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Poprawka 1
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Odniesienie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 196 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
dotyczący ochrony ludności oraz art. 214 
dotyczący pomocy humanitarnej,

Or. en

Poprawka 2
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Odniesienie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 196 TFUE dotyczący 
ochrony ludności oraz art. 214 dotyczący 
pomocy humanitarnej,

Or. en

Poprawka 3
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Odniesienie 5

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając roczne sprawozdanie 
Komisji zatytułowane „Europejskie siły 
ochrony ludności: Europe aid” z maja 
2006 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji 
zatytułowane „Europejskie siły ochrony 
ludności: Europe Aid” z maja 2006 r.,
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Or. en

Poprawka 4
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Odniesienie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając decyzję Rady 
2007/779/WE, Euratom z dnia 8 listopada 
2007 r. ustanawiającą wspólnotowy 
mechanizm ochrony ludności1,
__________________
1 Dz.U. L 314 z 1.12.2007.

Or. en

Poprawka 5
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Odniesienie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając decyzję Rady z dnia 8 
listopada 2007 r. ustanawiającą 
wspólnotowy mechanizm ochrony 
ludności, komunikat Komisji pt. 
„Wzmacnianie europejskiej zdolności 
reagowania w przypadku klęsk i katastrof:
rola ochrony ludności i pomocy 
humanitarnej” z dnia 26 października 
2010 r. oraz swoją rezolucję z dnia 27 
września 2011 r.,

Or. en
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Poprawka 6
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Odniesienie 5 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego i Rady pt. 
„Wzmacnianie europejskiej zdolności 
reagowania w przypadku klęsk i katastrof:
rola ochrony ludności i pomocy 
humanitarnej” z dnia 26 października 
2010 r. oraz wniosek dotyczący decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie unijnego Mechanizmu Ochrony 
Ludności z dnia 20 grudnia 2011 r.,

Or. en

Poprawka 7
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Odniesienie 5 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 
września 2011 r.1 w sprawie komunikatu 
Komisji pt. „Wzmacnianie europejskiej 
zdolności reagowania w przypadku klęsk i 
katastrof: rola ochrony ludności i pomocy 
humanitarnej” z dnia 26 października 
2010 r.,
1 P7_TA-PROV(2011)0404.

Or. en

Poprawka 8
Justas Vincas Paleckis
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Projekt rezolucji
Odniesienie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wniosek Komisji do 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczący unijnego Mechanizmu Ochrony 
Ludności (COM(2011)0934),

Or. en

Poprawka 9
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Odniesienie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje ze 
zorganizowanej w październiku 2011 r. 
konferencji w Berlinie zatytułowanej 
„From Climate negotiations to Climate 
diplomacy” (Od negocjacji po działania 
dyplomatyczne w dziedzinie zmiany 
klimatu) oraz ze zorganizowanej w marcu 
2012 r. konferencji w Londynie 
zatytułowanej „A 21st century dialogue on 
Climate and Security” (Dialog na miarę 
XXI w. w sprawie zmiany klimatu i 
bezpieczeństwa),

Or. en

Poprawka 10
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Odniesienie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Wytyczne ONZ na temat 
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Wykorzystania Aktywów Obrony 
Wojskowej i Cywilnej przy udzielaniu 
pomocy w przypadku kataklizmów 
(wytyczne z Oslo)2 oraz Wytyczne na temat 
Wykorzystania Aktywów Obrony 
Wojskowej i Cywilnej do wsparcia działań 
humanitarnych ONZ w przypadkach 
złożonych sytuacji kryzysowych (wytyczne 
MCDA),
__________________
2

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

Or. en

Poprawka 11
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Odniesienie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego i Rady9 i 
wspólne oświadczenie zatytułowane 
„Europejski konsensus w sprawie pomocy 
humanitarnej”10,
__________________
9 {SEC(2007) 781} {SEC(2007) 782} /* 
COM/2007/0317 final */.
10 Wspólne oświadczenie Rady i 
przedstawicieli rządów państw 
członkowskich zebranych w Radzie, 
Parlamencie Europejskim i Komisji 
Europejskiej (2008/C 25/01).

Or. en

Poprawka 12
Nadezhda Neynsky
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Projekt rezolucji
Odniesienie 10 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Europejski konsensus w 
sprawie pomocy humanitarnej3,

__________________
3 Dz.U. C25/1 z 30.1.2008.

Or. en

Poprawka 13
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Odniesienie 11

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdania różnych 
organizacji międzynarodowych i instytucji 
badawczych9,

skreślone

Or. en

Poprawka 14
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Odniesienie 11 – przypis 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. „Trends and Implications of Climate 
Change for National and International 
Security”, sprawozdanie Defence Science 
Board, październik 2011 r.; sprawozdanie 
Centre for a New American Security 
(CNAS) zatytułowane „Broadening 
Horizons: Climate Change and the U.S. 
Armed Forces”, 28 kwietnia 2010 r., 

skreślony
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autorzy: CDR Herbert Carmen, Christine 
Parthemore, Will Rogers, Malin Mobjörk, 
Mikael Eriksson, Henrik Carlsen:
sprawozdanie zatytułowane „Connecting 
Climate Change with Security and Armed 
Conflict”, autorstwa Swedish Research 
Agency (FOI); sprawozdanie Migration 
and Global Environmental Change 
(2011), Final Project Report; Government 
Office for Science, London: Water, Crisis 
and Climate Change in Uganda: A Policy 
Brief, autorzy: Lukas Ruettinger and 
Dennis Taenzler, Berlin, Kampala adelphi 
2011

Or. en

Poprawka 15
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że zmiana klimatu jest 
powszechnie uznawana za czynnik istotny 
i zwielokrotniający zagrożenie dla 
światowego bezpieczeństwa, pokoju i 
stabilności oraz że zmiany klimatu są 
związane z art. 42 i 43 Traktatu z Lizbony;

skreślony

Or. de

Poprawka 16
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że zmiana klimatu jest 
powszechnie uznawana za czynnik istotny 
i zwielokrotniający zagrożenie dla 
światowego bezpieczeństwa, pokoju i 

1. zwraca uwagę na wpływ zmiany klimatu 
na światowe bezpieczeństwo, pokój i 
stabilność;
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stabilności oraz że zmiany klimatu są 
związane z art. 42 i 43 Traktatu z Lizbony;

Or. en

Poprawka 17
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że zmiana klimatu jest
powszechnie uznawana za czynnik istotny 
i zwielokrotniający zagrożenie dla 
światowego bezpieczeństwa, pokoju i 
stabilności oraz że zmiany klimatu są 
związane z art. 42 i 43 Traktatu z Lizbony;

1. podkreśla, że bezpieczeństwo 
klimatyczne jest podstawowym elementem 
światowego bezpieczeństwa, pokoju i 
stabilności oraz że zmiany klimatu są 
związane z art. 42 i 43 Traktatu z Lizbony;
w związku z tym w perspektywie średnio- i 
długoterminowej zmiana klimatu jest 
czynnikiem zwielokrotniającym 
zagrożenie i może prowadzić do istotnego 
pogorszenia stanu bezpieczeństwa Unii;

Or. en

Poprawka 18
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że zmiana klimatu jest 
powszechnie uznawana za czynnik istotny i 
zwielokrotniający zagrożenie dla 
światowego bezpieczeństwa, pokoju i 
stabilności oraz że zmiany klimatu są 
związane z art. 42 i 43 Traktatu z Lizbony;

1. podkreśla, że zmiana klimatu jest 
powszechnie uznawana za czynnik istotny i 
zwielokrotniający zagrożenie dla 
światowego bezpieczeństwa, pokoju i 
stabilności;

Or. en
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Poprawka 19
Graham Watson, Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że zmiana klimatu jest
powszechnie uznawana za czynnik istotny 
i zwielokrotniający zagrożenie dla 
światowego bezpieczeństwa, pokoju i 
stabilności oraz że zmiany klimatu są 
związane z art. 42 i 43 Traktatu z Lizbony;

1. podkreśla, że bezpieczeństwo 
klimatyczne jest podstawowym elementem 
światowego bezpieczeństwa, pokoju i 
stabilności oraz że zmiany klimatu są 
związane z art. 42 i 43 Traktatu z Lizbony;
w związku z tym w perspektywie średnio- i 
długoterminowej zmiana klimatu jest 
czynnikiem zwielokrotniającym 
zagrożenie i może prowadzić do istotnego 
pogorszenia stanu bezpieczeństwa Unii;

Or. en

Poprawka 20
Justas Vincas Paleckis

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wyraża ubolewanie, że w ostatnich 
czterech latach sprawa zmiany klimatu 
jako największego zagrożenia dla 
światowego bezpieczeństwa została 
przyćmiona w debacie publicznej przez 
kryzys gospodarczy i finansowy, który 
również stanowi bezpośrednie zagrożenie 
dla świata;

Or. en

Poprawka 21
Indrek Tarand
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że skoro człowiek poprzez 
swoje działania może nie być dłużej w 
stanie zapobiegać zmianie klimatu, 
szczególnie istotne jest przyjęcie strategii 
bezpieczeństwa w celu łagodzenia i 
dostosowania się do wpływu zmiany 
klimatu na bezpieczeństwo oraz w celu 
reagowania na ten wpływ;

Or. en

Poprawka 22
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że skoro człowiek poprzez 
swoje działania może nie być dłużej w 
stanie zapobiegać zmianie klimatu, 
szczególnie istotne jest przyjęcie strategii 
bezpieczeństwa w celu łagodzenia i 
dostosowania się do wpływu zmiany 
klimatu na bezpieczeństwo oraz w celu 
reagowania na ten wpływ;

Or. en

Poprawka 23
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje z dużym zaniepokojeniem skreślony
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wzrost skrajnych zjawisk pogodowych w 
ostatnich latach w wyniku pogorszenia 
naturalnej zmienności klimatu oraz 
wpływu człowieka na warunki 
atmosferyczne;

Or. en

Poprawka 24
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje z dużym zaniepokojeniem 
wzrost skrajnych zjawisk pogodowych w 
ostatnich latach w wyniku pogorszenia 
naturalnej zmienności klimatu oraz 
wpływu człowieka na warunki 
atmosferyczne;

2. odnotowuje z dużym zaniepokojeniem 
wzrost skrajnych zjawisk pogodowych w 
ostatnich latach w wyniku naturalnej 
zmienności klimatu oraz wpływu 
człowieka na klimat;

Or. nl

Poprawka 25
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zauważa, że skutki klęsk żywiołowych 
spowodowanych zmianą klimatu stają się 
poważniejsze w wyniku niewłaściwego 
użytkowania gruntów, słabej gospodarki 
leśnej i nieadekwatnych systemów 
ostrzegania;

Or. nl

Poprawka 26
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że zjawiska te oznaczają 
eskalację kosztów dla globalnej 
gospodarki, nie tylko dla krajów 
rozwijających się, ale także dla gospodarki 
światowej, zarówno w postaci kosztów 
bezpośrednich w zakresie odbudowy i 
pomocy, ale także kosztów pośrednich, na 
które składa się wzrost cen ubezpieczeń, 
produktów i usług; choć koszty 
potencjalnego pogorszenia niektórych 
występujących lub przyszłych zagrożeń dla 
międzynarodowego pokoju i 
bezpieczeństwa nie mogą zostać dokładnie 
zmierzone, są z pewnością bardzo duże;

3. uważa, że zwiększenie się częstości 
występowania skrajnych zjawisk 
pogodowych w ostatnich latach oznacza 
eskalację kosztów dla globalnej 
gospodarki, nie tylko dla krajów 
rozwijających się, ale także dla gospodarki 
światowej, zarówno w postaci kosztów 
bezpośrednich w zakresie odbudowy i 
pomocy, ale także kosztów pośrednich, na 
które składa się wzrost cen ubezpieczeń, 
produktów i usług;

Or. en

Poprawka 27
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że zjawiska te oznaczają
eskalację kosztów dla globalnej 
gospodarki, nie tylko dla krajów 
rozwijających się, ale także dla gospodarki 
światowej, zarówno w postaci kosztów 
bezpośrednich w zakresie odbudowy i 
pomocy, ale także kosztów pośrednich, na 
które składa się wzrost cen ubezpieczeń, 
produktów i usług; choć koszty 
potencjalnego pogorszenia niektórych 
występujących lub przyszłych zagrożeń dla 
międzynarodowego pokoju i 
bezpieczeństwa nie mogą zostać dokładnie 
zmierzone, są z pewnością bardzo duże;

3. uważa, że zjawiska te mogą oznaczać 
eskalację kosztów dla globalnej 
gospodarki, nie tylko dla krajów 
rozwijających się, ale także dla gospodarki 
światowej, zarówno w postaci kosztów 
bezpośrednich w zakresie odbudowy i 
pomocy, ale także kosztów pośrednich, na 
które składa się wzrost cen ubezpieczeń, 
produktów i usług;
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Or. en

Poprawka 28
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że zjawiska te oznaczają 
eskalację kosztów dla globalnej 
gospodarki, nie tylko dla krajów 
rozwijających się, ale także dla gospodarki 
światowej, zarówno w postaci kosztów 
bezpośrednich w zakresie odbudowy i 
pomocy, ale także kosztów pośrednich, na 
które składa się wzrost cen ubezpieczeń,
produktów i usług; choć koszty 
potencjalnego pogorszenia niektórych 
występujących lub przyszłych zagrożeń dla 
międzynarodowego pokoju i 
bezpieczeństwa nie mogą zostać dokładnie 
zmierzone, są z pewnością bardzo duże;

3. uważa, że zjawiska te oznaczają 
eskalację kosztów dla globalnej 
gospodarki, nie tylko dla krajów 
rozwijających się, ale także dla gospodarki 
światowej, zarówno w postaci kosztów 
bezpośrednich w zakresie odbudowy i 
pomocy, ale także kosztów pośrednich, na 
które składa się wzrost cen ubezpieczeń, 
produktów i usług; choć koszty 
potencjalnego pogorszenia niektórych 
występujących lub przyszłych zagrożeń dla 
międzynarodowego pokoju i 
bezpieczeństwa ludzi nie mogą zostać 
dokładnie zmierzone, są z pewnością 
bardzo duże;

Or. en

Poprawka 29
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że klęski żywiołowe, 
zaostrzane przez zmiany klimatyczne, są 
bardzo destabilizujące, szczególnie dla 
państw najbardziej narażonych na 
niekorzystne zjawiska pogodowe i dla 
państw upadających, z których większość 
znajduje się w rozwijających się regionach 
tropikalnych i podzwrotnikowych; 

4. podkreśla, że klęski żywiołowe są 
bardzo destabilizujące, szczególnie dla 
państw najbardziej narażonych na 
niekorzystne zjawiska pogodowe i dla 
państw upadających; podkreśla, że 
ludność, dotknięta problemem 
pogarszającego się dostępu do słodkiej 
wody i żywności, co jest spowodowane 
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podkreśla, że ludność, dotknięta 
problemem pogarszającego się dostępu do 
słodkiej wody i żywności, co jest 
spowodowane klęskami żywiołowymi 
zaostrzonymi pogłębiającymi się 
zmianami klimatu zmuszona jest do 
migracji, a więc nadmiernego 
przeciążania gospodarczych, społecznych i 
administracyjnych możliwości już i tak 
słabych regionów lub upadających państw, 
co w rezultacie objawia się powstawaniem 
konfliktów i negatywnym wpływem na 
bezpieczeństwo; przypomina, że zjawiska 
te stwarzają konkurencję między 
wspólnotami i krajami o ograniczonych 
zasobach, pogłębiając stare dylematy 
bezpieczeństwa oraz powodując 
powstawanie nowych;

klęskami żywiołowymi, często migruje, a 
więc nadmiernie przeciąża gospodarcze, 
społeczne i administracyjne możliwości 
państw, szczególnie tych z już i tak słabych 
regionów lub upadających państw, co 
potencjalnie przyczynia się do 
powstawania konfliktów i wywiera 
negatywny wpływ na bezpieczeństwo; 
zwraca uwagę, że zjawiska te mogą 
stwarzać konkurencję między wspólnotami 
i krajami o ograniczone zasoby;

Or. en

Poprawka 30
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że klęski żywiołowe, 
zaostrzane przez zmiany klimatyczne, są 
bardzo destabilizujące, szczególnie dla 
państw najbardziej narażonych na
niekorzystne zjawiska pogodowe i dla 
państw upadających, z których większość 
znajduje się w rozwijających się regionach 
tropikalnych i podzwrotnikowych; 
podkreśla, że ludność, dotknięta 
problemem pogarszającego się dostępu do 
słodkiej wody i żywności, co jest 
spowodowane klęskami żywiołowymi 
zaostrzonymi pogłębiającymi się zmianami 
klimatu zmuszona jest do migracji, a więc 
nadmiernego przeciążania gospodarczych, 
społecznych i administracyjnych 
możliwości już i tak słabych regionów lub 
upadających państw, co w rezultacie 
objawia się powstawaniem konfliktów i 

