksiin liittyvissä operaatioissa; 
kehottaa neuvostoa, korkeaa edustajaa ja 
EDA:ta tutkimaan, mitkä ovat 
mahdollisuudet perustaa EU:n 
pioneerijoukot (European Corps of 
Military Engineers), jonka tehtävänä olisi 
ensisijaisesti keskittyä panemaan 
täytäntöön pioneereille perinteisesti 
kuuluvia tehtäviä, kuten teiden ja siltojen 
rakentaminen, vedenpuhdistus, kaivojen 
poraaminen sekä talojen/asumusten 
(uudelleen)rakentaminen; kehottaa yhtä 
lailla neuvostoa, korkeaa edustajaa ja 
EDA:ta tutkimaan, miten niissä käytettävä 
laitteisto ja infrastruktuuri voidaan yhdistää 
erityisesti meneillään olevaan yhdistämis-
ja jakamisprosessiin;

Or. en

Tarkistus 129
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa tarvetta tutkia mahdollisuutta 
kehittää jo olemassa olevien voimavarojen, 

28. korostaa tarvetta tutkia mahdollisuutta 
kehittää jo olemassa olevien voimavarojen, 
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kuten EU:n taistelujoukkojen ja Euroopan 
ilmakuljetusjohtoportaan, pohjalta yhteisiä 
valmiuksia, joita tarvitaan 
ilmastonmuutoksen tai luonnonkatastrofien 
vaikutuksiin liittyvissä operaatioissa;
kehottaa neuvostoa, korkeaa edustajaa ja 
EDA:a tutkimaan, mitkä ovat 
mahdollisuudet perustaa EU:n 
pioneerijoukot ja miten niissä käytettävä 
laitteisto ja infrastruktuuri voidaan 
yhdistää erityisesti meneillään olevaan 
yhdistämis- ja jakamisprosessiin;

kuten EU:n taistelujoukkojen ja Euroopan 
ilmakuljetusjohtoportaan, pohjalta yhteisiä 
valmiuksia, joita tarvitaan 
ilmastonmuutoksen tai luonnonkatastrofien 
vaikutuksiin liittyvissä operaatioissa;

Or. nl

Tarkistus 130
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa tarvetta tutkia mahdollisuutta 
kehittää jo olemassa olevien voimavarojen, 
kuten EU:n taistelujoukkojen ja 
Euroopan ilmakuljetusjohtoportaan,
pohjalta yhteisiä valmiuksia, joita tarvitaan 
ilmastonmuutoksen tai luonnonkatastrofien 
vaikutuksiin liittyvissä operaatioissa;
kehottaa neuvostoa, korkeaa edustajaa ja 
EDA:a tutkimaan, mitkä ovat 
mahdollisuudet perustaa EU:n 
pioneerijoukot ja miten niissä käytettävä 
laitteisto ja infrastruktuuri voidaan 
yhdistää erityisesti meneillään olevaan 
yhdistämis- ja jakamisprosessiin;

28. korostaa tarvetta tutkia mahdollisuutta 
kehittää jo olemassa olevien kahden- tai 
monenvälisten aloitteiden pohjalta yhteisiä 
valmiuksia, joita pidetään tarpeellisina ja 
joita tarvitaan ilmastonmuutoksen tai 
luonnonkatastrofien vaikutuksiin liittyvissä 
jäsenvaltioiden operaatioissa;

Or. en

Tarkistus 131
Indrek Tarand
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Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. korostaa tarvetta tutkia, miten olisi 
parannettava energiatehokkuutta ja 
ympäristön hallintaa kotimaassa ja 
ulkomailla sijaitsevien sotilasvoimien 
keskuudessa; muistuttaa, että yhden EU:n 
jäsenvaltion sotilasvoimat kuluttavat yhtä
paljon energiaa kuin eurooppalainen 
suurkaupunki; suhtautuu myönteisesti 
kertomukseen "Greening the Blue 
Helmets: Environment, Natural 
Resources and UN Peacekeeping 
Operations", jonka Yhdistyneiden 
Kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP), 
YK:n rauhanturvatoiminnan osasto 
(UNDPKO) ja YK:n Department of Field 
Support -osasto (UNDFS) julkaisivat 
toukokuussa 2012; huomauttaa, että 
Yhdysvaltain17 sotilasvoimat ovat jo 
monen vuoden ajan pyrkineet aktiivisesti 
lisäämään riippumattomuuttaan 
energia-alasta hyödyntämällä kestäviä 
energialähteitä ja parantamalla 
energiatehokkuutta kaikissa 
sotilasvoimien operaatioissa ja 
infrastruktuurissa; suhtautuu tältä osin 
myönteisesti Euroopan puolustusviraston 
hiljattain toteuttamaan Go Green
-aloitteeseen, jonka tavoitteena on 
parantaa merkittävästi 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä; korostaa, että 
on myös syytä kehittää suuntaviivoja 
energiatehokkuuden alan parhaita 
käytäntöjä varten ja ympäristöalan 
hallinnoinnin valvomiseksi YTTP:n 
operaatioiden yhteydessä;
__________________
17 "Powering America’s Defence: Energy 
and the Risks to National Security" on 
CNA-tutkimuslaitoksen sotilasalan 
neuvoa-antavan Military Advisory Board 
(MAB) -elimen vuonna 2009 laatima 
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kertomus, jossa tarkastellaan 
Yhdysvaltojen energia-alan valintojen 
vaikutusta kansallisiin 
turvallisuuspolitiikkoihimme. 
http://www.cna.org/sites/default/files/Pow
ering%20Americas%20Defense.pdf

