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Ändringsförslag 1
Nadezhda Neynsky

Förslag till resolution
Beaktandeled 1a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av artikel 196 om 
civilskydd och artikel 214 om humanitärt 
bistånd i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt,

Or. en

Ändringsförslag 2
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Beaktandeled 1a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av artikel 196 om 
civilskydd och artikel 214 om humanitärt 
bistånd i EUF-fördraget,

Or. en

Ändringsförslag 3
Nadezhda Neynsky

Förslag till resolution
Beaktandeled 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens årliga
rapport med titeln ”För en europeisk 
civilförsvarsstyrka: Europe Aid” i 
maj 2006,

– med beaktande av kommissionens 
rapport med titeln ”För en europeisk 
civilförsvarsstyrka: Europe Aid” i 
maj 2006,
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Or. en

Ändringsförslag 4
Nadezhda Neynsky

Förslag till resolution
Beaktandeled 5a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rådets 
beslut 2007/779/EG Euratom om 
inrättande av en gemenskapsmekanism 
för civilskydd av den 8 november 20071,

Or. en

Ändringsförslag 5
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Beaktandeled 5a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rådets beslut av den 
8 november om inrättandet av en 
gemenskapsmekanism för civilskydd och 
kommissionens meddelande 
”Förstärkning av den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer: 
civilskyddets och det humanitära 
biståndets roll” av den 26 oktober 2010 
och dess resolution av den 
27 september 2011,

Or. en

Ändringsförslag 6
Nadezhda Neynsky

                                               
1 EUT L 314, 1.12.2007.



AM\909835SV.doc 5/85 PE492.875v02-00

SV

Förslag till resolution
Beaktandeled 5b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av meddelandet från 
kommissionen till Europaparlamentet och 
rådet med titeln ”Förstärkning av den 
europeiska insatskapaciteten vid 
katastrofer: civilskyddets och det 
humanitära biståndets roll” av den 
26 oktober 2010 och förslaget till 
Europaparlamentets och rådets beslut om 
en unionsmekanism för civilskydd av den 
20 december 2011,

Or. en

Ändringsförslag 7
Nadezhda Neynsky

Förslag till resolution
Beaktandeled 5c (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av 
den 27 september 20111 om 
kommissionens meddelande 
”Förstärkning av den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer: 
civilskyddets och det humanitära 
biståndets roll” av den 26 oktober 2010,

Or. en

Ändringsförslag 8
Justas Vincas Paleckis

Förslag till resolution
Beaktandeled 6a (nytt)

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0404.
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av förslaget från 
kommissionen till Europaparlamentet och 
rådet om en unionsmekanism för 
civilskydd (COM(2011)0461),

Or. en

Ändringsförslag 9
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Beaktandeled 7a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av slutsatserna från 
konferensen i Berlin i oktober 2011 som 
hade temat ”från klimatförhandlingar till 
klimatdiplomati” och konferensen i 
London i mars 2012 som hade temat ”en 
2000-talsdialog om klimat och säkerhet”,

Or. en

Ändringsförslag 10
Nadezhda Neynsky

Förslag till resolution
Beaktandeled 10a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av FN:s riktlinjer för 
användning av militära och civila 
försvarsresurser vid katastrofinsatser 
(Osloriktlinjerna)1 och riktlinjerna för 
användning av militära och civila 
försvarsresurser till stöd för humanitära 
insatser från FN:s sida i komplexa 

                                               
1 http://www.unhcr.org/refworld/docid/47da87822.html
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nödsituationer (MCDA-riktlinjerna),

Or. en

Ändringsförslag 11
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Beaktandeled 10a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av meddelandet från 
kommissionen till Europaparlamentet och 
rådet1 och det gemensamma uttalandet 
om det europeiska samförståndet om 
humanitärt bistånd2,

Or. en

Ändringsförslag 12
Nadezhda Neynsky

Förslag till resolution
Beaktandeled 10b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av det europeiska 
samförståndet om humanitärt bistånd3,

Or. en

Ändringsförslag 13
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Beaktandeled 11
                                               
1 {SEC(2007)0781} {SEC(2007)0782}/* COM/2007/0317*/
2 Gemensam förklaring från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, 
Europaparlamentet och kommissionen (2008/C 25/01).
3 EUT C 25/1, 30.1.2008.
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rapporter från olika 
internationella organ och 
forskningsorganisationer,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 14
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Beaktandeled 11 – fotnot