4. podkreśla, że klęski żywiołowe, 
zaostrzane przez zmiany klimatyczne, są 
bardzo destabilizujące, szczególnie dla 
państw narażonych na nie w rozwijających 
się regionach tropikalnych i 
podzwrotnikowych; podkreśla, że ludność, 
dotknięta problemem pogarszającego się 
dostępu do słodkiej wody i żywności, co 
jest spowodowane klęskami żywiołowymi 
zaostrzonymi pogłębiającymi się zmianami 
klimatu zmuszona jest do migracji, a więc 
nadmiernego przeciążania gospodarczych, 
społecznych i administracyjnych 
możliwości już i tak słabych regionów lub 
upadających państw, co w rezultacie 
objawia się powstawaniem konfliktów i 
negatywnym wpływem na bezpieczeństwo; 
przypomina, że zjawiska te stwarzają 
konkurencję między wspólnotami i krajami 
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negatywnym wpływem na bezpieczeństwo; 
przypomina, że zjawiska te stwarzają 
konkurencję między wspólnotami i krajami 
o ograniczonych zasobach, pogłębiając 
stare dylematy bezpieczeństwa oraz 
powodując powstawanie nowych;

o ograniczonych zasobach, pogłębiając 
stare dylematy bezpieczeństwa oraz 
powodując powstawanie nowych;

Or. nl

Poprawka 31
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że klęski żywiołowe, 
zaostrzane przez zmiany klimatyczne, są 
bardzo destabilizujące, szczególnie dla 
państw najbardziej narażonych na 
niekorzystne zjawiska pogodowe i dla 
państw upadających, z których większość 
znajduje się w rozwijających się regionach 
tropikalnych i podzwrotnikowych; 
podkreśla, że ludność, dotknięta 
problemem pogarszającego się dostępu do 
słodkiej wody i żywności, co jest 
spowodowane klęskami żywiołowymi 
zaostrzonymi pogłębiającymi się 
zmianami klimatu zmuszona jest do 
migracji, a więc nadmiernego 
przeciążania gospodarczych, społecznych i 
administracyjnych możliwości już i tak 
słabych regionów lub upadających 
państw, co w rezultacie objawia się 
powstawaniem konfliktów i negatywnym 
wpływem na bezpieczeństwo; przypomina, 
że zjawiska te stwarzają konkurencję 
między wspólnotami i krajami o 
ograniczonych zasobach, pogłębiając 
stare dylematy bezpieczeństwa oraz 
powodując powstawanie nowych;

podkreśla, że klęski żywiołowe, zaostrzane 
przez zmiany klimatyczne, są bardzo 
destabilizujące, szczególnie dla państw 
najbardziej narażonych na niekorzystne 
zjawiska pogodowe i dla państw 
upadających, z których większość znajduje 
się w rozwijających się regionach 
tropikalnych i podzwrotnikowych; 
podkreśla, że różne skutki klimatyczne 
mogą prowadzić do różnorodnych 
katastrof ludzkich, co nadmiernie 
przeciąża możliwości poszczególnych 
państw do samodzielnego uporania się z 
nimi, a tym samym ma pośrednio 
negatywny wpływ na większą część świata; 
zwraca jednak uwagę, że dotychczas 
żadnego konfliktu nie można przypisać 
wyłącznie zmianie klimatu; podkreśla, że
z uwagi na to, iż ryzyko dotyczy głównie 
obszarów wrażliwych na zmiany poziomu 
morza (Oceania) lub ograniczoną ilość 
zasobów spowodowaną zmianą klimatu 
(Afryka saharyjska i subsaharyjska), 
strategie ograniczania ryzyka powinny być 
ukierunkowane przede wszystkim na te 
regiony;

Or. en
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Poprawka 32
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że klęski żywiołowe, 
zaostrzane przez zmiany klimatyczne, są 
bardzo destabilizujące, szczególnie dla 
państw najbardziej narażonych na 
niekorzystne zjawiska pogodowe i dla 
państw upadających, z których większość 
znajduje się w rozwijających się regionach 
tropikalnych i podzwrotnikowych; 
podkreśla, że ludność, dotknięta 
problemem pogarszającego się dostępu do 
słodkiej wody i żywności, co jest 
spowodowane klęskami żywiołowymi 
zaostrzonymi pogłębiającymi się zmianami 
klimatu zmuszona jest do migracji, a więc 
nadmiernego przeciążania gospodarczych, 
społecznych i administracyjnych 
możliwości już i tak słabych regionów lub 
upadających państw, co w rezultacie 
objawia się powstawaniem konfliktów i 
negatywnym wpływem na bezpieczeństwo; 
przypomina, że zjawiska te stwarzają 
konkurencję między wspólnotami i krajami 
o ograniczonych zasobach, pogłębiając 
stare dylematy bezpieczeństwa oraz 
powodując powstawanie nowych;

4. podkreśla, że klęski żywiołowe, 
zaostrzane przez zmiany klimatyczne, są 
bardzo destabilizujące, szczególnie dla 
państw najbardziej narażonych na 
niekorzystne zjawiska pogodowe i dla 
państw upadających, z których większość 
znajduje się w rozwijających się regionach 
tropikalnych i podzwrotnikowych; 
podkreśla, że w wielu przypadkach 
ludność, dotknięta problemem 
pogarszającego się dostępu do słodkiej 
wody i żywności, co jest spowodowane 
klęskami żywiołowymi zaostrzonymi 
pogłębiającymi się zmianami klimatu 
zmuszona jest do migracji, a więc często 
do nadmiernego przeciążania 
gospodarczych, społecznych i 
administracyjnych możliwości już i tak 
słabych regionów lub upadających państw, 
co w rezultacie objawia się powstawaniem 
konfliktów i negatywnym wpływem na 
bezpieczeństwo; przypomina, że zjawiska 
te stwarzają konkurencję między 
wspólnotami i krajami o ograniczonych 
zasobach, pogłębiając stare dylematy 
bezpieczeństwa oraz powodując 
powstawanie nowych;

Or. de

Poprawka 33
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że klęski żywiołowe, 
zaostrzane przez zmiany klimatyczne, są 
bardzo destabilizujące, szczególnie dla 
państw najbardziej narażonych na 
niekorzystne zjawiska pogodowe i dla 
państw upadających, z których większość 
znajduje się w rozwijających się regionach 
tropikalnych i podzwrotnikowych; 
podkreśla, że ludność, dotknięta 
problemem pogarszającego się dostępu do 
słodkiej wody i żywności, co jest 
spowodowane klęskami żywiołowymi 
zaostrzonymi pogłębiającymi się 
zmianami klimatu zmuszona jest do 
migracji, a więc nadmiernego przeciążania 
gospodarczych, społecznych i 
administracyjnych możliwości już i tak 
słabych regionów lub upadających państw, 
co w rezultacie objawia się powstawaniem 
konfliktów i negatywnym wpływem na 
bezpieczeństwo; przypomina, że zjawiska 
te stwarzają konkurencję między 
wspólnotami i krajami o ograniczonych 
zasobach, pogłębiając stare dylematy 
bezpieczeństwa oraz powodując 
powstawanie nowych;

4. podkreśla, że klęski żywiołowe, 
zaostrzane przez zmiany klimatyczne, są 
bardzo destabilizujące, szczególnie dla 
państw najbardziej narażonych na 
niekorzystne zjawiska pogodowe i dla 
państw upadających, z których większość 
znajduje się w rozwijających się regionach 
tropikalnych i podzwrotnikowych, 
zmuszają też część ludności do migracji; 
zauważa, że te same zjawiska mogą też 
powtarzać się w wyniku poważnych 
zdarzeń technologicznych powodowanych
przez klęski żywiołowe; podkreśla, że 
ludność, dotknięta problemem 
pogarszającego się dostępu do słodkiej 
wody i żywności, co jest spowodowane 
klęskami żywiołowymi zmuszona jest do 
migracji, a więc nadmiernego przeciążania 
gospodarczych, społecznych i 
administracyjnych możliwości już i tak 
słabych regionów lub upadających państw, 
co w rezultacie przyczynia się do 
konfliktów i ma negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo ogólne; przypomina, że 
zjawiska te stwarzają konkurencję między 
wspólnotami i krajami o ograniczonych 
zasobach, pogłębiając stare dylematy 
bezpieczeństwa oraz powodując 
powstawanie nowych;

Or. fi

Poprawka 34
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaznacza, że obecne konflikty krajowe, 
regionalne i międzynarodowe, takie jak te 
w regionie Półwyspu Somalijskiego i 

skreślony
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Sahelu, również spowodowane są 
zmianami klimatycznymi; uznaje to, że 
klęska głodu w Rogu Afryki jest w 
pewnym stopniu spowodowana zmianami 
klimatu i ma negatywny wpływ na pomoc 
humanitarną, polityczną oraz w zakresie 
bezpieczeństwa w Somalii, Kenii i innych 
krajach w regionie; przypomina wyniki
analizy opublikowanej przez UNEP w 
grudniu 2011 r. dotyczącej sytuacji w 
regionie Sahelu, gdzie stwierdza się, że 
wzrost temperatury doprowadził do 
niedoborów wody i spowodował, że 
lokalne społeczności, których egzystencja 
zależy od zasobów naturalnych, takich jak 
rolnictwo, rybołówstwo i pasterstwo, 
znalazły się pod silną presją, co w 
niektórych przypadkach zakończyło się 
przemocą i konfliktami zbrojnymi;

Or. en

Poprawka 35
Mitro Repo

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaznacza, że obecne konflikty krajowe, 
regionalne i międzynarodowe, takie jak te 
w regionie Półwyspu Somalijskiego i 
Sahelu, również spowodowane są 
zmianami klimatycznymi; uznaje to, że 
klęska głodu w Rogu Afryki jest w 
pewnym stopniu spowodowana zmianami 
klimatu i ma negatywny wpływ na pomoc 
humanitarną, polityczną oraz w zakresie 
bezpieczeństwa w Somalii, Kenii i innych 
krajach w regionie; przypomina wyniki 
analizy opublikowanej przez UNEP w 
grudniu 2011 r. dotyczącej sytuacji w 
regionie Sahelu, gdzie stwierdza się, że 
wzrost temperatury doprowadził do 
niedoborów wody i spowodował, że 
lokalne społeczności, których egzystencja 
zależy od zasobów naturalnych, takich jak 

5. zaznacza, że obecne konflikty krajowe, 
regionalne i międzynarodowe, takie jak te 
w regionie Półwyspu Somalijskiego i 
Sahelu, również spowodowane są 
zmianami klimatycznymi; uznaje to, że 
klęska głodu w Rogu Afryki jest w 
pewnym stopniu spowodowana zmianami 
klimatu i ma negatywny wpływ na pomoc 
humanitarną, polityczną oraz w zakresie 
bezpieczeństwa w Somalii, Kenii i innych 
krajach w regionie; przypomina ponadto, 
że region Sahelu doświadcza najgorszej 
suszy od dziesięcioleci oraz że brak 
żywności i wody ma wpływ na życie ponad 
18 milionów ludzi w Czadzie, Burkinie 
Faso, Gambii, Mauretanii, Mali, Nigrze, 
Nigerii, Kamerunie i Senegalu; 
przypomina wyniki analizy opublikowanej 
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rolnictwo, rybołówstwo i pasterstwo, 
znalazły się pod silną presją, co w 
niektórych przypadkach zakończyło się 
przemocą i konfliktami zbrojnymi;

przez UNEP w grudniu 2011 r. dotyczącej 
sytuacji w regionie Sahelu, gdzie stwierdza 
się, że wzrost temperatury doprowadził do 
niedoborów wody i spowodował, że 
lokalne społeczności, których egzystencja 
zależy od zasobów naturalnych, takich jak 
rolnictwo, rybołówstwo i pasterstwo, 
znalazły się pod silną presją, co w 
niektórych przypadkach zakończyło się 
przemocą i konfliktami zbrojnymi;

Or. fi

Poprawka 36
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaznacza, że obecne konflikty krajowe, 
regionalne i międzynarodowe, takie jak te 
w regionie Półwyspu Somalijskiego i 
Sahelu, również spowodowane są 
zmianami klimatycznymi; uznaje to, że 
klęska głodu w Rogu Afryki jest w 
pewnym stopniu spowodowana zmianami 
klimatu i ma negatywny wpływ na pomoc 
humanitarną, polityczną oraz w zakresie 
bezpieczeństwa w Somalii, Kenii i innych 
krajach w regionie; przypomina wyniki 
analizy opublikowanej przez UNEP w 
grudniu 2011 r. dotyczącej sytuacji w 
regionie Sahelu, gdzie stwierdza się, że 
wzrost temperatury doprowadził do 
niedoborów wody i spowodował, że 
lokalne społeczności, których egzystencja 
zależy od zasobów naturalnych, takich jak 
rolnictwo, rybołówstwo i pasterstwo, 
znalazły się pod silną presją, co w 
niektórych przypadkach zakończyło się 
przemocą i konfliktami zbrojnymi;

5. zaznacza, że obecne konflikty krajowe, 
regionalne i międzynarodowe, takie jak te 
w regionie Półwyspu Somalijskiego i 
Sahelu, częściowo spowodowane są 
zmianami klimatycznymi; uznaje to, że 
klęska głodu w Rogu Afryki jest w 
pewnym stopniu spowodowana zmianami 
klimatu i ma negatywny wpływ na pomoc 
humanitarną, polityczną oraz w zakresie 
bezpieczeństwa w Somalii, Kenii i innych 
krajach w regionie; przypomina wyniki 
analizy opublikowanej przez UNEP w 
grudniu 2011 r. dotyczącej sytuacji w 
regionie Sahelu, gdzie stwierdza się, że 
wzrost temperatury doprowadził do 
niedoborów wody i spowodował, że 
lokalne społeczności, których egzystencja 
zależy od zasobów naturalnych, takich jak 
rolnictwo, rybołówstwo i pasterstwo, 
znalazły się pod silną presją, co w 
niektórych przypadkach zakończyło się 
przemocą i konfliktami zbrojnymi;

Or. de
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Poprawka 37
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uznaje, że skomplikowane kryzysy 
należy przewidywać i zapobiegać im 
poprzez zastosowanie kompleksowego 
podejścia, w tym w obszarach polityki 
obejmującej cały zakres tj. od wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony do 
pomocy humanitarnej i rozwojowej

6. uznaje, że należy zapobiegać 
skomplikowanym kryzysom poprzez 
zastosowanie kompleksowego podejścia, w 
tym w obszarach polityki obejmującej cały 
zakres tj. od wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony do pomocy 
humanitarnej i rozwojowej;

Or. en

Poprawka 38
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uznaje, że skomplikowane kryzysy 
należy przewidywać i zapobiegać im 
poprzez zastosowanie kompleksowego 
podejścia, w tym w obszarach polityki 
obejmującej cały zakres tj. od wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony do 
pomocy humanitarnej i rozwojowej

6. uznaje, że skomplikowane kryzysy 
należy przewidywać i zapobiegać im 
poprzez zastosowanie globalnego 
podejścia, w tym w obszarach polityki 
obejmującej pomoc humanitarną i 
rozwojową; zwraca uwagę, że od 1969 r. w 
ramach programu NATO „Science for 
Peace and Security” (SPS, Nauka dla 
pokoju i bezpieczeństwa) w państwach 
należących do NATO, a od lat 90. XX w. 
również w krajach partnerskich wspierane 
są połączone działania dotyczące spraw 
środowiskowych, w tym te związane z 
obroną;

Or. en
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Poprawka 39
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uznaje, że skomplikowane kryzysy 
należy przewidywać i zapobiegać im 
poprzez zastosowanie kompleksowego 
podejścia, w tym w obszarach polityki 
obejmującej cały zakres tj. od wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony do 
pomocy humanitarnej i rozwojowej

6. uznaje, że skomplikowanym kryzysom
należy zapobiegać poprzez zastosowanie 
kompleksowego podejścia, w tym w 
obszarach polityki obejmującej cały zakres 
tj. od wspólnej polityki bezpieczeństwa i 
obrony do pomocy humanitarnej i 
rozwojowej;

Or. de

Poprawka 40
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uznaje, że skomplikowane kryzysy 
należy przewidywać i zapobiegać im 
poprzez zastosowanie kompleksowego 
podejścia, w tym w obszarach polityki 
obejmującej cały zakres tj. od wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony do 
pomocy humanitarnej i rozwojowej

6. uznaje, że skomplikowane kryzysy 
należy przewidywać i zapobiegać im 
poprzez zastosowanie kompleksowego 
podejścia, w tym wykorzystanie w pełni w 
obszarach polityki narzędzi istniejących w 
ramach wspólnej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony, a także pomocy 
humanitarnej i rozwojowej;

Or. en

Poprawka 41
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 6 – akapit pierwszy (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

zauważa również, że w 2004 r. NATO 
znalazło się w centrum pierwszej 
międzynarodowej reakcji na wyzwania 
związane z bezpieczeństwem 
środowiskowym, kiedy to Sojusz połączył 
się z pięcioma innymi agencjami 
międzynarodowymi10 w celu ustanowienia 
inicjatywy na rzecz środowiska i 
bezpieczeństwa (ENVSEC) i 
rozwiązywania w jej ramach problemów 
środowiskowych zagrażających 
bezpieczeństwu wrażliwych regionów;
10 Program Narodów Zjednoczonych ds. 
Ochrony Środowiska (UNEP), Program 
Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 
(UNDP), Organizacja Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie (OBWE), 
Europejska Komisja Gospodarcza ONZ 
(EKG ONZ) i Regionalne Centrum 
Ekologiczne na Europę Środkową i 
Wschodnią (REC).