Or. en

Tarkistus 132
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa myös tarvetta muuttaa 
Euroopan puolustuksen teollisuuspohjan 
yleistä kehittämistä siihen suuntaan, että se 
vastaa ilmastoon liittyvien kriisien ja 
luonnonkatastrofien erityisvaatimuksia;
vaatii, että EDA saa vahvemman roolin 
tässä prosessissa niin, että se työskentelee 
tiiviissä yhteistyössä EU:n sotilaskomitean 
kanssa; kehottaa molempia YTPP-elimiä 
varmistamaan, että hankintaohjelmissa ja 
voimavarojen kehittämisohjelmissa 
varataan riittävästi varoja ja muita 
resursseja erityistarpeisiin, joita 
ilmastonmuutokseen ja 
luonnonkatastrofeihin vastaaminen 
vaatii;

29. korostaa myös tarvetta muuttaa 
Euroopan puolustuksen teollisuuspohjan 
yleistä kehittämistä siihen suuntaan, että se 
vastaa ilmastoon liittyvien kriisien ja 
luonnonkatastrofien erityisvaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 133
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
29 kohta



AM\909835FI.doc 79/87 PE492.875v02-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa myös tarvetta muuttaa 
Euroopan puolustuksen teollisuuspohjan 
yleistä kehittämistä siihen suuntaan, että 
se vastaa ilmastoon liittyvien kriisien ja 
luonnonkatastrofien erityisvaatimuksia;
vaatii, että EDA saa vahvemman roolin 
tässä prosessissa niin, että se työskentelee 
tiiviissä yhteistyössä EU:n sotilaskomitean 
kanssa; kehottaa molempia YTPP-elimiä 
varmistamaan, että hankintaohjelmissa ja 
voimavarojen kehittämisohjelmissa 
varataan riittävästi varoja ja muita 
resursseja erityistarpeisiin, joita 
ilmastonmuutokseen ja 
luonnonkatastrofeihin vastaaminen vaatii;

29. vaatii EDA:n tiiviimpää yhteistyötä
EU:n sotilaskomitean kanssa; kehottaa 
molempia YTPP-elimiä varmistamaan, että 
hankintaohjelmissa ja voimavarojen 
kehittämisohjelmissa varataan riittävästi 
varoja ja muita resursseja erityistarpeisiin, 
joita ilmastonmuutokseen ja 
luonnonkatastrofeihin vastaaminen vaatii;

Or. fi

Tarkistus 134
Justas Vincas Paleckis

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. kehottaa sotilasvoimia kantamaan 
vastuunsa ympäristön kestävyyden alalla 
ja teknisiä asiantuntijoita kehittämään 
tapoja toteuttaa ympäristöystävällisiä 
toimia, päästöjen vähentämisestä aina 
kierrätettävyyden parantamiseen;

Or. en

Tarkistus 135
Graham Watson, Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. painottaa, että myös sotilasvoimien 
on toimittava innovatiivisesti 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
vähentämällä niiden ekologista 
jalanjälkeä, edistämällä niiden 
teknologian käytön 
ympäristöystävällisyyttä ja lisäämällä 
niiden energiatehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 136
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. korostaa kiireellistä tarvetta käyttää 
hyväksi kaikkia EU:n käytettävissä olevia 
välineitä; kehottaa korkeaa edustajaa ja 
komissiota käyttämään nykyistä 
lainsäädäntömenettelyä ennen seuraavaa, 
vuosien 2014–2020 monivuotista 
rahoituskehystä siten, että 
ilmastoturvallisuus valtavirtaistetaan 
koskemaan kaikkia ulkoisen avun 
rahoitusvälineitä; pitää myönteisenä 
komission ehdotusta uudistetusta 
vakautusvälineestä, jossa on jo otettu 
huomioon ilmastonmuutoksen haitallinen 
vaikutus turvallisuuteen, rauhaan ja 
poliittiseen vakauteen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 137
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler
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Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. korostaa kiireellistä tarvetta käyttää 
hyväksi kaikkia EU:n käytettävissä olevia 
välineitä; kehottaa korkeaa edustajaa ja 
komissiota käyttämään nykyistä 
lainsäädäntömenettelyä ennen seuraavaa, 
vuosien 2014–2020 monivuotista 
rahoituskehystä siten, että 
ilmastoturvallisuus valtavirtaistetaan 
koskemaan kaikkia ulkoisen avun 
rahoitusvälineitä; pitää myönteisenä 
komission ehdotusta uudistetusta 
vakautusvälineestä, jossa on jo otettu 
huomioon ilmastonmuutoksen haitallinen 
vaikutus turvallisuuteen, rauhaan ja 
poliittiseen vakauteen;