Förslag till resolution Ändringsförslag

1 En rapport om trender och konsekvenser 
av klimatförändringar för nationell och 
internationell säkerhet från Förenta 
staternas Defence Science Board i oktober 
2011, en rapport från Centre for a New 
American Security (CNAS) (CNAS) med 
titeln ”Broadening Horizons: Climate 
Change and the U.S Armed Forces”, 28 
april 2010, författare: CDR Herbert 
Carmen, Christine Parthemore, Will 
Rogers, en rapport av Malin Mobjörk, 
Mikael Eriksson, Henrik Carlsen med 
titeln ”Connecting Climate Change with 
Security and Armed Conflict”, 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI);  
rapporten om ”Migration and Global 
Environmental Change” (2011), 
projektets slutrapport: The Government 
Office for Science, London: ”The Water, 
Crisis and Climate Change in Uganda:  A 
Policy Brief” av Lukas Ruettinger och 
Dennis Taenzler, Berlin, Kampala: 
adelphi 2011.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 15
Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 
klimatförändringen är allmänt erkänd 
som en drivande orsak och multiplikator 
som ökar hoten mot global säkerhet, fred 
och stabilitet och att klimatförändringen 
därför är relevant för artiklarna 42 och 43 
i Lissabonfördraget.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 16
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 
klimatförändringen är allmänt erkänd som 
en drivande orsak och multiplikator som 
ökar hoten mot global säkerhet, fred och 
stabilitet och att klimatförändringen 
därför är relevant för artiklarna 42 och 43 
i Lissabonfördraget.

1. Europaparlamentet konstaterar att
klimatförändringen påverkar global 
säkerhet, fred och stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 17
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 1
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Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 
klimatförändringen är allmänt erkänd 
som en drivande orsak och multiplikator 
som ökar hoten mot global säkerhet, fred 
och stabilitet och att klimatförändringen 
därför är relevant för artiklarna 42 och 43 i 
Lissabonfördraget.

1. Europaparlamentet betonar att 
klimatsäkerhet är en hörnsten i global 
säkerhet, fred och stabilitet och att 
klimatförändringen därför är relevant för 
artiklarna 42 och 43 i Lissabonfördraget.
Klimatförändringarna är därför också på 
lång och medellång sikt en faktor som 
ökar hoten, och de kan leda till en 
betydlig försämring av 
säkerhetssituationen i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 18
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 
klimatförändringen är allmänt erkänd som 
en drivande orsak och multiplikator som 
ökar hoten mot global säkerhet, fred och 
stabilitet och att klimatförändringen 
därför är relevant för artiklarna 42 och 43 
i Lissabonfördraget.

1. Europaparlamentet betonar att 
klimatförändringen är allmänt erkänd som 
en drivande orsak och multiplikator som 
ökar hoten mot global säkerhet, fred och 
stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 19
Graham Watson, Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 
klimatförändringen är allmänt erkänd 

1. Europaparlamentet betonar att 
klimatsäkerhet är en hörnsten i global 



AM\909835SV.doc 11/85 PE492.875v02-00

SV

som en drivande orsak och multiplikator 
som ökar hoten mot global säkerhet, fred 
och stabilitet och att klimatförändringen 
därför är relevant för artiklarna 42 och 43 i 
Lissabonfördraget.

säkerhet, fred och stabilitet och att 
klimatförändringen därför är relevant för 
artiklarna 42 och 43 i Lissabonfördraget.
Klimatförändringarna är därför också på 
lång och medellång sikt en faktor som 
ökar hoten, och de kan leda till en 
betydlig försämring av 
säkerhetssituationen i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 20
Justas Vincas Paleckis

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet ser det som 
oroande att frågan om 
klimatförändringarna, som utgör det 
störta hotet mot global säkerhet, under de 
senaste fyra åren kommit att överskuggas 
i den offentliga debatten av ekonomi- och 
finanskrisen, som även den utgör ett 
omedelbart globalt hot.

Or. en

Ändringsförslag 21
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att 
eftersom det kanske inte längre är möjligt 
att stoppa klimatförändringarna är det 
särskilt viktigt att införa 
säkerhetsstrategier för hur vi ska hantera, 
mildra och kontrollera 
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säkerhetskonsekvenserna av 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 22
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att 
eftersom det kanske inte längre är möjligt 
att stoppa klimatförändringarna är det 
särskilt viktigt att införa 
säkerhetsstrategier för hur vi ska hantera, 
mildra och kontrollera 
säkerhetskonsekvenserna av 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 23
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar med stor 
oro ökningen av extrema 
väderförhållanden under de senaste åren 
som en följd av försämrade naturliga 
klimatvariationer, liksom 
väderförhållanden som påverkats av 
människor.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 24
Bastiaan Belder

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar med stor oro 
ökningen av extrema väderförhållanden 
under de senaste åren som en följd av 
försämrade naturliga klimatvariationer, 
liksom väderförhållanden som påverkats 
av människor.