Or. en

Poprawka 42
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uznaje znaczenie infrastruktury 
krytycznej zapewniającej wsparcie dla 
WPBiO;

Or. en

Poprawka 43
Graham Watson, Norica Nicolai
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Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uznaje, że o ile rozwiązywanie 
problemu zmiany klimatu poprzez 
powiązania w zakresie bezpieczeństwa 
może mieć wymiar pozytywny, jest to tylko 
jeden z elementów działania UE w 
sprawie zmiany klimatu, w ramach 
którego Unia podejmuje próby 
wykorzystania narzędzi politycznych i 
gospodarczych w celu łagodzenia i 
dostosowania się do zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 44
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina zobowiązanie UE do 
utrzymania pokoju, zapobiegania 
konfliktom i umacniania bezpieczeństwa 
międzynarodowego zgodnie z celami i 
zasadami Karty Narodów Zjednoczonych;
podkreśla, że pojęcia bezpieczeństwa ludzi 
i obowiązku ochrony dotyczą nie tyle 
suwerenności państw, co skupienia się na 
dobru społecznym; uznaje, że UE, WPZiB 
i WPBiO są na uprzywilejowanej pozycji, 
jeśli chodzi o implementację 
bezpieczeństwa ludności i obowiązku 
ochrony; podkreśla potrzebę wspierania 
systemu międzynarodowego opartego na 
ściślejszej współpracy wielostronnej i 
usprawnionym zarządzaniu globalnym, w 
których UE odgrywa większą, wiodącą 
rolę, zwłaszcza w kontekście zmiany 
strategicznego stanowiska Stanów 
Zjednoczonych od stycznia 2012 r.;

skreślony
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Or. en

Poprawka 45
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina zobowiązanie UE do 
utrzymania pokoju, zapobiegania 
konfliktom i umacniania bezpieczeństwa
międzynarodowego zgodnie z celami i 
zasadami Karty Narodów Zjednoczonych; 
podkreśla, że pojęcia bezpieczeństwa ludzi 
i obowiązku ochrony dotyczą nie tyle 
suwerenności państw, co skupienia się na 
dobru społecznym; uznaje, że UE, WPZiB 
i WPBiO są na uprzywilejowanej pozycji, 
jeśli chodzi o implementację 
bezpieczeństwa ludności i obowiązku 
ochrony; podkreśla potrzebę wspierania 
systemu międzynarodowego opartego na 
ściślejszej współpracy wielostronnej i 
usprawnionym zarządzaniu globalnym, w 
których UE odgrywa większą, wiodącą 
rolę, zwłaszcza w kontekście zmiany 
strategicznego stanowiska Stanów 
Zjednoczonych od stycznia 2012 r.;

7. przypomina zobowiązanie UE do 
utrzymania pokoju, zapobiegania 
konfliktom i umacniania bezpieczeństwa 
międzynarodowego zgodnie z celami i 
zasadami Karty Narodów Zjednoczonych; 
podkreśla, że pojęcia bezpieczeństwa ludzi 
i obowiązku ochrony dotyczą nie tyle 
suwerenności państw, co skupienia się na 
dobru społecznym; uznaje, że UE, WPZiB 
i WPBiO są na uprzywilejowanej pozycji, 
jeśli chodzi o implementację 
bezpieczeństwa ludności i obowiązku 
ochrony; podkreśla potrzebę wspierania 
systemu międzynarodowego opartego na 
ściślejszej współpracy wielostronnej i 
usprawnionym zarządzaniu globalnym, w 
których UE odgrywa wiodącą rolę, 
zwłaszcza w kontekście zmiany 
strategicznego stanowiska Stanów 
Zjednoczonych od stycznia 2012 r.;

Or. de

Poprawka 46
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina zobowiązanie UE do 
utrzymania pokoju, zapobiegania 
konfliktom i umacniania bezpieczeństwa 
międzynarodowego zgodnie z celami i 
zasadami Karty Narodów Zjednoczonych; 

7. przypomina zobowiązanie UE do 
utrzymania pokoju, zapobiegania 
konfliktom i umacniania bezpieczeństwa 
międzynarodowego zgodnie z celami i 
zasadami Karty Narodów Zjednoczonych; 
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podkreśla, że pojęcia bezpieczeństwa ludzi 
i obowiązku ochrony dotyczą nie tyle 
suwerenności państw, co skupienia się na 
dobru społecznym; uznaje, że UE, WPZiB 
i WPBiO są na uprzywilejowanej pozycji, 
jeśli chodzi o implementację 
bezpieczeństwa ludności i obowiązku
ochrony; podkreśla potrzebę wspierania 
systemu międzynarodowego opartego na 
ściślejszej współpracy wielostronnej i 
usprawnionym zarządzaniu globalnym, w 
których UE odgrywa większą, wiodącą 
rolę, zwłaszcza w kontekście zmiany 
strategicznego stanowiska Stanów 
Zjednoczonych od stycznia 2012 r.;

podkreśla, że pojęcia bezpieczeństwa ludzi 
i obowiązku ochrony dotyczą dobra 
społecznego, o które dbać należy w 
ramach UE, WPZiB i WPBiO; podkreśla 
potrzebę wspierania systemu 
międzynarodowego opartego na ściślejszej 
współpracy wielostronnej i usprawnionym 
zarządzaniu globalnym, w których UE 
odgrywa większą, wiodącą rolę, zwłaszcza 
w kontekście zmiany strategicznego 
stanowiska Stanów Zjednoczonych od 
stycznia 2012 r.;

Or. fi

Poprawka 47
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę na pilną potrzebę 
dostosowania strategii działań 
zewnętrznych UE, polityk i instrumentów 
w taki sposób, by reagowały na wyzwania 
w związku ze zmianami klimatu, 
niezależnie od przyszłych ograniczeń 
emisji uzgodnionych w nowych 
konwencjach, zgodnie z UNFCCC lub 
innych międzynarodowych starań 
zmierzających do łagodzenia skutków 
zmian klimatycznych; przyznaje również, 
że zapobieganie konfliktom jest 
integralnym elementem, który ma na celu 
sprawienie, by przyszły system zmian 
klimatu stał się funkcjonalny w praktyce;

8. zwraca uwagę, że w swoich strategiach 
działań zewnętrznych, politykach i 
instrumentach UE powinna uwzględnić 
wpływ klęsk żywiołowych i zmiany klimatu
na bezpieczeństwo międzynarodowe;

Or. en

Poprawka 48
Mitro Repo
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę na pilną potrzebę 
dostosowania strategii działań 
zewnętrznych UE, polityk i instrumentów 
w taki sposób, by reagowały na wyzwania 
w związku ze zmianami klimatu, 
niezależnie od przyszłych ograniczeń 
emisji uzgodnionych w nowych 
konwencjach, zgodnie z UNFCCC lub 
innych międzynarodowych starań 
zmierzających do łagodzenia skutków 
zmian klimatycznych; przyznaje również, 
że zapobieganie konfliktom jest 
integralnym elementem, który ma na celu 
sprawienie, by przyszły system zmian 
klimatu stał się funkcjonalny w praktyce;

8. zwraca uwagę na pilną potrzebę 
dostosowania strategii działań 
zewnętrznych UE, polityk i instrumentów 
w taki sposób, by reagowały na wyzwania 
w związku ze zmianami klimatu, 
niezależnie od przyszłych ograniczeń 
emisji uzgodnionych w nowych 
konwencjach, zgodnie z UNFCCC lub 
innych międzynarodowych starań 
zmierzających do łagodzenia skutków 
zmian klimatycznych; przyznaje również, 
że zapobieganie konfliktom jest 
integralnym elementem, który ma na celu 
sprawienie, by przyszły system zmian 
klimatu stał się funkcjonalny w praktyce;
przypomina ponadto, że w związku 
zarówno z klęskami żywiołowymi, jak i 
innymi, należy poświęcić szczególną 
uwagę kobietom i dzieciom, które są 
szczególnie narażone w sytuacjach 
kryzysowych;

Or. fi

Poprawka 49
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. w tym kontekście przypomina o 
mandacie Komisji w zakresie pomocy 
humanitarnej i ochrony ludności oraz 
podkreśla potrzebę dalszego rozwoju i 
umacniania istniejących instrumentów;

Or. en
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Poprawka 50
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. w związku z tym ponownie przypomina 
również o znaczeniu zmniejszania ryzyka 
związanego z klęskami żywiołowymi w 
celu ograniczenia oddziaływania tych 
klęsk na słabsze grupy ludności;

Or. en

Poprawka 51
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla zatem, że konieczne jest 
zintegrowanie wpływu klęsk żywiołowych 
ze strategiami i planami operacyjnymi 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 
(WPBiO), ze szczególnym uwzględnieniem 
krajów i regionów dotkniętych uprzednio, 
obecnie i w przyszłości ewentualnymi 
klęskami naturalnymi lub 
humanitarnymi;

skreślony

Or. en

Poprawka 52
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla zatem, że konieczne jest 
zintegrowanie wpływu klęsk żywiołowych 
ze strategiami i planami operacyjnymi 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 
(WPBiO), ze szczególnym uwzględnieniem 
krajów i regionów dotkniętych uprzednio, 
obecnie i w przyszłości ewentualnymi 
klęskami naturalnymi lub
humanitarnymi;

9. zwraca uwagę, że analizę wpływu klęsk 
żywiołowych można również zintegrować 
ze strategiami i planami operacyjnymi 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 
(WPBiO), jeśli dotyczą one potencjalnych 
klęsk naturalnych lub humanitarnych;

Or. en

Poprawka 53
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla zatem, że konieczne jest 
zintegrowanie wpływu klęsk żywiołowych 
ze strategiami i planami operacyjnymi 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 
(WPBiO), ze szczególnym 
uwzględnieniem krajów i regionów 
dotkniętych uprzednio, obecnie i w 
przyszłości ewentualnymi klęskami 
naturalnymi lub humanitarnymi;

9. podkreśla zatem, że konieczne jest 
zintegrowanie wpływu kryzysów 
spowodowanych zmianą klimatu i 
będących ich następstwem klęsk 
żywiołowych ze strategiami i planami 
operacyjnymi wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), ze 
szczególnym uwzględnieniem krajów i 
regionów dotkniętych uprzednio, obecnie i 
w przyszłości ewentualnymi klęskami 
naturalnymi lub humanitarnymi, przy 
jednoczesnym poszanowaniu zasad 
humanitarnych określonych w Traktacie z 
Lizbony;

Or. en

Poprawka 54
Norica Nicolai
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla zatem, że konieczne jest 
zintegrowanie wpływu klęsk żywiołowych 
ze strategiami i planami operacyjnymi 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 
(WPBiO), ze szczególnym uwzględnieniem 
krajów i regionów dotkniętych uprzednio, 
obecnie i w przyszłości ewentualnymi
klęskami naturalnymi lub 
humanitarnymi;

9. podkreśla zatem, że konieczne jest 
zintegrowanie wpływu potencjalnych
klęsk żywiołowych spowodowanych 
zmianą klimatu ze strategiami i planami 
operacyjnymi wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) poprzez
stworzenie awaryjnych planów na rzecz 
łagodzenia zmiany klimatu 
ukierunkowanych na najbardziej 
zagrożone regiony;

Or. en

Poprawka 55
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla zatem, że konieczne jest 
zintegrowanie wpływu klęsk żywiołowych 
ze strategiami i planami operacyjnymi 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 
(WPBiO), ze szczególnym 
uwzględnieniem krajów i regionów 
dotkniętych uprzednio, obecnie i w 
przyszłości ewentualnymi klęskami 
naturalnymi lub humanitarnymi;

9. podkreśla zatem, że konieczne jest 
zintegrowanie wpływu klęsk żywiołowych 
ze strategiami i planami operacyjnymi 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 
(WPBiO), ze szczególnym 
uwzględnieniem krajów i regionów 
dotkniętych uprzednio, obecnie i w 
przyszłości ewentualnymi klęskami 
naturalnymi lub humanitarnymi; wzywa też 
do współpracy praktycznej, takiej jak 
ćwiczenia z zakresu współpracy;

Or. fi

Poprawka 56
Graham Watson, Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)



PE492.875v02-00 32/86 AM\909835PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że wypracowanie 
skutecznej reakcji na wpływ zmiany 
klimatu na bezpieczeństwo wymaga nie 
tylko usprawnień w procesach 
zapobiegania konfliktom i zarządzania 
kryzysowego, lecz również poprawy 
możliwości w zakresie analizy i wczesnego 
ostrzegania;

Or. en

Poprawka 57
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że Traktat z Lizbony 
wymaga od UE rozwijania potencjału 
cywilnego i wojskowego z przeznaczeniem 
do zarządzania międzynarodowymi 
kryzysami w całym zakresie zadań 
wymienionych w art. 43, w szczególności 
obejmującym misje zapobiegania 
konfliktom, misje humanitarne i 
ratunkowe, misje wojskowego doradztwa i 
wsparcia, utrzymywania pokoju i operacje 
stabilizacji sytuacji po zakończeniu 
konfliktów;

skreślony

Or. en

Poprawka 58
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że Traktat z Lizbony 
wymaga od UE rozwijania potencjału 
cywilnego i wojskowego z przeznaczeniem 
do zarządzania międzynarodowymi 
kryzysami w całym zakresie zadań 
wymienionych w art. 43, w szczególności 
obejmującym misje zapobiegania 
konfliktom, misje humanitarne i 
ratunkowe, misje wojskowego doradztwa i 
wsparcia, utrzymywania pokoju i operacje 
stabilizacji sytuacji po zakończeniu 
konfliktów;

10. przypomina, że Traktat z Lizbony 
wymaga od Unii rozwijania potencjału 
cywilnego i wojskowego z przeznaczeniem 
do zarządzania międzynarodowymi 
kryzysami w całym zakresie zadań 
wymienionych w art. 43, w szczególności 
obejmującym misje zapobiegania 
konfliktom, misje humanitarne i 
ratunkowe, misje wojskowego doradztwa i 
wsparcia, utrzymywania pokoju i operacje 
stabilizacji sytuacji po zakończeniu 
konfliktów; jednocześnie jest zdania, że 
należy unikać powielania instrumentów 
oraz wprowadzić jasne rozróżnienie na 
instrumenty obejmujące i wychodzące 
poza zakres wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony, zgodnie z 
art. 196 i 214 TFUE;

Or. en

Poprawka 59
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że Traktat z Lizbony 
wymaga od UE rozwijania potencjału 
cywilnego i wojskowego z przeznaczeniem 
do zarządzania międzynarodowymi 
kryzysami w całym zakresie zadań 
wymienionych w art. 43, w szczególności 
obejmującym misje zapobiegania 
konfliktom, misje humanitarne i 
ratunkowe, misje wojskowego doradztwa i 
wsparcia, utrzymywania pokoju i operacje 
stabilizacji sytuacji po zakończeniu 
konfliktów;

10. przypomina, że Traktat z Lizbony 
wymaga od UE rozwijania potencjału 
cywilnego i wojskowego z przeznaczeniem 
do zarządzania międzynarodowymi 
kryzysami w całym zakresie zadań 
wymienionych w art. 43, w szczególności 
obejmującym misje zapobiegania 
konfliktom, misje humanitarne i 
ratunkowe, misje wojskowego doradztwa i 
wsparcia, utrzymywania pokoju i operacje 
stabilizacji sytuacji po zakończeniu 
konfliktów; wzywa Komisję i Radę do 
współpracy z państwami członkowskimi w 
celu stworzenia wspólnego stałego wykazu 
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ekspertów ds. sytuacji kryzysowych, a 
także do ustanowienia Europejskiej 
Akademii ds. Kryzysów w celu wspólnego 
szkolenia i przygotowywania na przyszłość 
takich ekspertów;

Or. en

Poprawka 60
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. przypomina również o konieczności 
unikania wszelkich przypadków 
powielania dobrze ugruntowanych 
instrumentów dotyczących pomocy 
humanitarnej i ochrony ludności, które 
nie wchodzą w zakres wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony;

Or. en

Poprawka 61
Graham Watson, Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uznaje możliwości i aktywa, jakimi 
dysponuje wojsko w ramach inteligencji 
ekologicznej, oceny ryzyka, pomocy 
humanitarnej, pomocy w przypadku 
kataklizmów i ewakuacji, które mają 
istotną rolę do odegrania w ramach 
mechanizmów wczesnego ostrzegania, 
zarządzania w sytuacji kryzysowej 
spowodowanej zmianą klimatu i 
reagowania w przypadku katastrof;
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Or. en