30. korostaa tarvetta ylläpitää ja vahvistaa 
edelleen kattavaa lähestymistapaa, jolla 
lievennetään luonnonkatastrofeja ja 
ilmastosta johtuvia kriisejä sekä torjutaan 
niitä, käyttämällä kaikkia unionin 
saatavilla olevia välineitä; pitää 
myönteisenä komission ehdotusta 
uudistetusta vakautusvälineestä, jossa on jo 
otettu huomioon luonnonkatastrofien 
haitallinen vaikutus turvallisuuteen, 
rauhaan ja poliittiseen vakauteen;

Or. en

Tarkistus 138
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. korostaa kiireellistä tarvetta käyttää 
hyväksi kaikkia EU:n käytettävissä olevia 
välineitä; kehottaa korkeaa edustajaa ja 
komissiota käyttämään nykyistä 
lainsäädäntömenettelyä ennen seuraavaa, 
vuosien 2014–2020 monivuotista 
rahoituskehystä siten, että 
ilmastoturvallisuus valtavirtaistetaan 
koskemaan kaikkia ulkoisen avun 
rahoitusvälineitä; pitää myönteisenä 
komission ehdotusta uudistetusta 
vakautusvälineestä, jossa on jo otettu 
huomioon ilmastonmuutoksen haitallinen 
vaikutus turvallisuuteen, rauhaan ja 
poliittiseen vakauteen;

30. korostaa kiireellistä tarvetta käyttää 
hyväksi kaikkia EU:n käytettävissä olevia 
välineitä;
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Or. de

Tarkistus 139
Graham Watson, Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. pyytää määrittelemään näiden 
ehdotuksien taloudelliset vaikutukset ja 
ottamaan ne myös huomioon EU:n 
talousarviota tarkistettaessa;

Or. en

Tarkistus 140
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa korkeaa edustajaa 
lähettämään ilmastoturvallisuuden 
asiantuntijoita EU:n edustustoihin maissa 
ja alueilla, jotka joutuvat kärsimään 
eniten vahinkoja, jotta EU:lla olisi 
paremmat valmiudet antaa 
varhaisvaroituksia ja tiedottaa 
mahdollisesti syntyvistä konflikteista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 141
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
31 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa korkeaa edustajaa 
lähettämään ilmastoturvallisuuden 
asiantuntijoita EU:n edustustoihin maissa 
ja alueilla, jotka joutuvat kärsimään 
eniten vahinkoja, jotta EU:lla olisi 
paremmat valmiudet antaa 
varhaisvaroituksia ja tiedottaa 
mahdollisesti syntyvistä konflikteista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 142
Justas Vincas Paleckis

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. kehottaa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa vahvistamaan 
unionin ja sen naapurivaltioiden välistä 
koordinointia ilmastosta johtuvien 
kriisien torjuntavalmiuksien 
kehittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 143
Justas Vincas Paleckis

Päätöslauselmaesitys
31 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 b. kehottaa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa edistämään 
ilmastonmuutokseen ja 
ympäristösuojeluun liittyvien näkökohtien 
huomioon ottamista, kun suunnitellaan ja 
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pannaan täytäntöön maailmanlaajuisia 
sotilasalan, siviili- ja sotilasalan sekä 
siviilialan operaatioita;

Or. en

Tarkistus 144
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. pitää hyvänä ajatusta perustaa YK:n 
erityislähettilään virka, jonka haltijan 
erikoisalana on ilmastoturvallisuus, ja 
kehottaa korkeaa edustajaa kopioimaan 
tämän idean myös EU:hun, sekä unionin 
tasolle että kansalliselle tasolle, siten, että 
nimitetään viralliset ilmasto- ja 
turvallisuuslähettiläät, kuten Yhdistyneen 
kuningaskunnan hallitus on jo tehnyt;

32. pitää hyvänä ajatusta perustaa YK:n 
erityislähettilään virka, jonka haltijan 
erikoisalana on ilmastoturvallisuus;