2. Europaparlamentet noterar med stor oro 
ökningen av extrema väderförhållanden 
under de senaste åren som en följd av 
naturliga klimatvariationer, liksom 
klimatet som påverkats av människor.

Or. nl

Ändringsförslag 25
Bastiaan Belder

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmärksammar 
att naturkatastrofer som orsakas av 
klimatförändringar förvärras av felaktig 
markanvändning, dålig skogsförvaltning 
och otillräckliga varningssystem.

Or. nl

Ändringsförslag 26
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att dessa
skeenden innebär en eskalerande kostnad 
för den globala ekonomin, inte bara för 

3. Europaparlamentet anser att ökningen 
av extrema väderhändelser innebär en 
eskalerande kostnad för den globala 
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utvecklingsländerna utan även för 
världsekonomin, både som en direkt 
kostnad i form av ombyggnad och stöd, 
men också som en indirekt kostnad i form 
av ökade kostnader för försäkringar och 
höjda priser för varor och tjänster. Även 
om kostnaden för en tänkbar försämring 
av de befintliga eller framtida hoten mot 
internationell fred och säkerhet inte kan 
mätas i exakta termer, är den utan tvekan 
mycket hög.

ekonomin, inte bara för 
utvecklingsländerna utan även för 
världsekonomin, både som en direkt 
kostnad i form av ombyggnad och stöd, 
men också som en indirekt kostnad i form 
av ökade kostnader för försäkringar och 
höjda priser för varor och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 27
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att dessa 
skeenden innebär en eskalerande kostnad 
för den globala ekonomin, inte bara för 
utvecklingsländerna utan även för 
världsekonomin, både som en direkt 
kostnad i form av ombyggnad och stöd, 
men också som en indirekt kostnad i form 
av ökade kostnader för försäkringar och 
höjda priser för varor och tjänster. Även 
om kostnaden för en tänkbar försämring 
av de befintliga eller framtida hoten mot 
internationell fred och säkerhet inte kan 
mätas i exakta termer, är den utan tvekan 
mycket hög.

3. Europaparlamentet anser att dessa 
skeenden kan innebära en eskalerande 
kostnad för den globala ekonomin, inte 
bara för utvecklingsländerna utan även för 
världsekonomin, både som en direkt 
kostnad i form av ombyggnad och stöd, 
men också som en indirekt kostnad i form 
av ökade kostnader för försäkringar och 
höjda priser för varor och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 28
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 3
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Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att dessa 
skeenden innebär en eskalerande kostnad 
för den globala ekonomin, inte bara för 
utvecklingsländerna utan även för 
världsekonomin, både som en direkt 
kostnad i form av ombyggnad och stöd, 
men också som en indirekt kostnad i form 
av ökade kostnader för försäkringar och 
höjda priser för varor och tjänster. Även 
om kostnaden för en tänkbar försämring av 
de befintliga eller framtida hoten mot 
internationell fred och säkerhet inte kan 
mätas i exakta termer, är den utan tvekan 
mycket hög.

3. Europaparlamentet anser att dessa 
skeenden innebär en eskalerande kostnad 
för den globala ekonomin, inte bara för 
utvecklingsländerna utan även för 
världsekonomin, både som en direkt 
kostnad i form av ombyggnad och stöd, 
men också som en indirekt kostnad i form 
av ökade kostnader för försäkringar och 
höjda priser för varor och tjänster. Även 
om kostnaden för en tänkbar försämring av 
de befintliga eller framtida hoten mot 
internationell fred och människors
säkerhet inte kan mätas i exakta termer, är 
den utan tvekan mycket hög.

Or. en

Ändringsförslag 29
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att 
naturkatastrofer som förvärras av 
klimatförändringar i hög grad är 
destabiliserande, särskilt för de stater som 
är mest utsatta för ogynnsamma 
väderförhållanden och för sönderfallande 
stater, varav de flesta är belägna i 
utvecklingsregioner i tropiska och 
subtropiska områden. Befolkningar som 
drabbats av minskande tillgång till 
dricksvatten och livsmedel till följd av 
naturkatastrofer, vilket förvärras av 
klimatförändringarna, tvingas att flytta. 
Därmed utsätts den ekonomiska, sociala 
och administrativa kapaciteten för stora 
påfrestningar i redan bräckliga regioner 
eller stater och skapar därmed konflikt och 
påverkar säkerheten negativt. Parlamentet 