Poprawka 62
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę, że Traktat z Lizbony 
wprowadził nowe przepisy (art. 21–23, 27, 
39, 41 ust. 3, 43–46), w szczególności 
artykuły związane z funduszem 
początkowym w art. 41 ust. 3; należy je 
pilnie wdrożyć, tak, by UE gotowa była 
odpowiedzieć na ewentualne kryzysy 
powstałe w wyniku zmian klimatu oraz na 
pozostałe kryzysy o podłożu naturalnym i 
humanitarnym;

11. zwraca uwagę, że Traktat z Lizbony 
wprowadził nowe przepisy (art. 21–23, 27, 
39, 41 ust. 3, 43–46), w szczególności 
artykuły związane z funduszem 
początkowym w art. 41 ust. 3, które nadal
należy wdrożyć;

Or. en

Poprawka 63
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę, że Traktat z Lizbony 
wprowadził nowe przepisy (art. 21–23, 27, 
39, 41 ust. 3, 43–46), w szczególności 
artykuły związane z funduszem 
początkowym w art. 41 ust. 3; należy je 
pilnie wdrożyć, tak, by UE gotowa była 
odpowiedzieć na ewentualne kryzysy 
powstałe w wyniku zmian klimatu oraz na 
pozostałe kryzysy o podłożu naturalnym i
humanitarnym;

11. zwraca uwagę, że Traktat z Lizbony 
wprowadził nowe przepisy (art. 21–23, 27, 
39, 41 ust. 3, 43–46), w szczególności 
artykuły związane z funduszem 
początkowym w art. 41 ust. 3; należy je 
pilnie wdrożyć, tak by UE gotowa była 
odpowiedzieć na kryzysy powstałe w 
wyniku zmian klimatu;

Or. en
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Poprawka 64
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę, że Traktat z Lizbony 
wprowadził nowe przepisy (art. 21–23, 27, 
39, 41 ust. 3, 43–46), w szczególności 
artykuły związane z funduszem 
początkowym w art. 41 ust. 3; należy je 
pilnie wdrożyć, tak, by UE gotowa była 
odpowiedzieć na ewentualne kryzysy 
powstałe w wyniku zmian klimatu oraz na 
pozostałe kryzysy o podłożu naturalnym i 
humanitarnym;

11. zwraca uwagę, że Traktat z Lizbony 
wprowadził nowe przepisy (art. 21–23, 27, 
39, 41 ust. 3, 43–46);

Or. de

Poprawka 65
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zwraca uwagę, że UE powinna w 
dalszym ciągu angażować się w działania 
w ramach ONZ, UA i OBWE, w tym w 
kontekście ENVSEC (inicjatywa na rzecz 
środowiska i bezpieczeństwa), w celu 
wymiany analiz i wspólnego stawienia 
czoła wyzwaniom związanym ze zmianą 
klimatu;

Or. en

Poprawka 66
Maria Eleni Koppa
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Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla znaczenie synergii 
cywilno-wojskowych w takich 
kataklizmach jak na Haiti, w Pakistanie i 
Nowym Orleanie; uważa, że dzięki tym 
synergiom wykazano, jak siły wojskowe 
mogą zapewnić cenny wkład w przypadku 
kryzysów i klęsk żywiołowych 
spowodowanych zmianą klimatu poprzez 
udzielenie na czas bezpośredniej pomocy 
poszkodowanym obszarom i ich 
mieszkańcom;

Or. en

Poprawka 67
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji/Wysokiego Przedstawiciela Unii 
ds. Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa, jako głównego 
koordynatora unijnych instrumentów 
cywilnych i wojskowych, do:

13. wzywa Wysokiego Przedstawiciela 
Unii ds. Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa, odpowiedzialnego za 
prowadzenie unijnej wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa, do:

Or. en

Poprawka 68
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – wprowadzenie
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Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Wiceprzewodniczącego
Komisji/Wysokiego Przedstawiciela Unii 
ds. Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa, jako głównego 
koordynatora unijnych instrumentów 
cywilnych i wojskowych, do:

13. wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji/Wysokiego Przedstawiciela Unii 
ds. Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa do:

Or. en

Poprawka 69
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

a) spowodowania umieszczenie zmian
klimatu wraz z ich przyszłymi 
implikacjami w kwestii bezpieczeństwa i 
obrony w głównym nurcie analizy ryzyka 
przyszłych kryzysów i zagrożeń przyszłych
konfliktów;

a) uwzględnienia, w stosownych 
przypadkach, zmian klimatu i klęsk 
żywiołowych wraz z ich przyszłymi 
implikacjami w kwestii bezpieczeństwa i 
obrony podczas przeprowadzania analizy 
kryzysów i gróźb konfliktów;

Or. en

Poprawka 70
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

a) spowodowania umieszczenie zmian 
klimatu wraz z ich przyszłymi 
implikacjami w kwestii bezpieczeństwa i 
obrony w głównym nurcie analizy ryzyka 
przyszłych kryzysów i zagrożeń przyszłych 
konfliktów;

a) spowodowania umieszczenia zmian
klimatu wraz z ich przyszłymi 
implikacjami w kwestii bezpieczeństwa i 
obrony jako jednego z czynników w 
analizie ryzyka przyszłych kryzysów i 
zagrożeń przyszłych konfliktów;
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Or. en

Poprawka 71
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) skupienia priorytetów na krajach i 
regionach o największym ryzyku konfliktu 
i niestabilności, w szczególności w wyniku 
zmian klimatycznych i bardziej ogólnej 
degradacji środowiska, która wynika;

b) przeprowadzenia oceny, które kraje 
i/lub regiony są potencjalnie najbardziej 
narażone na ryzyko konfliktu i 
niestabilności w wyniku zmian 
klimatycznych i klęsk żywiołowych;
sporządzenia listy takich 
krajów/regionów; zapewnienia w ramach 
corocznych sprawozdań WPZiB 
informacji o wdrażaniu polityk i 
instrumentów UE, których celem jest 
stawienie czoła tym wyzwaniom w 
krajach/regionach umieszczonych na 
liście;

Or. en

Poprawka 72
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – litera c)

Projekt rezolucji Poprawka

c) zwiększenia zdolności UE do 
zapewnienia zapobiegania konfliktom, 
zarządzania kryzysowego i odbudowy po 
zakończeniu kryzysu;

c) zwiększenia zdolności UE do 
zapewnienia zapobiegania konfliktom, 
zarządzania kryzysowego i odbudowy po 
zakończeniu kryzysu; ścisłej koordynacji 
wysiłków z Komisją i w ramach polityki 
rozwojowej UE w zakresie potrzeby 
udzielania pomocy krajom partnerskim w 
przypadku odporności na zmianę klimatu 
i innych wymiarów dostosowywania się do 
zmiany klimatu;
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Or. en

Poprawka 73
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – litera c)

Projekt rezolucji Poprawka

c) zwiększenia zdolności UE do 
zapewnienia zapobiegania konfliktom, 
zarządzania kryzysowego i odbudowy po 
zakończeniu kryzysu;

c) zwiększenia praktycznej zdolności UE 
do zapewnienia zapobiegania konfliktom, 
zarządzania kryzysowego i odbudowy po 
zakończeniu kryzysu;

Or. fi

Poprawka 74
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

d) odpowiedniego dostosowania 
długoterminowego planowania potencjału 
i możliwości cywilno-wojskowych UE;

skreślona

Or. en

Poprawka 75
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

d) odpowiedniego dostosowania 
długoterminowego planowania potencjału i 
możliwości cywilno-wojskowych UE;

d) odpowiedniego dostosowania 
długoterminowego planowania potencjału i 
możliwości cywilno-wojskowych UE, w 
ścisłej współpracy z Komisją;
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Or. en

Poprawka 76
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

d) odpowiedniego dostosowania 
długoterminowego planowania potencjału i 
możliwości cywilno-wojskowych UE;

d) odpowiedniego dopasowania 
długoterminowego planowania potencjału i 
możliwości cywilno-wojskowych UE;

Or. fi

Poprawka 77
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – litera d a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

da) przedstawienia wytycznych 
dotyczących wdrażania przepisów, o 
których mowa w ust. 11, oraz do 
opracowania szczegółowych wytycznych 
nakreślających zadania do wykonania 
przez państwa członkowskie i inne 
właściwe organy UE w przypadku kryzysu
spowodowanego zmianą klimatu, ze 
szczególnym podkreśleniem zadań w 
zakresie koordynacji wysiłków między 
podmiotami UE a innymi osobami oraz 
wspólnego gromadzenia i podziału 
zasobów;

Or. en

Poprawka 78
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że UE powinna przedstawić 
listę wyzwań, przed jakimi stoi w 
obszarach takich jak Arktyka, świat 
arabski i Trzeci Biegun (Himalaje i 
Wyżyna Tybetańska), w szczególności w 
perspektywie potencjalnych konfliktów 
zaopatrzenia w wodę w Azji Południowej;
wzywa zatem Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
sporządzenia listy krajów i regionów 
najbardziej podatnych na zmiany klimatu 
w nadchodzących dziesięcioleciach 
(obejmującej w szczególności kraje 
Sojuszu Małych Państw Wyspiarskich 
(AOSIS), których istnienie zagrożone jest 
rosnącym poziomem morza); wzywa 
Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
określenia powodu umieszczenia danego 
kraju/regionu na liście oraz typu 
interwencji UE wymaganego w celu 
uniknięcia ryzyka konfliktu lub innego 
rodzaju katastrofy humanitarnej 
urzeczywistniające się w poszczególnych 
przypadkach;

skreślony

Or. en

Poprawka 79
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że UE powinna przedstawić 
listę wyzwań, przed jakimi stoi w 
obszarach takich jak Arktyka, świat 
arabski i Trzeci Biegun (Himalaje i 
Wyżyna Tybetańska), w szczególności w 

skreślony
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perspektywie potencjalnych konfliktów 
zaopatrzenia w wodę w Azji Południowej;
wzywa zatem Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
sporządzenia listy krajów i regionów 
najbardziej podatnych na zmiany klimatu 
w nadchodzących dziesięcioleciach 
(obejmującej w szczególności kraje 
Sojuszu Małych Państw Wyspiarskich 
(AOSIS), których istnienie zagrożone jest 
rosnącym poziomem morza); wzywa 
Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
określenia powodu umieszczenia danego 
kraju/regionu na liście oraz typu 
interwencji UE wymaganego w celu 
uniknięcia ryzyka konfliktu lub innego 
rodzaju katastrofy humanitarnej 
urzeczywistniające się w poszczególnych 
przypadkach;

Or. en

Poprawka 80
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że UE powinna przedstawić 
listę wyzwań, przed jakimi stoi w 
obszarach takich jak Arktyka, świat arabski 
i Trzeci Biegun (Himalaje i Wyżyna 
Tybetańska), w szczególności w 
perspektywie potencjalnych konfliktów 
zaopatrzenia w wodę w Azji Południowej; 
wzywa zatem Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
sporządzenia listy krajów i regionów 
najbardziej podatnych na zmiany klimatu 
w nadchodzących dziesięcioleciach 
(obejmującej w szczególności kraje 
Sojuszu Małych Państw Wyspiarskich 
(AOSIS), których istnienie zagrożone jest 

14. uważa, że UE powinna przedstawić 
listę wyzwań, przed jakimi stoi w 
obszarach takich jak Arktyka, świat arabski 
i Trzeci Biegun (Himalaje i Wyżyna 
Tybetańska), w szczególności w 
perspektywie potencjalnych konfliktów 
zaopatrzenia w wodę w Azji Południowej; 
wzywa zatem ESDZ, ECHO i DG ds. 
Rozwoju i Współpracy EuropeAid do 
sporządzenia w ścisłym porozumieniu i 
koordynacji listy krajów i regionów 
najbardziej podatnych na zmiany klimatu 
w nadchodzących dziesięcioleciach 
(obejmującej w szczególności kraje 
Sojuszu Małych Państw Wyspiarskich 
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rosnącym poziomem morza); wzywa 
Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
określenia powodu umieszczenia danego 
kraju/regionu na liście oraz typu 
interwencji UE wymaganego w celu 
uniknięcia ryzyka konfliktu lub innego 
rodzaju katastrofy humanitarnej 
urzeczywistniające się w poszczególnych 
przypadkach;

(AOSIS), których istnienie zagrożone jest 
rosnącym poziomem morza); wzywa 
Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
określenia powodu umieszczenia danego 
kraju/regionu na liście oraz typu 
interwencji UE wymaganego w celu 
uniknięcia ryzyka urzeczywistnienia się 
konfliktu lub innego rodzaju katastrofy 
humanitarnej w poszczególnych 
przypadkach;

Or. en

Poprawka 81
Graham Watson, Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że UE powinna przedstawić 
listę wyzwań, przed jakimi stoi w 
obszarach takich jak Arktyka, świat arabski 
i Trzeci Biegun (Himalaje i Wyżyna 
Tybetańska), w szczególności w 
perspektywie potencjalnych konfliktów 
zaopatrzenia w wodę w Azji Południowej; 
wzywa zatem Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
sporządzenia listy krajów i regionów 
najbardziej podatnych na zmiany klimatu 
w nadchodzących dziesięcioleciach 
(obejmującej w szczególności kraje 
Sojuszu Małych Państw Wyspiarskich 
(AOSIS), których istnienie zagrożone jest 
rosnącym poziomem morza); wzywa 
Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
określenia powodu umieszczenia danego 
kraju/regionu na liście oraz typu 
interwencji UE wymaganego w celu 
uniknięcia ryzyka konfliktu lub innego 
rodzaju katastrofy humanitarnej 
urzeczywistniające się w poszczególnych 

14. uważa, że UE powinna przedstawić 
listę wyzwań, przed jakimi stoi w 
obszarach takich jak Arktyka, Afryka, 
świat arabski i Trzeci Biegun (Himalaje i 
Wyżyna Tybetańska), w szczególności w 
perspektywie potencjalnych konfliktów 
dotyczących zaopatrzenia w wodę w Azji 
Południowej; wzywa zatem Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
sporządzenia listy krajów i regionów 
najbardziej podatnych na zmiany klimatu 
w nadchodzących dziesięcioleciach 
(obejmującej w szczególności kraje 
Sojuszu Małych Państw Wyspiarskich 
(AOSIS), których istnienie zagrożone jest 
rosnącym poziomem morza); wzywa 
Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
określenia powodu umieszczenia danego 
kraju/regionu na liście oraz typu 
interwencji UE wymaganego w celu 
uniknięcia ryzyka urzeczywistnienia się
konfliktu lub innego rodzaju katastrofy 
humanitarnej w poszczególnych 
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przypadkach; przypadkach;

Or. en

Poprawka 82
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla znaczenie kontynuowania i 
umacniania unijnej pomocy rozwojowej i 
humanitarnej, których celem jest 
dostosowanie się do kryzysów i klęsk 
żywiołowych spowodowanych zmianą 
klimatu, ich łagodzenie, wypracowywanie 
odporności na nie, a także udzielanie 
pomocy oraz odbudowa po związanych z 
nimi katastrofach; zwraca uwagę na 
znaczenie takich inicjatyw, jak 
zmniejszanie ryzyka związanego z 
klęskami żywiołowymi oraz łączenie 
pomocy, odbudowy i rozwoju, i wzywa 
Komisję do włączenia tych programów i 
działań do głównego nurtu swojej pomocy 
humanitarnej, a przede wszystkim pomocy 
rozwojowej; z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane zwiększenie roli unijnego 
mechanizmu ochrony ludności, zwłaszcza 
poza Unią Europejską;

Or. en

Poprawka 83
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa do ustanowienia nowego 



PE492.875v02-00 46/86 AM\909835PL.doc

PL

międzynarodowego porozumienia na rzecz 
rozwiązania problemu migrantów 
klimatycznych; w nowym porozumieniu 
należy zapewnić rządom mechanizmy 
wspólnego działania, planowania i 
przygotowania się na skutki 
przemieszczeń ludności na ogromną skalę 
oraz ustanowić fundusz, z którego środki 
ułatwiałyby finansowanie przesiedleń;
dokument ten mógłby również zawierać 
zabezpieczenie ograniczonego zakresu 
praw człowieka, takich jak ochrona przed 
zmuszaniem ludzi do powrotu na obszary 
wysokiego ryzyka1;
1 Jak wynika ze sprawozdania 
Environmental Justice Foundation 
(Fundacja na rzecz Sprawiedliwości 
Środowiskowej) przez kolejnych 40 lat 
wskutek globalnego ocieplenia do 
przesiedlenia się do innych krajów będzie 
zmuszonych nawet do 150 milionów osób.