Or. en

Tarkistus 145
Indrek Tarand

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. pitää hyvänä ajatusta perustaa YK:n 
erityislähettilään virka, jonka haltijan 
erikoisalana on ilmastoturvallisuus, ja 
kehottaa korkeaa edustajaa kopioimaan 
tämän idean myös EU:hun, sekä unionin 
tasolle että kansalliselle tasolle, siten, että 
nimitetään viralliset ilmasto- ja 
turvallisuuslähettiläät, kuten Yhdistyneen 
kuningaskunnan hallitus on jo tehnyt;

32. pitää hyvänä ajatusta perustaa YK:n 
erityislähettilään virka, jonka haltijan 
erikoisalana on ilmastoturvallisuus, ja 
kehottaa korkeaa edustajaa kopioimaan 
tämän idean myös EU:hun, sekä unionin 
tasolle että kansalliselle tasolle, siten, että 
nimitetään viralliset ilmasto- ja 
turvallisuuslähettiläät, kuten Yhdistyneen 
kuningaskunnan hallitus on jo tehnyt;
katsoo, että EU:n tuleva 
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ilmastoturvallisuuden erityislähettiläs 
olisi EU:n uuden ihmisoikeuksien 
erityisedustajan tavoin valtuutettava 
edistämään ja valtavirtaistamaan jo 
olemassa olevan EU:n ilmastodiplomatian 
ja EU:n tulevan ilmastoturvallisuutta 
koskevan politiikan pääperiaatteita 
kaikissa EU:n ulkoisissa toimissa;

Or. en

Tarkistus 146
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. pitää hyvänä ajatusta perustaa YK:n 
erityislähettilään virka, jonka haltijan 
erikoisalana on ilmastoturvallisuus, ja 
kehottaa korkeaa edustajaa kopioimaan 
tämän idean myös EU:hun, sekä unionin 
tasolle että kansalliselle tasolle, siten, että 
nimitetään viralliset ilmasto- ja 
turvallisuuslähettiläät, kuten Yhdistyneen 
kuningaskunnan hallitus on jo tehnyt;

32. pitää hyvänä ajatusta perustaa YK:n 
erityislähettilään virka, jonka haltijan 
erikoisalana on ilmastoturvallisuus;

Or. nl

Tarkistus 147
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. pitää hyvänä ajatusta perustaa YK:n 
erityislähettilään virka, jonka haltijan 
erikoisalana on ilmastoturvallisuus, ja 
kehottaa korkeaa edustajaa kopioimaan 
tämän idean myös EU:hun, sekä unionin 

32. pitää hyvänä ajatusta perustaa YK:n 
erityislähettilään virka, jonka haltijan 
erikoisalana on ilmastoturvallisuus, ja 
suhtautuu myönteisesti Yhdistyneen 
kuningaskunnan hallituksen päätökseen 
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tasolle että kansalliselle tasolle, siten, että 
nimitetään viralliset ilmasto- ja 
turvallisuuslähettiläät, kuten Yhdistyneen 
kuningaskunnan hallitus on jo tehnyt;

ilmastonmuutoslähettilään 
nimittämisestä;

Or. en

Tarkistus 148
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. kehottaa perustamaan 
koordinointimekanismeja koko EU:n ja 
sellaisten jäsenvaltioiden välille, jotka 
tulevaisuudessa saattavat toimia pysyvän 
rakenteellisen yhteistyön säännösten 
mukaisesti, jotta voidaan varmistaa, että 
niiden toimet ovat EU:n tätä alaa 
koskevan kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan mukaisia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 149
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. katsoo, että tutkimukset, jotka 
koskevat luonnonkatastrofien ja 
ilmastosta johtuvien kriisien vaikutuksia 
kansainväliseen ja unionin 
turvallisuuteen, olisi sisällytettävä 
Euroopan turvallisuus- ja 
puolustusakatemian 
opetussuunnitelmaan;
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Or. en

Tarkistus 150
Graham Watson, Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. kehottaa EU:ta tarkastelemaan 
ilmastonmuutoksen 
turvallisuusvaikutuksia sen vuoropuhelun 
kehyksessä, jota se käy kolmansien 
valtioiden ja erityisesti Intian, Kiinan ja 
Venäjän kaltaisten keskeisten 
kumppanien kanssa; painottaa, että 
todella tehokas vastaus edellyttää 
monenvälistä lähestymistapaa ja yhteisiä 
investointeja kolmansien valtioiden 
kanssa, ja että EU voisi edistää 
kolmansien valtioiden sotilasvoimien 
kanssa tehtävää yhteistyötä yhteisten 
kehitys- ja koulutustoimien avulla;

Or. en