4. Europaparlamentet påpekar att 
naturkatastrofer i hög grad är 
destabiliserande, särskilt för de stater som 
är mest utsatta för ogynnsamma 
väderförhållanden och för sönderfallande 
stater. Befolkningar som drabbats av 
minskande tillgång till dricksvatten och 
livsmedel till följd av naturkatastrofer 
tvingas ofta flytta. Därmed utsätts 
staternas ekonomiska, sociala och 
administrativa kapacitet för stora 
påfrestningar, särskilt i redan bräckliga 
regioner och stater, och detta kan skapa
konflikt och påverka säkerheten negativt. 
Parlamentet konstaterar att dessa skeenden 
kan skapa konkurrens mellan olika grupper 
och länder om knappa resurser.
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påminner om att dessa skeenden kan skapa 
konkurrens mellan olika grupper och 
länder om knappa resurser, vilket förvärrar 
gamla säkerhetsproblem och skapar nya.

Or. en

Ändringsförslag 30
Bastiaan Belder

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att 
naturkatastrofer som förvärras av 
klimatförändringar i hög grad är 
destabiliserande, särskilt för de stater som 
är mest utsatta för ogynnsamma 
väderförhållanden och för sönderfallande 
stater, varav de flesta är belägna i 
utvecklingsregioner i tropiska och 
subtropiska områden. Befolkningar som 
drabbats av minskande tillgång till 
dricksvatten och livsmedel till följd av 
naturkatastrofer, vilket förvärras av 
klimatförändringarna, tvingas att flytta. 
Därmed utsätts den ekonomiska, sociala 
och administrativa kapaciteten för stora 
påfrestningar i redan bräckliga regioner 
eller stater och skapar därmed konflikt och 
påverkar säkerheten negativt. Parlamentet 
påminner om att dessa skeenden kan skapa 
konkurrens mellan olika grupper och 
länder om knappa resurser, vilket förvärrar 
gamla säkerhetsproblem och skapar nya.

4. Europaparlamentet påpekar att 
naturkatastrofer som förvärras av 
klimatförändringar i hög grad är 
destabiliserande, särskilt för utsatta stater i 
utvecklingsregioner i tropiska eller 
subtropiska områden. Befolkningar som 
drabbats av minskande tillgång till 
dricksvatten och livsmedel till följd av 
naturkatastrofer, vilket förvärras av 
klimatförändringarna, tvingas att flytta. 
Därmed utsätts den ekonomiska, sociala 
och administrativa kapaciteten för stora 
påfrestningar i redan bräckliga regioner 
eller stater och skapar därmed konflikt och 
påverkar säkerheten negativt. Parlamentet 
påminner om att dessa skeenden kan skapa 
konkurrens mellan olika grupper och 
länder om knappa resurser, vilket förvärrar 
gamla säkerhetsproblem och skapar nya.

Or. nl

Ändringsförslag 31
Norica Nicolai
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Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att 
naturkatastrofer som förvärras av 
klimatförändringar i hög grad är 
destabiliserande, särskilt för de stater som 
är mest utsatta för ogynnsamma 
väderförhållanden och för sönderfallande 
stater, varav de flesta är belägna i 
utvecklingsregioner i tropiska och 
subtropiska områden. Befolkningar som 
drabbats av minskande tillgång till 
dricksvatten och livsmedel till följd av 
naturkatastrofer, vilket förvärras av 
klimatförändringarna, tvingas att flytta. 
Därmed utsätts den ekonomiska, sociala 
och administrativa kapaciteten för stora 
påfrestningar i redan bräckliga regioner 
eller stater och skapar därmed konflikt 
och påverkar säkerheten negativt.
Parlamentet påminner om att dessa 
skeenden kan skapa konkurrens mellan 
olika grupper och länder om knappa 
resurser, vilket förvärrar gamla 
säkerhetsproblem och skapar nya.

Europaparlamentet påpekar att 
naturkatastrofer som förvärras av 
klimatförändringar i hög grad är 
destabiliserande, särskilt för de stater som 
är mest utsatta för ogynnsamma 
väderförhållanden och för sönderfallande 
stater, varav de flesta är belägna i 
utvecklingsregioner i tropiska och 
subtropiska områden. Det finns många 
olika klimateffekter som kan leda till olika 
typer av humanitära katastrofer. Många 
stater har inte själva tillräcklig kapacitet 
att hantera dessa katastrofer, och på så 
sätt påverkas en större del av världen. Än 
så länge finns det dock inte någon 
konflikt som kan sägas ha uppstått enbart 
på grund av klimatförändringarna.
Eftersom risken är störst på ställen där 
havsnivån kan komma att stiga 
(Oceanien) och där klimatförändringen 
leder till resursbrist (Sahara och Afrika 
söder om Sahara) bör strategier för att 
mildra klimatförändringens konsekvenser 
vara särskilt riktade mot dessa regioner.