Or. en

Poprawka 84
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
na rzecz środowiska i bezpieczeństwa 
(ENVSEC) podejmowaną przez UNDP, 
UNEP, OBWE, NATO, EKG ONZ i REC, 
której celem jest stawienie czoła 
wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem 
ludzi i środowiskiem naturalnym poprzez 
oferowanie krajom Azji Środkowej, 
Kaukazu i Europy Południowo-
Wschodniej połączonej puli wiedzy 
fachowej i zasobów; zwraca uwagę, że 
ogólne osiągnięcia inicjatywy ENVSEC są 
nadal ograniczone, ale dotychczas służy 
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ona jako ważne narzędzie koordynacji 
instytucjonalnej oraz punkt wejścia dla 
ułatwienia procesów włączenia jej zakresu 
w główny nurt działań;

Or. en

Poprawka 85
Graham Watson, Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że UE powinna 
współpracować ze swoimi kluczowymi 
zagrożonymi regionami oraz najbardziej 
wrażliwymi państwami w celu zwiększenia 
ich potencjału radzenia sobie z 
zagrożeniami; podkreśla, że UE mogłaby 
w dalszym ciągu włączać kwestie 
dostosowywania się do zmiany klimatu i 
odporności na nią do unijnych strategii 
regionalnych (na przykład strategia UE–
Afryka, proces barceloński, synergia 
czarnomorska, strategia UE–Azja 
Środkowa i plan działania w sprawie 
Bliskiego Wschodu);

Or. en

Poprawka 86
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego i 
Komisję do przygotowania dokumentu 
strategicznego przedstawiającego główne 

skreślony
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zasady, wytyczne i instrumenty w zakresie 
bezpieczeństwa klimatycznego UE; uważa, 
że problematyka ta powinna być naczelną 
zasadą, realizowaną w podobny sposób 
jak prawa człowieka i równość płci10;

Or. en

Poprawka 87
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego i 
Komisję do przygotowania dokumentu 
strategicznego przedstawiającego główne 
zasady, wytyczne i instrumenty w zakresie 
bezpieczeństwa klimatycznego UE; uważa, 
że problematyka ta powinna być naczelną 
zasadą, realizowaną w podobny sposób jak 
prawa człowieka i równość płci10;

15. wzywa Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego i 
Komisję do włączenia głównych zasad, 
wytycznych i instrumentów polityki
bezpieczeństwa klimatycznego UE w 
główny nurt w najważniejszych 
strategiach, dokumentach strategicznych i 
instrumentach finansowych dla działań 
zewnętrznych i WPBiO; uważa, że 
problematyka ta powinna być naczelną 
zasadą, realizowaną w podobny sposób jak 
prawa człowieka i równość płci10;

Or. en

Poprawka 88
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca uwagę na to, że bezpieczeństwo 
energetyczne jest ściśle związane ze 
zmianami klimatu; uważa, że 
bezpieczeństwo energetyczne musi zostać 
poprawione w celu zmniejszenia 

skreślony
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uzależnienia UE od paliw kopalnych 
importowanych głównie z Rosji i Zatoki 
przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji 
gazów cieplarnianych i docelowo 
zastąpione przez generowane w UE 
odnawialne źródła energii oraz 
oszczędzanie energii; uznaje, że włączenie 
zmian klimatycznych i bezpieczeństwa 
energetycznego może przyczynić się do 
osiągnięcia pożądanego rezultatu w 
niektórych regionach takich jak Arktyka;

Or. en

Poprawka 89
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca uwagę na to, że bezpieczeństwo 
energetyczne jest ściśle związane ze 
zmianami klimatu; uważa, że 
bezpieczeństwo energetyczne musi zostać 
poprawione w celu zmniejszenia 
uzależnienia UE od paliw kopalnych 
importowanych głównie z Rosji i Zatoki 
przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji 
gazów cieplarnianych i docelowo 
zastąpione przez generowane w UE 
odnawialne źródła energii oraz 
oszczędzanie energii; uznaje, że włączenie 
zmian klimatycznych i bezpieczeństwa 
energetycznego może przyczynić się do 
osiągnięcia pożądanego rezultatu w 
niektórych regionach takich jak Arktyka;

16. zwraca uwagę na to, że bezpieczeństwo 
energetyczne jest ściśle związane ze 
zmianami klimatu; uważa, że 
bezpieczeństwo energetyczne musi zostać 
poprawione w celu zmniejszenia 
uzależnienia UE od paliw kopalnych 
importowanych z Rosji rurociągami 
narażonymi na przerwanie przez topnienie 
wieloletniej zmarzliny, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych 
i docelowo zastąpione przez generowane w 
UE odnawialne źródła energii oraz 
oszczędzanie energii; uznaje, że włączenie 
zmian klimatycznych i bezpieczeństwa 
energetycznego może przyczynić się do 
osiągnięcia pożądanego rezultatu w 
niektórych regionach takich jak Arktyka;

Or. en

Poprawka 90
Norica Nicolai
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca uwagę na to, że bezpieczeństwo 
energetyczne jest ściśle związane ze 
zmianami klimatu; uważa, że 
bezpieczeństwo energetyczne musi zostać 
poprawione w celu zmniejszenia
uzależnienia UE od paliw kopalnych 
importowanych głównie z Rosji i Zatoki 
przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji 
gazów cieplarnianych i docelowo 
zastąpione przez generowane w UE 
odnawialne źródła energii oraz 
oszczędzanie energii; uznaje, że włączenie 
zmian klimatycznych i bezpieczeństwa
energetycznego może przyczynić się do 
osiągnięcia pożądanego rezultatu w 
niektórych regionach takich jak Arktyka;

16. zwraca uwagę na to, że bezpieczeństwo 
energetyczne jest ściśle związane ze 
zmianami klimatu; uważa, że 
bezpieczeństwo energetyczne oraz 
efektywność energetyczna Unii muszą 
zostać znacznie poprawione, co istotnie 
zmniejszy uzależnienie UE od źródeł 
zewnętrznych, przyczyniając się w ten 
sposób do poprawy jej stanu 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 91
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca uwagę na to, że bezpieczeństwo 
energetyczne jest ściśle związane ze 
zmianami klimatu; uważa, że 
bezpieczeństwo energetyczne musi zostać 
poprawione w celu zmniejszenia 
uzależnienia UE od paliw kopalnych 
importowanych głównie z Rosji i Zatoki 
przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji 
gazów cieplarnianych i docelowo 
zastąpione przez generowane w UE 
odnawialne źródła energii oraz 
oszczędzanie energii; uznaje, że włączenie 
zmian klimatycznych i bezpieczeństwa 
energetycznego może przyczynić się do 
osiągnięcia pożądanego rezultatu w 

16. zwraca uwagę na to, że bezpieczeństwo 
energetyczne jest ściśle związane ze 
zmianami klimatu; uważa, że 
bezpieczeństwo energetyczne musi zostać 
poprawione w celu zmniejszenia 
uzależnienia UE od paliw kopalnych przy 
jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów 
cieplarnianych oraz że zachodzi 
konieczność inwestowania w odnawialne 
źródła energii oraz oszczędzania energii; 
uznaje, że włączenie zmian klimatycznych 
i bezpieczeństwa energetycznego może 
przyczynić się do osiągnięcia pożądanego 
rezultatu w niektórych regionach takich jak 



AM\909835PL.doc 51/86 PE492.875v02-00

PL

niektórych regionach takich jak Arktyka; Arktyka;

Or. fi

Poprawka 92
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – litera a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

a) wzywa EAO i siły zbrojne państw 
członkowskich do rozwoju technologii 
ekologicznych opartych na świadomości 
energetycznej poprzez wykorzystanie w 
pełni potencjału odnawialnych źródeł 
energii;

Or. en

Poprawka 93
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla potrzebę rozpoczęcia 
dialogu na temat bezpieczeństwa 
klimatycznego w kontekście partnerstw 
strategicznych UE z krajami takimi jak 
USA, Rosja, Chiny, Indie i Brazylia;

Or. en

Poprawka 94
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)



PE492.875v02-00 52/86 AM\909835PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

16a. uważa, że jednym z istotnych skutków 
zmiany klimatu dla bezpieczeństwa UE 
jest otwarcie Arktyki i jej zasobów dla 
kilku państw sąsiadujących, w tym państw 
europejskich; podkreśla potrzebę 
rozwiązania kwestii tego czynnika 
zwielokrotniającego ryzyko poprzez 
opracowanie właściwej strategii dla 
Arktyki;

Or. en

Poprawka 95
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zachęca Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
utworzenia oficjalnej grupy roboczej w 
strukturze Rady/ESDZ, której zadaniem 
byłoby rozważenie całego zakresu 
powiązanych ze sobą zagadnień 
związanych ze zmianą klimatu, energią, 
bezpieczeństwem i obroną; dotychczasowy 
brak tego rodzaju grupy roboczej 
utrudniał opracowanie kompleksowego i 
spójnego podejścia UE;

skreślony

Or. en

Poprawka 96
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. zachęca Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
utworzenia oficjalnej grupy roboczej w 
strukturze Rady/ESDZ, której zadaniem 
byłoby rozważenie całego zakresu 
powiązanych ze sobą zagadnień 
związanych ze zmianą klimatu, energią, 
bezpieczeństwem i obroną; dotychczasowy 
brak tego rodzaju grupy roboczej utrudniał 
opracowanie kompleksowego i spójnego 
podejścia UE;

17. zachęca Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego, 
Komisję i Radę do utworzenia oficjalnej, 
regularnej i stałej struktury roboczej, 
której zadaniem byłoby rozważenie całego 
zakresu powiązanych ze sobą zagadnień 
związanych ze zmianą klimatu, energią, 
bezpieczeństwem i obroną; dotychczasowy 
brak tego rodzaju struktury roboczej 
utrudniał opracowanie kompleksowego i 
spójnego podejścia UE;

Or. en

Poprawka 97
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. przyjmuje z zadowoleniem ostatnie 
próby zacieśnienia współpracy między 
NATO i UE w dziedzinie rozwoju 
potencjału; dostrzega silną potrzebę 
określenia wzajemnych korzyści 
współpracy, przy jednoczesnym 
poszanowaniu poszczególnych 
obowiązków obu organizacji; podkreśla 
potrzebę znalezienia i wykorzystania 
efektu synergii, w zakresie „łączenia i 
udostępniania” projektów „inteligentnej 
obrony” (NATO), mającą na celu 
odpowiedź na specyficzne potrzeby w 
związku z klimatem;

18. przyjmuje z zadowoleniem ostatnie 
próby zacieśnienia współpracy między 
NATO i UE w dziedzinie rozwoju 
potencjału; dostrzega silną potrzebę 
określenia wzajemnych korzyści
współpracy, przy jednoczesnym 
poszanowaniu poszczególnych 
obowiązków obu organizacji; podkreśla 
potrzebę znalezienia i wykorzystania 
efektu synergii w zakresie projektów 
„łączenia i udostępniania” oraz projektów 
„inteligentnej obrony” (NATO), które 
mogłyby być wdrażane w odpowiedzi na 
klęski żywiołowe;

Or. en

Poprawka 98
Andreas Mölzer
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Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
tego, aby potraktowano pierwszoplanowo 
wykorzystanie całego potencjału Traktatu 
z Lizbony oraz aby przedstawiono 
propozycje dotyczące realizacji funduszu 
początkowego (art. 41 ust. 3 TUE) w 
odniesieniu do możliwości przyszłego 
łączenia i udostępniania projektów i 
wspólnego potencjału, jak np. jednostka 
Europejskiego Korpusu EEC, która 
interweniuje w zakresie kryzysów i klęsk 
żywiołowych spowodowanych zmianą 
klimatu;

skreślony

Or. de

Poprawka 99
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
tego, aby potraktowano pierwszoplanowo 
wykorzystanie całego potencjału Traktatu z 
Lizbony oraz aby przedstawiono 
propozycje dotyczące realizacji funduszu 
początkowego (art. 41 ust. 3 TUE) w 
odniesieniu do możliwości przyszłego 
łączenia i udostępniania projektów i 
wspólnego potencjału, jak np. jednostka 
Europejskiego Korpusu EEC, która 
interweniuje w zakresie kryzysów i klęsk 
żywiołowych spowodowanych zmianą 
klimatu;

19. wzywa Wysokiego 
przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
tego, aby potraktowano pierwszoplanowo 
wykorzystanie całego potencjału Traktatu z 
Lizbony oraz aby przedstawiono 
propozycje dotyczące realizacji funduszu 
początkowego (art. 41 ust. 3 TUE) w 
odniesieniu do możliwych przyszłych 
projektów łączenia i udostępniania i 
wspólnego potencjału;

Or. en
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Poprawka 100
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
tego, aby potraktowano pierwszoplanowo 
wykorzystanie całego potencjału Traktatu z 
Lizbony oraz aby przedstawiono 
propozycje dotyczące realizacji funduszu 
początkowego (art. 41 ust. 3 TUE) w 
odniesieniu do możliwości przyszłego 
łączenia i udostępniania projektów i 
wspólnego potencjału, jak np. jednostka 
Europejskiego Korpusu EEC, która 
interweniuje w zakresie kryzysów i klęsk 
żywiołowych spowodowanych zmianą 
klimatu;

19. wzywa Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
tego, aby potraktowano pierwszoplanowo 
wykorzystanie całego potencjału Traktatu z 
Lizbony oraz aby przedstawiono 
propozycje dotyczące realizacji funduszu 
początkowego (art. 41 ust. 3 TUE) w 
odniesieniu do możliwych przyszłych 
projektów łączenia i udostępniania i 
wspólnego potencjału, jak np. jednostka 
Europejskiego Korpusu Inżynierii 
Wojskowej, która interweniuje w zakresie 
kryzysów i klęsk żywiołowych 
spowodowanych zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 101
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
tego, aby potraktowano pierwszoplanowo 
wykorzystanie całego potencjału Traktatu z 
Lizbony oraz aby przedstawiono 
propozycje dotyczące realizacji funduszu 
początkowego (art. 41 ust. 3 TUE) w 
odniesieniu do możliwości przyszłego 
łączenia i udostępniania projektów i 
wspólnego potencjału, jak np. jednostka 
Europejskiego Korpusu EEC, która 

19. wzywa Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
tego, aby potraktowano pierwszoplanowo 
wykorzystanie całego potencjału Traktatu z 
Lizbony oraz aby przedstawiono 
propozycje dotyczące realizacji funduszu 
początkowego (art. 41 ust. 3 TUE) w 
odniesieniu do możliwych przyszłych 
projektów łączenia i udostępniania i 
wspólnego potencjału, jak np. jednostka 
Europejskiego Korpusu EEC, która 
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interweniuje w zakresie kryzysów i klęsk 
żywiołowych spowodowanych zmianą 
klimatu;

interweniuje w zakresie kryzysów i klęsk 
żywiołowych spowodowanych zmianą 
klimatu, jak również wspólna, stała pula 
sprzętu na potrzeby cywilnych operacji w 
sytuacjach kryzysowych;

Or. en

Poprawka 102
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla potrzebę uwzględniania 
negatywnego wpływu zmian klimatu na 
pokój, bezpieczeństwo i stabilność we 
wszystkich strategicznych dokumentach 
WPZiB/WPBiO, które służą jako wytyczne 
na potrzeby planowania i prowadzenia 
poszczególnych polityk i misji;

20. zwraca uwagę, że negatywny wpływ 
zmian klimatu i klęsk żywiołowych na 
pokój, bezpieczeństwo i stabilność mógłby 
zostać uwzględniony we wszystkich 
strategicznych dokumentach 
WPZiB/WPBiO, które służą jako wytyczne 
na potrzeby planowania i prowadzenia 
poszczególnych polityk i misji;

Or. en

Poprawka 103
Justas Vincas Paleckis

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zwraca uwagę, że możliwości w 
zakresie wczesnej oceny sytuacji i 
zdobywania informacji powinny zapewnić 
reakcję UE na kryzysy przy wykorzystaniu 
najodpowiedniejszych dostępnych 
środków oraz wprowadzeniu jak 
najszybciej multidyscyplinarnych 
zespołów złożonych z ekspertów 
cywilnych, wojskowych i cywilno-
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wojskowych;

Or. en

Poprawka 104
Graham Watson, Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla, że dostęp UE do dokładnej 
i terminowej analizy będzie istotnym 
czynnikiem w reagowaniu na brak 
zabezpieczenia w przypadku zmiany 
klimatu i przewidywaniu go, a możliwości 
WPBiO stanowią w tym kontekście 
znakomite źródło informacji; UE powinna 
poczynić kroki w celu dalszego rozwoju 
możliwości gromadzenia danych i analizy 
informacji poprzez takie struktury jak 
delegatury UE, Centrum Satelitarne Unii 
Europejskiej i Centrum Sytuacyjne UE;

Or. en

Poprawka 105
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że wczesne ostrzeganie i 
wczesne działania prewencyjne w 
odniesieniu do negatywnych skutków 
zmian klimatycznych uzależnione są od 
odpowiednich zasobów ludzkich i 
metodologii w zakresie zbierania i analizy 
danych; wzywa Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
upewnienia się, że odpowiednie jednostki 