Or. en

Ändringsförslag 32
Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att 
naturkatastrofer som förvärras av 
klimatförändringar i hög grad är 
destabiliserande, särskilt för de stater som 
är mest utsatta för ogynnsamma 
väderförhållanden och för sönderfallande 

4. Europaparlamentet påpekar att 
naturkatastrofer som förvärras av 
klimatförändringar i hög grad är 
destabiliserande, särskilt för de stater som 
är mest utsatta för ogynnsamma 
väderförhållanden och för sönderfallande 
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stater, varav de flesta är belägna i 
utvecklingsregioner i tropiska och 
subtropiska områden. Befolkningar som 
drabbats av minskande tillgång till 
dricksvatten och livsmedel till följd av 
naturkatastrofer, vilket förvärras av 
klimatförändringarna, tvingas att flytta. 
Därmed utsätts den ekonomiska, sociala 
och administrativa kapaciteten för stora 
påfrestningar i redan bräckliga regioner 
eller stater och skapar därmed konflikt och 
påverkar säkerheten negativt. Parlamentet 
påminner om att dessa skeenden kan skapa 
konkurrens mellan olika grupper och 
länder om knappa resurser, vilket förvärrar 
gamla säkerhetsproblem och skapar nya.

stater, varav de flesta är belägna i 
utvecklingsregioner i tropiska och 
subtropiska områden. Befolkningar som 
drabbats av minskande tillgång till 
dricksvatten och livsmedel till följd av 
naturkatastrofer, vilket förvärras av 
klimatförändringarna, tvingas i många fall
att flytta. Därmed utsätts den ekonomiska, 
sociala och administrativa kapaciteten ofta
för stora påfrestningar i redan bräckliga 
regioner eller stater och skapar därmed 
konflikt och påverkar säkerheten negativt. 
Parlamentet påminner om att dessa 
skeenden kan skapa konkurrens mellan 
olika grupper och länder om knappa 
resurser, vilket förvärrar gamla 
säkerhetsproblem och skapar nya.

Or. de

Ändringsförslag 33
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att 
naturkatastrofer som förvärras av 
klimatförändringar i hög grad är 
destabiliserande, särskilt för de stater som 
är mest utsatta för ogynnsamma 
väderförhållanden och för sönderfallande 
stater, varav de flesta är belägna i 
utvecklingsregioner i tropiska och 
subtropiska områden. Befolkningar som 
drabbats av minskande tillgång till 
dricksvatten och livsmedel till följd av 
naturkatastrofer, vilket förvärras av 
klimatförändringarna, tvingas att flytta. 
Därmed utsätts den ekonomiska, sociala 
och administrativa kapaciteten för stora 
påfrestningar i redan bräckliga regioner 
eller stater och skapar därmed konflikt och 
påverkar säkerheten negativt. Parlamentet 

4. Europaparlamentet påpekar att 
naturkatastrofer som förvärras av 
klimatförändringar i hög grad är 
destabiliserande och ger upphov till 
migration och folkförflyttningar, särskilt 
för de stater som är mest utsatta för 
ogynnsamma väderförhållanden och för 
sönderfallande stater, varav de flesta är 
belägna i utvecklingsregioner i tropiska 
och subtropiska områden. Parlamentet 
konstaterar att detta även kan ske till följd 
av en omfattande teknisk storolycka som 
orsakats av en naturkatastrof.
Befolkningar som drabbats av minskande 
tillgång till dricksvatten och livsmedel till 
följd av naturkatastrofer, vilket förvärras 
av klimatförändringarna, tvingas att flytta. 
Därmed utsätts den ekonomiska, sociala 
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påminner om att dessa skeenden kan skapa 
konkurrens mellan olika grupper och 
länder om knappa resurser, vilket förvärrar 
gamla säkerhetsproblem och skapar nya.

och administrativa kapaciteten för stora 
påfrestningar i redan bräckliga regioner 
eller stater och bidrar därmed till att
konflikter uppstår och påverkar den 
allmänna säkerheten negativt. Parlamentet 
påminner om att dessa skeenden kan skapa 
konkurrens mellan olika grupper och 
länder om knappa resurser, vilket förvärrar 
gamla säkerhetsproblem och skapar nya.

Or. fi

Ändringsförslag 34
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påpekar att 
pågående nationella, regionala och 
internationella konflikter, såsom de på 
Afrikas horn och Sahel-regionerna, också 
är klimatdrivna. Parlamentet erkänner att 
hungersnöden på Afrikas horn i viss mån 
är klimatdriven och har en negativ 
inverkan på den humanitära, politiska 
och säkerhetsmässiga situationen i 
Somalia, Kenya och andra länder i 
regionen. Parlamentet påminner om den 
analys som publicerades av FN:s 
miljöprogram UNEP i december 2011 om 
situationen i Sahel-regionen, där det 
konstateras att stigande temperaturer har 
lett till vattenbrist. Detta har utsatt 
lokalbefolkningen för hårda 
påfrestningar, eftersom deras försörjning 
är beroende av naturresurser som 
jordbruk, fiske och fårvallning, och i vissa 
fall har detta lett till våld och väpnade 
konflikter.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 35
Mitro Repo

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påpekar att pågående 
nationella, regionala och internationella 
konflikter, såsom de på Afrikas horn och 
Sahel-regionerna, också är klimatdrivna. 
Parlamentet erkänner att hungersnöden på 
Afrikas horn i viss mån är klimatdriven och 
har en negativ inverkan på den humanitära, 
politiska och säkerhetsmässiga situationen 
i Somalia, Kenya och andra länder i 
regionen. Parlamentet påminner om den 
analys som publicerades av FN:s 
miljöprogram UNEP i december 2011 om 
situationen i Sahel-regionen, där det 
konstateras att stigande temperaturer har 
lett till vattenbrist. Detta har utsatt 
lokalbefolkningen för hårda påfrestningar, 
eftersom deras försörjning är beroende av 
naturresurser som jordbruk, fiske och 
fårvallning, och i vissa fall har detta lett till 
våld och väpnade konflikter.

5. Europaparlamentet påpekar att pågående 
nationella, regionala och internationella 
konflikter, såsom de på Afrikas horn och 
Sahel-regionerna, också är klimatdrivna. 
Parlamentet erkänner att hungersnöden på 
Afrikas horn i viss mån är klimatdriven och 
har en negativ inverkan på den humanitära, 
politiska och säkerhetsmässiga situationen 
i Somalia, Kenya och andra länder i 
regionen. Parlamentet påminner 
fortfarande om att Sahelområdet har 
drabbats av den värsta torkan på flera 
decennier, och att bristen på föda och 
vatten påverkar livet för över 18 miljoner 
människor i Tchad, Burkina Faso, 
Gambia, Mauretanien, Mali, Niger, 
Nigeria, Kamerun och Senegal. 
Parlamentet påminner om den analys som 
publicerades av FN:s miljöprogram UNEP 
i december 2011 om situationen i Sahel-
regionen, där det konstateras att stigande 
temperaturer har lett till vattenbrist. Detta 
har utsatt lokalbefolkningen för hårda 
påfrestningar, eftersom deras försörjning är 
beroende av naturresurser som jordbruk, 
fiske och fårvallning, och i vissa fall har 
detta lett till våld och väpnade konflikter.

Or. fi

Ändringsförslag 36
Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 5
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Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påpekar att pågående 
nationella, regionala och internationella 
konflikter, såsom de på Afrikas horn och 
Sahel-regionerna, också är klimatdrivna. 
Parlamentet erkänner att hungersnöden på 
Afrikas horn i viss mån är klimatdriven och 
har en negativ inverkan på den humanitära, 
politiska och säkerhetsmässiga situationen 
i Somalia, Kenya och andra länder i 
regionen. Parlamentet påminner om den 
analys som publicerades av FN:s 
miljöprogram UNEP i december 2011 om 
situationen i Sahel-regionen, där det 
konstateras att stigande temperaturer har 
lett till vattenbrist. Detta har utsatt 
lokalbefolkningen för hårda påfrestningar, 
eftersom deras försörjning är beroende av 
naturresurser som jordbruk, fiske och 
fårvallning, och i vissa fall har detta lett till 
våld och väpnade konflikter.

5. Europaparlamentet påpekar att pågående 
nationella, regionala och internationella 
konflikter, såsom de på Afrikas horn och 
Sahel-regionerna, delvis är klimatdrivna. 
Parlamentet erkänner att hungersnöden på 
Afrikas horn i viss mån är klimatdriven och 
har en negativ inverkan på den humanitära, 
politiska och säkerhetsmässiga situationen 
i Somalia, Kenya och andra länder i 
regionen. Parlamentet påminner om den 
analys som publicerades av FN:s 
miljöprogram UNEP i december 2011 om 
situationen i Sahel-regionen, där det 
konstateras att stigande temperaturer har 
lett till vattenbrist. Detta har utsatt 
lokalbefolkningen för hårda påfrestningar, 
eftersom deras försörjning är beroende av 
naturresurser som jordbruk, fiske och 
fårvallning, och i vissa fall har detta lett till 
våld och väpnade konflikter.