21. uważa, że wczesne ostrzeganie i 
wczesne działania prewencyjne w 
odniesieniu do negatywnych skutków 
zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych 
uzależnione są od odpowiednich zasobów 
ludzkich i metodologii w zakresie zbierania 
i analizy danych; zwraca uwagę, że 
odpowiednie jednostki ESDZ, 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a także
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ESDZ, odpowiedzialne za realizację 
polityki bezpieczeństwa i obrony jak 
CMPD, CPCC, EUMS, EUMC, a także 
instytucje zajmujące się zapobieganiem 
konfliktom i Polityką Bezpieczeństwa, 
Służby ds. Instrumentów Polityki 
Zagranicznej Komisji oraz geograficzne 
biura krajów i regionów najbardziej 
dotkniętych przez zmiany klimatu 
uwzględniają najnowsze sprawozdania z 
oceny Międzyrządowego Zespołu ds. 
Zmian klimatu (IPCC) i inne bardziej 
aktualne oceny i sprawozdania, tj. 
stosowne programy unijne w zakresie 
przestrzeni kosmicznej oraz systemy 
(GMES); podkreśla potrzebę zwiększenia 
potencjału delegatur UE w krajach 
najbardziej narażonych na destabilizację, 
w których problemy mogą być dodatkowo 
zaostrzane przez zmianę klimatu i 
zastosowania monitoringu rozwoju 
sytuacji kryzysowej wraz z przydziałem 
ekspertów ds. klimatu do wszystkich 
właściwych organów ESDZ, które 
odgrywają szczególną rolę w odniesieniu 
do analizy sytuacji i wczesnego 
ostrzegania (Centrum Sytuacyjne UE); 
wzywa do opracowania wspólnych 
kryteriów do analizy, oceny ryzyka i do 
ustanowienia wspólnego systemu 
ostrzegania;

właściwe służby Komisji oraz biura 
geograficzne powinny włączyć do swojej 
pracy analizę wpływu klęsk żywiołowych 
na bezpieczeństwo międzynarodowe i 
stabilność polityczną; zaleca przeszkolenie 
personelu ESDZ i Komisji w zakresie 
monitorowania wpływu klęsk żywiołowych 
na rozwój sytuacji kryzysowej oraz 
stabilność polityczną i bezpieczeństwo; 
wzywa do opracowania wspólnych 
kryteriów do analizy, oceny ryzyka i do 
ustanowienia wspólnego systemu 
ostrzegania;

Or. en

Poprawka 106
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że wczesne ostrzeganie i 
wczesne działania prewencyjne w 
odniesieniu do negatywnych skutków 
zmian klimatycznych uzależnione są od 

21. uważa, że wczesne ostrzeganie i 
wczesne działania prewencyjne w 
odniesieniu do negatywnych skutków 
zmian klimatycznych uzależnione są od 
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odpowiednich zasobów ludzkich i 
metodologii w zakresie zbierania i analizy 
danych; wzywa Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
upewnienia się, że odpowiednie jednostki 
ESDZ, odpowiedzialne za realizację 
polityki bezpieczeństwa i obrony jak 
CMPD, CPCC, EUMS, EUMC, a także 
instytucje zajmujące się zapobieganiem 
konfliktom i Polityką Bezpieczeństwa, 
Służby ds. Instrumentów Polityki 
Zagranicznej Komisji oraz geograficzne 
biura krajów i regionów najbardziej 
dotkniętych przez zmiany klimatu 
uwzględniają najnowsze sprawozdania z 
oceny Międzyrządowego Zespołu ds. 
Zmian klimatu (IPCC) i inne bardziej 
aktualne oceny i sprawozdania, tj. 
stosowne programy unijne w zakresie 
przestrzeni kosmicznej oraz systemy 
(GMES); podkreśla potrzebę zwiększenia 
potencjału delegatur UE w krajach 
najbardziej narażonych na destabilizację, w 
których problemy mogą być dodatkowo 
zaostrzane przez zmiany klimatyczne i 
zastosowania monitoringu rozwoju sytuacji 
kryzysowej wraz z przydziałem ekspertów 
ds. klimatu do wszystkich właściwych 
organów ESDZ, które odgrywają 
szczególną rolę w odniesieniu do analizy 
sytuacji i wczesnego ostrzegania (Centrum 
Sytuacyjne UE); wzywa do opracowania 
wspólnych kryteriów do analizy, oceny 
ryzyka i do ustanowienia wspólnego 
systemu ostrzegania;

odpowiednich zasobów ludzkich i 
metodologii w zakresie zbierania i analizy 
danych, a także będą stanowić jedną z 
podstaw polityki bezpieczeństwa 
klimatycznego UE; wzywa Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
upewnienia się, że odpowiednie jednostki 
ESDZ, odpowiedzialne za realizację 
polityki bezpieczeństwa i obrony jak 
CMPD, CPCC, EUMS, a także instytucje 
zajmujące się zapobieganiem konfliktom i 
polityką bezpieczeństwa, Służba ds. 
Instrumentów Polityki Zagranicznej 
Komisji oraz geograficzne biura krajów i
regionów najbardziej dotkniętych przez 
zmiany klimatu uwzględniają najnowsze 
sprawozdania z oceny Międzyrządowego 
Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) i inne 
bardziej aktualne oceny i sprawozdania, a 
także stosowne unijne programy 
kosmiczne oraz systemy takie jak GMES; 
podkreśla potrzebę zwiększenia potencjału 
delegatur UE w krajach najbardziej 
narażonych na destabilizację, w których 
problemy mogą być dodatkowo zaostrzane 
przez zmiany klimatyczne i zastosowania 
monitoringu rozwoju sytuacji kryzysowej 
wraz z przydziałem ekspertów ds. klimatu 
do wszystkich właściwych organów ESDZ, 
które odgrywają szczególną rolę w 
odniesieniu do analizy sytuacji i 
wczesnego ostrzegania (Centrum 
Sytuacyjne UE); wzywa do opracowania 
wspólnych kryteriów do analizy, oceny 
ryzyka i do ustanowienia wspólnego 
systemu ostrzegania;

Or. en

Poprawka 107
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że wczesne ostrzeganie i 
wczesne działania prewencyjne w 
odniesieniu do negatywnych skutków 
zmian klimatycznych uzależnione są od 
odpowiednich zasobów ludzkich i 
metodologii w zakresie zbierania i analizy 
danych; wzywa Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
upewnienia się, że odpowiednie jednostki 
ESDZ, odpowiedzialne za realizację 
polityki bezpieczeństwa i obrony jak 
CMPD, CPCC, EUMS, EUMC, a także 
instytucje zajmujące się zapobieganiem 
konfliktom i Polityką Bezpieczeństwa, 
Służby ds. Instrumentów Polityki 
Zagranicznej Komisji oraz geograficzne 
biura krajów i regionów najbardziej 
dotkniętych przez zmiany klimatu 
uwzględniają najnowsze sprawozdania z 
oceny Międzyrządowego Zespołu ds. 
Zmian klimatu (IPCC) i inne bardziej 
aktualne oceny i sprawozdania, tj. 
stosowne programy unijne w zakresie 
przestrzeni kosmicznej oraz systemy 
(GMES); podkreśla potrzebę zwiększenia 
potencjału delegatur UE w krajach 
najbardziej narażonych na destabilizację, 
w których problemy mogą być dodatkowo 
zaostrzane przez zmiany klimatyczne i 
zastosowania monitoringu rozwoju 
sytuacji kryzysowej wraz z przydziałem 
ekspertów ds. klimatu do wszystkich 
właściwych organów ESDZ, które 
odgrywają szczególną rolę w odniesieniu 
do analizy sytuacji i wczesnego 
ostrzegania (Centrum Sytuacyjne UE)
wzywa do opracowania wspólnych 
kryteriów do analizy, oceny ryzyka i do 
ustanowienia wspólnego systemu 
ostrzegania;

21. uważa, że wczesne ostrzeganie i 
wczesne działania prewencyjne w 
odniesieniu do negatywnych skutków 
zmian klimatycznych uzależnione są od 
odpowiednich zasobów ludzkich i 
metodologii w zakresie zbierania i analizy 
danych; wzywa Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
upewnienia się, że odpowiednie jednostki 
ESDZ, odpowiedzialne za realizację 
polityki bezpieczeństwa i obrony jak 
CMPD, CPCC, EUMS, EUMC, a także 
instytucje zajmujące się zapobieganiem 
konfliktom i polityką bezpieczeństwa, 
Służba ds. Instrumentów Polityki 
Zagranicznej Komisji oraz geograficzne 
biura krajów i regionów najbardziej 
dotkniętych przez zmiany klimatu 
uwzględniają najnowsze sprawozdania z 
oceny Międzyrządowego Zespołu ds. 
Zmian Klimatu (IPCC) i inne bardziej 
aktualne oceny i sprawozdania, tj. 
stosowne programy unijne w zakresie 
przestrzeni kosmicznej oraz systemy 
(GMES);

Or. en

Poprawka 108
Anneli Jäätteenmäki
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Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że wczesne ostrzeganie i 
wczesne działania prewencyjne w 
odniesieniu do negatywnych skutków 
zmian klimatycznych uzależnione są od 
odpowiednich zasobów ludzkich i 
metodologii w zakresie zbierania i analizy 
danych; wzywa Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
upewnienia się, że odpowiednie jednostki 
ESDZ, odpowiedzialne za realizację 
polityki bezpieczeństwa i obrony jak 
CMPD, CPCC, EUMS, EUMC, a także 
instytucje zajmujące się zapobieganiem 
konfliktom i Polityką Bezpieczeństwa, 
Służby ds. Instrumentów Polityki 
Zagranicznej Komisji oraz geograficzne 
biura krajów i regionów najbardziej 
dotkniętych przez zmiany klimatu 
uwzględniają najnowsze sprawozdania z 
oceny Międzyrządowego Zespołu ds. 
Zmian klimatu (IPCC) i inne bardziej 
aktualne oceny i sprawozdania, tj. 
stosowne programy unijne w zakresie 
przestrzeni kosmicznej oraz systemy 
(GMES); podkreśla potrzebę zwiększenia 
potencjału delegatur UE w krajach 
najbardziej narażonych na destabilizację, w 
których problemy mogą być dodatkowo 
zaostrzane przez zmiany klimatyczne i 
zastosowania monitoringu rozwoju 
sytuacji kryzysowej wraz z przydziałem 
ekspertów ds. klimatu do wszystkich 
właściwych organów ESDZ, które 
odgrywają szczególną rolę w odniesieniu 
do analizy sytuacji i wczesnego 
ostrzegania (Centrum Sytuacyjne UE); 
wzywa do opracowania wspólnych 
kryteriów do analizy, oceny ryzyka i do 
ustanowienia wspólnego systemu 
ostrzegania;

21. uważa, że wczesne ostrzeganie i 
wczesne działania prewencyjne w 
odniesieniu do negatywnych skutków 
zmian klimatycznych uzależnione są od 
odpowiednich zasobów ludzkich i 
rozwiązań technologicznych oraz innych 
metodologii w zakresie zbierania i analizy 
danych; wzywa Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
upewnienia się, że odpowiednie jednostki 
ESDZ, odpowiedzialne za realizację 
polityki bezpieczeństwa i obrony jak 
CMPD, CPCC, EUMS, EUMC, a także 
instytucje zajmujące się zapobieganiem 
konfliktom i polityką bezpieczeństwa, 
Służba ds. Instrumentów Polityki 
Zagranicznej Komisji oraz geograficzne 
biura krajów i regionów najbardziej 
dotkniętych przez zmiany klimatu 
uwzględniają najnowsze sprawozdania z 
oceny Międzyrządowego Zespołu ds. 
Zmian Klimatu (IPCC) i inne bardziej 
aktualne oceny i sprawozdania, tj. 
stosowne programy unijne w zakresie 
przestrzeni kosmicznej oraz systemy 
(GMES); podkreśla potrzebę zwiększenia 
potencjału UE w krajach najbardziej 
narażonych na destabilizację, w których 
problemy mogą być dodatkowo zaostrzane 
przez zmiany klimatyczne, tak aby mogła 
ona monitorować rozwój sytuacji 
kryzysowej; uważa, że należy 
zintensyfikować współpracę ESDZ z 
właściwymi dyrekcjami generalnymi 
Komisji; wzywa do opracowania 
wspólnych kryteriów do analizy, oceny 
ryzyka i do ustanowienia wspólnego 
systemu ostrzegania;

Or. fi
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Poprawka 109
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zachęca powyższe organy do 
utworzenia stałych struktur regularnej 
wymiany informacji i koordynacji w 
sprawach związanych ze zmianami 
klimatycznymi i klęskami żywiołowymi, w 
odniesieniu do analizy sytuacji i 
planowania polityki; wzywa właściwe 
organy ESDZ do utworzenia stałych 
kanałów komunikacji i wymiany 
informacji z właściwymi organami 
Komisji, takimi jak BPH, ale także z 
agencjami i programami ONZ (Program 
ONZ ds. Ochrony Środowiska), oraz z 
NATO; wskazuje, że struktury cywilno-
wojskowe, których zadaniem jest 
reagowanie na kryzysy i klęski żywiołowe
spowodowane zmianą klimatu powinny 
umożliwiać bezpośredni i przejrzysty 
dostęp społeczeństwu obywatelskiemu, 
organizacjom humanitarnym i 
pozarządowym; podkreśla jednak, że 
współpraca i koordynacja między UE i 
osobami trzecimi nie może ulec 
zablokowaniu lub utrudnieniom;

22. zachęca właściwe organy ESDZ i 
Komisji do usprawnienia wzajemnej 
wymiany informacji i koordynacji w 
sprawach związanych ze zmianami 
klimatycznymi i klęskami żywiołowymi, w 
odniesieniu do analizy sytuacji w zakresie 
bezpieczeństwa i planowania polityki na 
jej podstawie; wzywa do wdrożenia takiej 
wzmocnionej współpracy z partnerami 
międzynarodowymi, takimi jak ONZ i 
NATO; zwraca uwagę, że można także 
przeprowadzić konsultacje ze 
społeczeństwem obywatelskim oraz 
organizacjami humanitarnymi i 
pozarządowymi;

Or. en

Poprawka 110
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zachęca powyższe organy do 22. zachęca powyższe organy do 
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utworzenia stałych struktur regularnej 
wymiany informacji i koordynacji w 
sprawach związanych ze zmianami 
klimatycznymi i klęskami żywiołowymi, w 
odniesieniu do analizy sytuacji i 
planowania polityki; wzywa właściwe 
organy ESDZ do utworzenia stałych 
kanałów komunikacji i wymiany 
informacji z właściwymi organami 
Komisji, takimi jak BPH, ale także z 
agencjami i programami ONZ (Program 
ONZ ds. Ochrony Środowiska), oraz z 
NATO; wskazuje, że struktury cywilno-
wojskowe, których zadaniem jest 
reagowanie na kryzysy i klęski żywiołowe 
spowodowane zmianą klimatu powinny 
umożliwiać bezpośredni i przejrzysty 
dostęp społeczeństwu obywatelskiemu, 
organizacjom humanitarnym i 
pozarządowym; podkreśla jednak, że 
współpraca i koordynacja między UE i 
osobami trzecimi nie może ulec 
zablokowaniu lub utrudnieniom;

utworzenia stałych struktur regularnej 
wymiany informacji i koordynacji w 
sprawach związanych ze zmianami 
klimatycznymi i klęskami żywiołowymi, w 
odniesieniu do analizy sytuacji i 
planowania polityki; wzywa właściwe 
organy ESDZ do utworzenia stałych 
kanałów komunikacji i wymiany 
informacji z właściwymi organami 
Komisji, takimi jak ECHO, ale także z 
agencjami i programami ONZ (Program 
ONZ ds. Ochrony Środowiska) oraz z 
NATO, OCHA i UNDAC; wskazuje, że 
struktury cywilno-wojskowe, których 
zadaniem jest reagowanie na kryzysy i 
klęski żywiołowe spowodowane zmianą 
klimatu, powinny umożliwiać bezpośredni 
i przejrzysty dostęp społeczeństwu 
obywatelskiemu, organizacjom
humanitarnym i pozarządowym, przy 
jednoczesnym poszanowaniu właściwych 
wytycznych ONZ (wytyczne z Oslo i 
wytyczne MCDA); podkreśla jednak, że 
współpraca i koordynacja między UE i 
osobami trzecimi nie może ulec 
zablokowaniu lub utrudnieniom;

Or. en

Poprawka 111
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Komisję do opracowania 
planów awaryjnych dotyczących reakcji 
UE na skutki klęsk żywiołowych i 
kryzysów spowodowanych zmianą 
klimatu, które występują poza Unią i mają 
bezpośredni lub pośredni wpływ na stan 
bezpieczeństwa Unii (np. migracje 
spowodowane zmianą klimatu);
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Or. en

Poprawka 112
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Śródtytuł czwarty

Projekt rezolucji Poprawka

Potrzeba w zakresie polityki 
bezpieczeństwa klimatycznego UE

skreślony

Or. en

Poprawka 113
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z dużym zadowoleniem przyjmuje 
kroki podejmowane od 2011 r., w zakresie 
zmian klimatycznych i ich wpływu na 
bezpieczeństwo; uważa jednak, że 
dyplomacja na rzecz klimatu stanowi tylko 
jeden wymiar możliwych działań 
zewnętrznych oraz, że istnieje duża 
potrzeba ustalenia podstawowych zasad i 
koncepcji dotyczących polityki 
bezpieczeństwa klimatycznego UE;

skreślony

Or. en

Poprawka 114
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. z dużym zadowoleniem przyjmuje 
kroki podejmowane od 2011 r., w zakresie 
zmian klimatycznych i ich wpływu na 
bezpieczeństwo; uważa jednak, że 
dyplomacja na rzecz klimatu stanowi tylko 
jeden wymiar możliwych działań 
zewnętrznych oraz, że istnieje duża 
potrzeba ustalenia podstawowych zasad i 
koncepcji dotyczących polityki 
bezpieczeństwa klimatycznego UE;