Or. de

Ändringsförslag 37
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erkänner att 
komplexa kriser måste förutses och
förhindras genom att en övergripande 
strategi tillämpas, vilken omfattar områden 
som täcker hela skalan från den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken till humanitärt och 
utvecklingsbistånd.

6. Europaparlamentet erkänner att 
komplexa kriser bör förhindras genom att 
en övergripande strategi tillämpas, vilken 
omfattar områden som täcker hela skalan 
från den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken till humanitärt och 
utvecklingsbistånd.

Or. en
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Ändringsförslag 38
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erkänner att 
komplexa kriser måste förutses och 
förhindras genom att en övergripande
strategi tillämpas, vilken omfattar områden 
som täcker hela skalan från den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken till humanitärt och 
utvecklingsbistånd.

6. Europaparlamentet erkänner att 
komplexa kriser måste förutses och 
förhindras genom att en global strategi 
tillämpas, vilken omfattar områden som 
täcker humanitärt och utvecklingsbistånd.
Parlamentet konstaterar också att Nato 
genom sitt program ”Vetenskap för fred 
och säkerhet” sedan 1969 stödjer 
samarbeten med inriktning på 
klimatproblem, inklusive 
försvarsrelaterade sådana, i Natoländerna 
och sedan 90-talet i Natos partnerländer.

Or. en

Ändringsförslag 39
Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erkänner att 
komplexa kriser måste förutses och
förhindras genom att en övergripande 
strategi tillämpas, vilken omfattar områden 
som täcker hela skalan från den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken till humanitärt och 
utvecklingsbistånd.

6. Europaparlamentet erkänner att 
komplexa kriser måste förhindras genom 
att en övergripande strategi tillämpas, 
vilken omfattar områden som täcker hela 
skalan från den gemensamma säkerhets-
och försvarspolitiken till humanitärt och 
utvecklingsbistånd.

Or. de

Ändringsförslag 40
Ana Gomes
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Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erkänner att 
komplexa kriser måste förutses och 
förhindras genom att en övergripande 
strategi tillämpas, vilken omfattar områden 
som täcker hela skalan från den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken till humanitärt och 
utvecklingsbistånd.

6. Europaparlamentet erkänner att 
komplexa kriser måste förutses och 
förhindras genom att en övergripande 
strategi tillämpas, vilken omfattar områden 
där man till fullo drar nytta av de redskap 
som finns inom den gemensamma utrikes-
och säkerhetspolitiken och den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken liksom av humanitärt och 
utvecklingsbistånd.

Or. en

Ändringsförslag 41
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 6 – stycke 1 (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet konstaterar också att 
Nato spelade en ledande roll i det första 
internationella initiativet mot 
klimatrelaterade säkerhetsutmaningar 
år 2004 när försvarsalliansen och fem 
andra internationella organisationer1

förenades i miljö- och säkerhetsinitiativet 
ENVSEC i syfte att lösa problem som 
hotar säkerheten i känsliga regioner.

Or. en

                                               
1 FN:s miljöprogram (Unep), FN:s utvecklingsprogram (UNDP), organisationen för säkerhet och samarbete i 
Europa (OSSE), FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece) och det regionala miljökontoret för 
Central- och Östeuropa.
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Ändringsförslag 42
Petru Constantin Luhan

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet inser vikten av att 
ha en kritisk infrastruktur som stödjer 
den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 43
Graham Watson, Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet anser att även om 
det kan vara positivt att möta 
klimatförändringarna genom att koppla 
samman klimatpolitiken med 
säkerhetspolitiken så utgör detta dock 
bara en del av EU:s insatser mot 
klimatförändringarna där man försöker 
använda politiska och ekonomiska 
redskap för att mildra och kontrollera 
konsekvenserna av klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 44
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 7
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Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påminner om EU:s 
skyldighet att bevara freden, förebygga 
konflikter och stärka internationell 
säkerhet, i enlighet med målen och 
principerna i Förenta nationernas stadga. 
Parlamentet betonar att begreppen 
människors säkerhet och skyldighet att 
skydda inte handlar så mycket om 
staternas suveränitet, utan fokuserar mer 
på människors välbefinnande. 
Parlamentet erkänner att EU, Gusp och 
GSFP är särskilt utformade för att 
garantera människors säkerhet och har 
skyldighet att skydda. Parlamentet 
upprepar behovet av att främja ett 
internationellt system som bygger på ett 
starkare multilateralt samarbete och en 
bättre global samhällsstyrning där EU 
spelar en förstärkt ledande roll, särskilt i 
samband med förändringen av USA:s 
strategiska position sedan januari 2012.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 45
Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påminner om EU:s 
skyldighet att bevara freden, förebygga 
konflikter och stärka internationell 
säkerhet, i enlighet med målen och 
principerna i Förenta nationernas stadga. 
Parlamentet betonar att begreppen 
människors säkerhet och skyldighet att 
skydda inte handlar så mycket om staternas 
suveränitet, utan fokuserar mer på 
människors välbefinnande. Parlamentet 
erkänner att EU, Gusp och GSFP är särskilt 