23. z dużym zadowoleniem przyjmuje 
kroki podejmowane od 2011 r. w zakresie 
interakcji pomiędzy zmianą klimatu i jej 
wpływem na bezpieczeństwo; uważa 
jednak, że dyplomacja na rzecz klimatu 
stanowi tylko jeden wymiar możliwych 
działań zewnętrznych oraz że istnieje duża 
potrzeba ustalenia podstawowych zasad i 
koncepcji dotyczących polityki 
bezpieczeństwa klimatycznego UE;

Or. en

Poprawka 115
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że istnieje pilna potrzeba 
dostosowania i modyfikacji głównych 
dokumentów strategicznych WPBiO w 
odniesieniu do skutków zmian klimatu, 
takich jak koncepcja UE dotycząca 
planowania wojskowego na poziomie 
politycznym i strategicznym11, koncepcja 
UE dotycząca dowodzenia w wojsku12, 
koncepcja UE dotycząca tworzenia sił13 i 
koncepcja UE dotycząca szybkiego 
reagowania w wojsku14, jak również 
dokumentów istotnych dla misji cywilnych 
WPBiO, takich jak unijna koncepcja 
kompleksowego planowania, unijna 
koncepcja planowania działań policji i 
wytycznych dla struktury dowodzenia i 
kontroli cywilnych operacji UE w zakresie 
zarządzania kryzysowego15;

skreślony

Or. en
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Poprawka 116
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że istnieje pilna potrzeba 
dostosowania i modyfikacji głównych 
dokumentów strategicznych WPBiO w 
odniesieniu do skutków zmian klimatu, 
takich jak koncepcja UE dotycząca 
planowania wojskowego na poziomie 
politycznym i strategicznym11, koncepcja 
UE dotycząca dowodzenia w wojsku12, 
koncepcja UE dotycząca tworzenia sił13 i 
koncepcja UE dotycząca szybkiego 
reagowania w wojsku14, jak również 
dokumentów istotnych dla misji cywilnych 
WPBiO, takich jak unijna koncepcja 
kompleksowego planowania, unijna 
koncepcja planowania działań policji i 
wytycznych dla struktury dowodzenia i 
kontroli cywilnych operacji UE w zakresie 
zarządzania kryzysowego15;

24. uważa, że można by dokonać 
dostosowania i modyfikacji głównych 
dokumentów strategicznych WPBiO w 
odniesieniu do skutków zmian klimatu i 
klęsk żywiołowych, takich jak koncepcja 
UE dotycząca planowania wojskowego na 
poziomie politycznym i strategicznym11, 
koncepcja UE dotycząca dowodzenia w 
wojsku12, koncepcja UE dotycząca 
tworzenia sił13 i koncepcja UE dotycząca 
szybkiego reagowania w wojsku14, jak 
również dokumentów istotnych dla misji 
cywilnych WPBiO, takich jak unijna 
koncepcja kompleksowego planowania, 
unijna koncepcja planowania działań 
policji i wytycznych dla struktury 
dowodzenia i kontroli cywilnych operacji 
UE w zakresie zarządzania kryzysowego15;

Or. en

Poprawka 117
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że istnieje pilna potrzeba 
dostosowania i modyfikacji głównych 
dokumentów strategicznych WPBiO w 
odniesieniu do skutków zmian klimatu, 
takich jak koncepcja UE dotycząca 
planowania wojskowego na poziomie 
politycznym i strategicznym11, koncepcja 
UE dotycząca dowodzenia w wojsku12, 
koncepcja UE dotycząca tworzenia sił13 i 

24. uważa, że istnieje pilna potrzeba 
dostosowania i modyfikacji głównych 
dokumentów strategicznych WPBiO w 
odniesieniu do skutków zmian klimatu, a 
także efektywności energetycznej i 
zarządzania środowiskiem, tak aby 
stworzyć drugą podstawę polityki 
bezpieczeństwa klimatycznego UE;
podkreśla potrzebę włączenia kwestii 
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koncepcja UE dotycząca szybkiego 
reagowania w wojsku14, jak również 
dokumentów istotnych dla misji cywilnych 
WPBiO, takich jak unijna koncepcja 
kompleksowego planowania, unijna 
koncepcja planowania działań policji i 
wytycznych dla struktury dowodzenia i 
kontroli cywilnych operacji UE w zakresie 
zarządzania kryzysowego15;

bezpieczeństwa klimatycznego w główny 
nurt głównych dokumentów WPBiO,
takich jak koncepcja UE dotycząca 
planowania wojskowego na poziomie 
politycznym i strategicznym11, koncepcja 
UE dotycząca dowodzenia w wojsku12, 
koncepcja UE dotycząca tworzenia sił13 i 
koncepcja UE dotycząca szybkiego 
reagowania w wojsku14, jak również 
dokumentów istotnych dla misji cywilnych 
WPBiO, takich jak unijna koncepcja 
kompleksowego planowania, unijna 
koncepcja planowania działań policji i 
wytycznych dla struktury dowodzenia i 
kontroli cywilnych operacji UE w zakresie 
zarządzania kryzysowego15;

Or. en

Poprawka 118
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. uważa, że istnieje potrzeba dotycząca 
również dostosowania i modyfikacji 
unijnych instrumentów finansowych dla 
pomocy zewnętrznej w odniesieniu do 
związku pomiędzy konfliktem a zmianą 
klimatu; zwraca uwagę na potrzebę 
zapewnienia ukierunkowanego szkolenia 
nie tylko dla personelu służącego w 
misjach WPBiO, lecz również dla 
personelu pracującego w delegaturach 
UE, ESDZ, Komisji i Radzie; zaleca 
również opracowanie wytycznych16

dotyczących procesów planowania, w 
których uwzględnia się zmianę klimatu i 
sytuację konfliktu, np. uodparnianie na 
klimat poszczególnych działań, środków i 
operacji;
__________________
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16 CLIMATE CHANGE AND 
CONFLICT (ZMIANA KLIMATU A 
KONFLIKT). SPRAWOZDANIE 
PODSUMOWUJĄCE; autorzy: Dennis 
Taenzler, Janani Vivekananda, Daniela 
Kolarova i Thanos Dokos.

Or. en

Poprawka 119
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla potrzebę dostosowania 
odpowiednich dokumentów polityki 
planowania i rozwoju potencjału w 
zakresie możliwości cywilno-wojskowych 
do wymagań rodzaju zmian klimatycznych 
i klęsk żywiołowych; uważa, że szczególną 
uwagę należy poświęcić rozwojowi 
potencjału wojskowego, w szczególności 
procesowi łączenia i udostępniania, który 
rozpoczął się w 2010 r. i który umożliwił 
decyzję o jedenastu projektach łączenia i 
udostępniania w listopadzie 2011 r.;

25. uważa, że potencjał cywilny i 
wojskowy należy rozwijać w taki sposób, 
aby umożliwić wykorzystanie go w 
odpowiedzi na klęski żywiołowe; uważa, że 
szczególną uwagę należy poświęcić 
rozwojowi potencjału wojskowego, w 
szczególności procesowi łączenia i 
udostępniania; wzywa do zwiększenia w 
tym zakresie roli Europejskiej Agencji 
Obrony;

Or. en

Poprawka 120
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla potrzebę utworzenia na 
poziomie UE struktury podobnej do 
MZZK z udziałem ekspertów wojskowych 
do oceny i uniknięcia najbardziej 
niebezpiecznych kryzysów i klęsk 
żywiołowych spowodowanych zmianą 

skreślony
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klimatu, którym Unia Europejska stawia 
czoło obecnie i z którymi będzie musiała w 
coraz większym stopniu walczyć w 
przyszłości; UE powinna zachęcać 
wszystkie państwa członkowskie do 
zintegrowania kwestii środowiskowych i 
kwestii bezpieczeństwa ze swoimi 
doktrynami strategii wojskowej i 
planowaniem potencjału;

Or. nl

Poprawka 121
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla potrzebę utworzenia na 
poziomie UE struktury podobnej do 
MZZK z udziałem ekspertów wojskowych 
do oceny i uniknięcia najbardziej 
niebezpiecznych kryzysów i klęsk 
żywiołowych spowodowanych zmianą 
klimatu, którym Unia Europejska stawia 
czoło obecnie i z którymi będzie musiała w 
coraz większym stopniu walczyć w 
przyszłości; UE powinna zachęcać 
wszystkie państwa członkowskie do 
zintegrowania kwestii środowiskowych i 
kwestii bezpieczeństwa ze swoimi 
doktrynami strategii wojskowej i 
planowaniem potencjału;

skreślony

Or. en

Poprawka 122
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 26
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Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla potrzebę utworzenia na 
poziomie UE struktury podobnej do 
MZZK z udziałem ekspertów wojskowych 
do oceny i uniknięcia najbardziej 
niebezpiecznych kryzysów i klęsk 
żywiołowych spowodowanych zmianą 
klimatu, którym Unia Europejska stawia 
czoło obecnie i z którymi będzie musiała w 
coraz większym stopniu walczyć w 
przyszłości; UE powinna zachęcać 
wszystkie państwa członkowskie do 
zintegrowania kwestii środowiskowych i 
kwestii bezpieczeństwa ze swoimi 
doktrynami strategii wojskowej i 
planowaniem potencjału;

26. zwraca uwagę, że NATO angażuje się 
aktywnie w koordynację cywilnych 
planów awaryjnych i reakcji na katastrofy 
ekologiczne, głównie poprzez 
Euroatlantycki Ośrodek Koordynacyjny 
Reagowania na wypadek Klęsk 
Żywiołowych i Katastrof (EADRCC);
zachęca wszystkie państwa członkowskie
UE do zintegrowania kwestii 
środowiskowych i kwestii bezpieczeństwa 
ze swoimi doktrynami strategii wojskowej 
i planowaniem potencjału;

Or. en

Poprawka 123
Justas Vincas Paleckis

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. ponownie podkreśla, że skuteczność 
reakcji na kryzysy takie jak klęski 
żywiołowe często wymaga możliwości 
czerpania zarówno z potencjału 
cywilnego, jak i wojskowego oraz 
ściślejszej współpracy cywilno-wojskowej;
przypomina, że istotne jest zdefiniowanie 
niszowych możliwości i luk, w przypadku 
których potencjał wojskowy mógłby 
stanowić wartość dodaną;

Or. en

Poprawka 124
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler
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Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla potrzebę opracowania 
specjalnej listy potencjału cywilno-
wojskowego o szczególnym znaczeniu w 
działaniach w zakresie zmiany klimatu i 
klęsk żywiołowych; obejmują one w 
szczególności transport lotniczy i morski, 
mobilne szpitale z oddziałami intensywnej 
terapii, infrastrukturę komunikacyjną, 
oczyszczanie wody i możliwości 
techniczne; wzywa Radę i Europejską 
Agencję Obrony (EDA), aby w ramach 
przeglądu programu rozwoju potencjału 
2013 r. pogodziły bieżące listy potencjału 
cywilno-wojskowego z listami 
wymaganymi w celu sprostania 
wyzwaniom związanym ze zmianami 
klimatu oraz do przedstawienia 
niezbędnych propozycji w celu zaradzenia 
bieżącym nieprawidłowościom na tych 
listach;

27. podkreśla potrzebę opracowania 
specjalnej listy potencjału cywilno-
wojskowego o szczególnym znaczeniu w 
działaniach w zakresie zmiany klimatu i 
klęsk żywiołowych oraz szczególnie 
istotnego dla misji WPBiO; w trakcie 
opracowywania tej listy należy zwrócić 
szczególną uwagę na pracę Grupy 
Konsultacyjnej ds. Wykorzystania 
Aktywów Obrony Wojskowej i Cywilnej;
aktywa te obejmują m.in. zarządzanie 
operacyjne przestrzenią powietrzną i 
morską, mobilne szpitale z oddziałami 
intensywnej terapii, infrastrukturę 
komunikacyjną, oczyszczanie wody i 
możliwości techniczne; wzywa Radę i 
Europejską Agencję Obrony (EAO), aby w 
ramach przeglądu programu rozwoju 
potencjału 2013 r. pogodziły bieżące listy 
potencjału cywilno-wojskowego z listami 
wymaganymi w celu sprostania 
wyzwaniom związanym ze zmianami 
klimatu oraz do przedstawienia 
niezbędnych propozycji w celu zaradzenia 
bieżącym nieprawidłowościom na tych 
listach;

Or. en

Poprawka 125
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla potrzebę opracowania 
specjalnej listy potencjału cywilno-
wojskowego o szczególnym znaczeniu w 

27. podkreśla potrzebę opracowania 
specjalnej listy potencjału cywilno-
wojskowego WPBiO o szczególnym 
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działaniach w zakresie zmiany klimatu i 
klęsk żywiołowych; obejmują one w 
szczególności transport lotniczy i morski, 
mobilne szpitale z oddziałami intensywnej 
terapii, infrastrukturę komunikacyjną, 
oczyszczanie wody i możliwości 
techniczne; wzywa Radę i Europejską 
Agencję Obrony (EDA), aby w ramach 
przeglądu programu rozwoju potencjału 
2013 r. pogodziły bieżące listy potencjału 
cywilno-wojskowego z listami 
wymaganymi w celu sprostania 
wyzwaniom związanym ze zmianami 
klimatu oraz do przedstawienia 
niezbędnych propozycji w celu zaradzenia 
bieżącym nieprawidłowościom na tych 
listach;

znaczeniu w działaniach w zakresie zmiany 
klimatu i klęsk żywiołowych jako trzeciej 
podstawy polityki bezpieczeństwa 
klimatycznego UE; podczas 
opracowywania tej listy należy zwrócić 
szczególną uwagę na możliwości 
techniczne, takie jak doraźna konstrukcja 
i obsługa infrastruktury 
portowej/lotniskowej, transport lotniczy i 
morski, infrastruktura komunikacyjna, 
mobilne szpitale z oddziałami intensywnej 
terapii i gospodarowanie paliwami; wzywa 
Radę i Europejską Agencję Obrony (EAO), 
aby w ramach przeglądu programu rozwoju 
potencjału 2013 r. pogodziły bieżące listy 
potencjału cywilno-wojskowego z listami 
wymaganymi w celu sprostania 
wyzwaniom związanym ze zmianami 
klimatu oraz do przedstawienia 
niezbędnych propozycji w celu zaradzenia 
bieżącym nieprawidłowościom na tych 
listach;

Or. en

Poprawka 126
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. zaleca utworzenie sieci wymiany 
informacji o infrastrukturze krytycznej, 
która to sieć umożliwi właścicielom i 
operatorom infrastruktury krytycznej 
wymianę informacji dotyczących 
szerokiego zakresu niebezpieczeństw i 
zagrożeń, w tym pandemii, zaniedbań, 
wypadków, działalności przestępczej, 
cyberataków i klęsk żywiołowych, 
zważywszy, że zakłócenia w 
infrastrukturze krytycznej jednego sektora 
mogą na zasadzie kaskady mieć poważne 
oddziaływanie na infrastrukturę krytyczną 
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w innych sektorach;

Or. en

Poprawka 127
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla potrzebę zbadania, na 
podstawie istniejącego potencjału, jak np. 
Grupy Bojowe UE i europejskie 
dowództwo transportu lotniczego, 
możliwości tworzenia dalszych wspólnych 
możliwości, stosownych dla operacji 
reagowania na wpływ zmian 
klimatycznych lub klęsk żywiołowych;
wzywa Radę, Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego i 
EAO do zbadania możliwości utworzenia 
Europejskiego Korpusu EEC i sposobów 
łączenia sprzętu i infrastruktury, które 
mogą zostać użyte do tego rodzaju celów, 
w szczególności, do procesu łączenia i 
udostępniania;

28. podkreśla potrzebę zbadania, na 
podstawie istniejącego potencjału, jak np. 
Grupy Bojowe UE i europejskie 
dowództwo transportu lotniczego, 
możliwości tworzenia dalszych wspólnych 
możliwości, stosownych dla operacji 
reagowania na wpływ zmian 
klimatycznych lub klęsk żywiołowych;

Or. en

Poprawka 128
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla potrzebę zbadania, na 
podstawie istniejącego potencjału, jak np. 
Grupy Bojowe UE i europejskie 
dowództwo transportu lotniczego, 
możliwości tworzenia dalszych wspólnych 

28. podkreśla potrzebę zbadania, na 
podstawie istniejącego potencjału, jak np. 
Grupy Bojowe UE i europejskie 
dowództwo transportu lotniczego, 
możliwości tworzenia dalszych wspólnych 
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możliwości, stosownych dla operacji 
reagowania na wpływ zmian 
klimatycznych lub klęsk żywiołowych; 
wzywa Radę, Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego i 
EAO do zbadania możliwości utworzenia 
Europejskiego Korpusu EEC i sposobów 
łączenia sprzętu i infrastruktury, które 
mogą zostać użyte do tego rodzaju celów, 
w szczególności, do procesu łączenia i 
udostępniania;

możliwości, stosownych dla operacji 
reagowania na wpływ zmian 
klimatycznych lub klęsk żywiołowych; 
wzywa Radę, Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego i 
EAO do zbadania możliwości utworzenia 
Europejskiego Korpusu Inżynierii 
Wojskowej, którego zadania powinny 
koncentrować się głównie na 
konwencjonalnych zadaniach 
technicznych, takich jak naprawa dróg i 
mostów, oczyszczanie wody, odwierty do 
źródeł wody i budowa/odbudowa 
domów/mieszkań; ponadto wzywa Radę, 
Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego i 
EAO do zbadania sposobów łączenia 
sprzętu i infrastruktury, które mogą zostać 
użyte do tego rodzaju celów, w 
szczególności do procesu łączenia i 
udostępniania;

Or. en

Poprawka 129
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla potrzebę zbadania, na 
podstawie istniejącego potencjału, jak np. 
Grupy Bojowe UE i europejskie 
dowództwo transportu lotniczego, 
możliwości tworzenia dalszych wspólnych 
możliwości, stosownych dla operacji 
reagowania na wpływ zmian 
klimatycznych lub klęsk żywiołowych;
wzywa Radę, Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego i 
EAO do zbadania możliwości utworzenia 
Europejskiego Korpusu EEC i sposobów 
łączenia sprzętu i infrastruktury, które 
mogą zostać użyte do tego rodzaju celów, 
w szczególności, do procesu łączenia i 

28. podkreśla potrzebę zbadania, na 
podstawie istniejącego potencjału, jak np. 
Grupy Bojowe UE i europejskie 
dowództwo transportu lotniczego, 
możliwości tworzenia dalszych wspólnych 
możliwości, stosownych dla operacji 
reagowania na wpływ zmian 
klimatycznych lub klęsk żywiołowych;
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udostępniania;

Or. nl

Poprawka 130
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla potrzebę zbadania, na 
podstawie istniejącego potencjału, jak np. 
Grupy Bojowe UE i europejskie 
dowództwo transportu lotniczego, 
możliwości tworzenia dalszych wspólnych 
możliwości, stosownych dla operacji 
reagowania na wpływ zmian 
klimatycznych lub klęsk żywiołowych;
wzywa Radę, Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego i 
EAO do zbadania możliwości utworzenia 
Europejskiego Korpusu EEC i sposobów 
łączenia sprzętu i infrastruktury, które 
mogą zostać użyte do tego rodzaju celów, 
w szczególności, do procesu łączenia i 
udostępniania;

28. podkreśla potrzebę zbadania, na 
podstawie istniejących inicjatyw 
dwustronnych lub wielostronnych, 
możliwości tworzenia dalszych wspólnych 
możliwości, które są uznane za konieczne 
i stosowne dla operacji państw 
członkowskich w zakresie reagowania na 
wpływ zmian klimatycznych lub klęsk 
żywiołowych;

Or. en

Poprawka 131
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. podkreśla potrzebę zbadania 
sposobów poprawy efektywności 
energetycznej i zarządzania środowiskiem 
w ramach sił zbrojnych w kraju i za 
granicą; przypomina, że siły zbrojne 
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jednego państwa członkowskiego UE 
zużywają energię wykorzystywaną przez 
duże miasto europejskie; z zadowoleniem 
przyjmuje sprawozdanie pt. „Greening the 
Blue Helmets: Environment, Natural 
Resources and UN Peacekeeping 
Operations" („Zielone” błękitne hełmy: 
środowisko, zasoby naturalne i operacje 
pokojowe ONZ) wydane w maju 2012 r. 
przez UNEP, UNDPKO i UNDFS; zwraca 
uwagę, że od kilku lat siły zbrojne Stanów 
Zjednoczonych17 aktywnie próbują 
zwiększyć niezależność energetyczną 
poprzez wykorzystywanie źródeł 
zrównoważonej energii i zwiększanie 
efektywności energetycznej we wszystkich 
operacjach wojskowych i w 
infrastrukturze wojskowej; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
niedawny projekt EAO „GO GREEN”, 
którego celem jest istotna poprawa w 
zakresie efektywności energetycznej i 
wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii; podkreśla potrzebę dotyczącą 
również opracowania wytycznych w 
sprawie najlepszych praktyk w dziedzinie 
efektywnego gospodarowania zasobami i 
monitorowania zarządzania środowiskiem 
dla misji WPBiO;
__________________
17 Powering America’s Defence: Energy 
and the Risks to National Security 
(Zasilanie obrony Ameryki: energia i 
zagrożenia dla bezpieczeństwa 
narodowego) to sprawozdanie 
sporządzone przez Wojskową Radę 
Doradczą (Military Advisory Board, 
MAB) organizacji CNA, która bada wpływ 
sposobu korzystania Stanów 
Zjednoczonych z energii na polityki 
bezpieczeństwa narodowego tego kraju, 
2009 r.
http://www.cna.org/sites/default/files/Pow
ering%20Americas%20Defense.pdf.

Or. en
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Poprawka 132
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla również potrzebę 
dostosowania szeregu zmian w zakresie 
europejskiej obronnej bazy przemysłowej 
do wymogów stawianych w zakresie 
kryzysów i klęsk żywiołowych 
spowodowanych zmianą klimatu; wzywa 
do zwiększenia roli EAO w ścisłej 
współpracy z Komitetem Wojskowym UE 
w tym procesie; wzywa oba organy 
WPBiO, do upewnienia się, że w ramach 
programów publicznych i programów 
rozwoju potencjału przeznacza się 
odpowiednie środki finansowe i inne 
zasoby do konkretnych potrzeb 
reagowania w zakresie zmiany klimatu i 
klęsk żywiołowych;

29. podkreśla również potrzebę 
dostosowania szeregu zmian w zakresie 
europejskiej obronnej bazy przemysłowej 
do wymogów stawianych w zakresie 
kryzysów i klęsk żywiołowych 
spowodowanych zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 133
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla również potrzebę 
dostosowania szeregu zmian w zakresie 
europejskiej obronnej bazy przemysłowej 
do wymogów stawianych w zakresie 
kryzysów i klęsk żywiołowych 
spowodowanych zmianą klimatu; wzywa 
do zwiększenia roli EAO w ścisłej
współpracy z Komitetem Wojskowym UE 
w tym procesie; wzywa oba organy 
WPBiO, do upewnienia się, że w ramach 
programów publicznych i programów 

29. wzywa EAO do zacieśnienia
współpracy z Komitetem Wojskowym UE; 
wzywa oba organy WPBiO, do upewnienia 
się, że w ramach programów publicznych i 
programów rozwoju potencjału przeznacza 
się odpowiednie środki finansowe i inne 
zasoby do konkretnych potrzeb reagowania
w zakresie zmiany klimatu i klęsk 
żywiołowych;
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rozwoju potencjału przeznacza się 
odpowiednie środki finansowe i inne 
zasoby do konkretnych potrzeb reagowania 
w zakresie zmiany klimatu i klęsk 
żywiołowych;

Or. fi

Poprawka 134
Justas Vincas Paleckis

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. wzywa wojsko do wzięcia na siebie 
odpowiedzialności w dziedzinie 
zrównoważenia środowiskowego, a 
ekspertów technicznych do opracowania 
sposobów ekologicznego działania, 
począwszy od ograniczenia emisji aż po 
usprawnienia w zakresie możliwości 
ponownego przetwarzania;

Or. en

Poprawka 135
Graham Watson, Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. podkreśla, że wojsko również musi 
wykazać się innowacyjnością w walce ze 
zmianą klimatu poprzez ograniczanie 
swojego śladu ekologicznego w drodze 
ekologizacji sposobu korzystania z 
technologii i zwiększania swojej 
efektywności energetycznej;

Or. en
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Poprawka 136
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla pilną potrzebę 
wykorzystania wszystkich instrumentów 
znajdujących się do dyspozycji UE; wzywa 
Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego i 
Komisję do wykorzystania obecnej 
procedury legislacyjnej przed następną 
wieloletnią perspektywą finansową na lata 
2014-2020 w celu włączenia 
bezpieczeństwa klimatycznego za 
pośrednictwem dostępnych instrumentów 
finansowych dla pomocy zewnętrznej; z 
zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji odnośnie wznowienia 
instrumentu na rzecz stabilności, który 
uwzględnia już negatywny wpływ zmian 
klimatu na bezpieczeństwo, pokój i 
stabilność polityczną;

skreślony

Or. en

Poprawka 137
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla pilną potrzebę 
wykorzystania wszystkich instrumentów 
znajdujących się do dyspozycji UE; wzywa 
Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego i 
Komisję do wykorzystania obecnej 
procedury legislacyjnej przed następną 

30. podkreśla potrzebę utrzymania i 
dalszego wzmacniania kompleksowego 
podejścia do łagodzenia skutków klęsk 
żywiołowych i kryzysów spowodowanych 
zmianą klimatu oraz reagowania na nie 
poprzez wykorzystanie wszystkich 
stosownych instrumentów, jakimi 
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wieloletnią perspektywą finansową na lata 
2014-2020 w celu włączenia 
bezpieczeństwa klimatycznego za 
pośrednictwem dostępnych instrumentów 
finansowych dla pomocy zewnętrznej; z 
zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji odnośnie wznowienia instrumentu 
na rzecz stabilności, który uwzględnia już 
negatywny wpływ zmian klimatu na 
bezpieczeństwo, pokój i stabilność 
polityczną;

dysponuje Unia; z zadowoleniem 
przyjmuje propozycję Komisji odnośnie do 
wznowienia instrumentu na rzecz 
stabilności, który uwzględnia już 
negatywny wpływ klęsk żywiołowych na 
bezpieczeństwo, pokój i stabilność 
polityczną;

Or. en

Poprawka 138
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla pilną potrzebę wykorzystania 
wszystkich instrumentów znajdujących się 
do dyspozycji UE; wzywa Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego i 
Komisję do wykorzystania obecnej 
procedury legislacyjnej przed następną 
wieloletnią perspektywą finansową na lata 
2014-2020 w celu włączenia 
bezpieczeństwa klimatycznego za 
pośrednictwem dostępnych instrumentów 
finansowych dla pomocy zewnętrznej; z 
zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji odnośnie wznowienia 
instrumentu na rzecz stabilności, który 
uwzględnia już negatywny wpływ zmian 
klimatu na bezpieczeństwo, pokój i 
stabilność polityczną;

30. podkreśla pilną potrzebę wykorzystania 
wszystkich instrumentów znajdujących się 
do dyspozycji UE;

Or. de

Poprawka 139
Graham Watson, Norica Nicolai
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Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. zwraca się o określenie, a także 
rozpatrzenie w ramach przeglądu budżetu 
UE skutków finansowych takich 
wniosków;

Or. en

Poprawka 140
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
wysłania ekspertów ds. bezpieczeństwa 
klimatycznego do delegatur UE w 
najbardziej dotkniętych krajach i 
regionach w celu wzmocnienia potencjału 
Unii w zakresie wczesnego ostrzegania i 
informowania o ewentualnych przyszłych 
konfliktach;

skreślony

Or. en

Poprawka 141
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
wysłania ekspertów ds. bezpieczeństwa 
klimatycznego do delegatur UE w 

skreślony
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najbardziej dotkniętych krajach i 
regionach w celu wzmocnienia potencjału 
Unii w zakresie wczesnego ostrzegania i 
informowania o ewentualnych przyszłych 
konfliktach;

Or. en

Poprawka 142
Justas Vincas Paleckis

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. wzywa ESDZ do umocnienia 
koordynacji pomiędzy Unią a państwami z 
nią sąsiadującymi w dziedzinie rozwoju 
możliwości reagowania na kryzysy 
spowodowane zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 143
Justas Vincas Paleckis

Projekt rezolucji
Ustęp 31 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31b. wzywa ESDZ, aby poparła 
uwzględnianie aspektów zmiany klimatu i 
ochrony środowiska w planowaniu i 
wdrażaniu operacji wojskowych, cywilno-
wojskowych i cywilnych na całym świecie;

Or. en

Poprawka 144
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler
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Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. z zadowoleniem przyjmuje pomysł 
stworzenia stanowiska dla specjalnego 
wysłannika ONZ ds. bezpieczeństwa 
klimatycznego i zachęca Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
powtórzenia tego pomysłu w ramach UE, 
zarówno na poziomie Unii jak i krajowym, 
z wyznaczeniem oficjalnych wysłanników 
ds. klimatu i bezpieczeństwa – wzorem 
rządu Wielkiej Brytanii;

32. z zadowoleniem przyjmuje pomysł 
stworzenia stanowiska dla specjalnego 
wysłannika ONZ ds. bezpieczeństwa 
klimatycznego;

Or. en

Poprawka 145
Indrek Tarand

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. z zadowoleniem przyjmuje pomysł 
stworzenia stanowiska dla specjalnego 
wysłannika ONZ ds. bezpieczeństwa 
klimatycznego i zachęca Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
powtórzenia tego pomysłu w ramach UE, 
zarówno na poziomie Unii jak i krajowym, 
z wyznaczeniem oficjalnych wysłanników 
ds. klimatu i bezpieczeństwa – wzorem 
rządu Wielkiej Brytanii;

32. z zadowoleniem przyjmuje pomysł 
stworzenia stanowiska dla specjalnego 
wysłannika ONZ ds. bezpieczeństwa 
klimatycznego i zachęca Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
powtórzenia tego pomysłu w ramach UE,
zarówno na poziomie Unii jak i krajowym, 
z wyznaczeniem oficjalnych wysłanników 
ds. klimatu i bezpieczeństwa – wzorem 
rządu Wielkiej Brytanii; uważa, że przyszły 
specjalny przedstawiciel UE ds. 
bezpieczeństwa klimatycznego powinien –
podobnie jak nowy SPUE ds. praw 
człowieka – dysponować mandatem do 
wspierania i uwzględniania głównych 
zasad już istniejących działań 
dyplomatycznych UE na rzecz klimatu i 
przyszłej polityki bezpieczeństwa 
klimatycznego UE we wszystkich 
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działaniach zewnętrznych UE;

Or. en

Poprawka 146
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. z zadowoleniem przyjmuje pomysł 
stworzenia stanowiska dla specjalnego 
wysłannika ONZ ds. bezpieczeństwa 
klimatycznego i zachęca Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
powtórzenia tego pomysłu w ramach UE, 
zarówno na poziomie Unii jak i krajowym, 
z wyznaczeniem oficjalnych wysłanników 
ds. klimatu i bezpieczeństwa – wzorem 
rządu Wielkiej Brytanii;

32. z zadowoleniem przyjmuje pomysł 
stworzenia stanowiska dla specjalnego 
wysłannika ONZ ds. bezpieczeństwa 
klimatycznego;

Or. nl

Poprawka 147
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. z zadowoleniem przyjmuje pomysł 
stworzenia stanowiska dla specjalnego 
wysłannika ONZ ds. bezpieczeństwa 
klimatycznego i zachęca Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
powtórzenia tego pomysłu w ramach UE, 
zarówno na poziomie Unii jak i krajowym, 
z wyznaczeniem oficjalnych wysłanników 
ds. klimatu i bezpieczeństwa – wzorem 
rządu Wielkiej Brytanii;

32. z zadowoleniem przyjmuje pomysł 
stworzenia stanowiska dla specjalnego 
wysłannika ONZ ds. bezpieczeństwa 
klimatycznego i z zadowoleniem przyjmuje 
decyzję rządu Wielkiej Brytanii o 
mianowaniu wysłannika ds. zmiany 
klimatu;

Or. en
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Poprawka 148
Geoffrey Van Orden

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa do utworzenia mechanizmów 
koordynacyjnych między UE jako całością 
i tymi państwami członkowskimi, które 
mogą w przyszłości działać zgodnie z 
postanowieniami stałej, 
ustrukturyzowanej współpracy w celu 
zapewnienia zgodności swoich działań z 
kompleksowym podejściem UE w tej 
dziedzinie;

skreślony

Or. en

Poprawka 149
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. jest zdania, że studia nad wpływem 
klęsk żywiołowych i kryzysów 
spowodowanych zmianą klimatu na 
bezpieczeństwo międzynarodowe i 
europejskie należy włączyć do programu 
nauczania Europejskiego Kolegium 
Bezpieczeństwa i Obrony;

Or. en

Poprawka 150
Graham Watson, Norica Nicolai
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Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. wzywa UE do zbadania wpływu 
zmiany klimatu na bezpieczeństwo w 
porozumieniu z państwami trzecimi, a w 
szczególności z kluczowymi partnerami 
takimi jak Indie, Chiny i Rosja;
podkreśla, że faktycznie skuteczna reakcja 
będzie wymagać wielostronnego podejścia 
i wspólnej inwestycji z państwami trzecimi 
oraz że UE mogłaby stworzyć mechanizmy 
współpracy z wojskami państw trzecich, 
uwzględniające wspólny rozwój i wspólne 
misje szkoleniowe;

Or. en