7. Europaparlamentet påminner om EU:s
skyldighet att bevara freden, förebygga 
konflikter och stärka internationell 
säkerhet, i enlighet med målen och 
principerna i Förenta nationernas stadga. 
Parlamentet betonar att begreppen 
människors säkerhet och skyldighet att 
skydda inte handlar så mycket om staternas 
suveränitet, utan fokuserar mer på 
människors välbefinnande. Parlamentet 
erkänner att EU, Gusp och GSFP är särskilt 



PE492.875v02-00 26/85 AM\909835SV.doc

SV

utformade för att garantera människors 
säkerhet och har skyldighet att skydda. 
Parlamentet upprepar behovet av att främja 
ett internationellt system som bygger på ett 
starkare multilateralt samarbete och en 
bättre global samhällsstyrning där EU 
spelar en förstärkt ledande roll, särskilt i 
samband med förändringen av USA:s 
strategiska position sedan januari 2012.

utformade för att garantera människors 
säkerhet och har skyldighet att skydda. 
Parlamentet upprepar behovet av att främja 
ett internationellt system som bygger på ett 
starkare multilateralt samarbete och en 
bättre global samhällsstyrning där EU 
spelar en ledande roll, särskilt i samband 
med förändringen av USA:s strategiska 
position sedan januari 2012.

Or. de

Ändringsförslag 46
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påminner om EU:s 
skyldighet att bevara freden, förebygga 
konflikter och stärka internationell 
säkerhet, i enlighet med målen och 
principerna i Förenta nationernas stadga. 
Parlamentet betonar att begreppen 
människors säkerhet och skyldighet att 
skydda inte handlar så mycket om 
staternas suveränitet, utan fokuserar mer 
på människors välbefinnande. Parlamentet 
erkänner att EU, Gusp och GSFP är 
särskilt utformade för att garantera 
människors säkerhet och har skyldighet att 
skydda. Parlamentet upprepar behovet av 
att främja ett internationellt system som 
bygger på ett starkare multilateralt 
samarbete och en bättre global 
samhällsstyrning där EU spelar en förstärkt 
ledande roll, särskilt i samband med 
förändringen av USA:s strategiska position 
sedan januari 2012.

7. Europaparlamentet påminner om EU:s 
skyldighet att bevara freden, förebygga 
konflikter och stärka internationell 
säkerhet, i enlighet med målen och 
principerna i Förenta nationernas stadga. 
Parlamentet betonar att begreppen 
människors säkerhet och skyldighet att 
skydda handlar om människors 
välbefinnande, och att EU, Gusp och GSFP 
är särskilt utformade för att garantera 
människors säkerhet och har skyldighet att 
skydda.  Parlamentet upprepar behovet av 
att främja ett internationellt system som 
bygger på ett starkare multilateralt 
samarbete och en bättre global 
samhällsstyrning där EU spelar en förstärkt 
ledande roll, särskilt i samband med 
förändringen av USA:s strategiska position 
sedan januari 2012.

Or. fi
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Ändringsförslag 47
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet påpekar det akuta 
behovet av att EU:s strategier för externa 
åtgärder liksom dess politik och instrument 
anpassas på ett sådant sätt att de svarar 
mot de säkerhetsutmaningar som 
klimatförändringarna innebär. Detta bör 
ske oberoende av framtida 
överenskommelser om 
utsläppsbegränsningar i nya fördrag 
under FN:s klimatkonvention eller andra 
internationella insatser för att lindra 
effekterna av klimatförändringarna.

8. Europaparlamentet påpekar att EU i sina
strategier för externa åtgärder, liksom i sin 
politik och sina instrument, bör ta hänsyn 
till hur den internationella säkerheten 
påverkas av klimatförändringar och 
naturkatastrofer.

Or. en

Ändringsförslag 48
Mitro Repo

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet påpekar det akuta 
behovet av att EU:s strategier för externa 
åtgärder liksom dess politik och instrument 
anpassas på ett sådant sätt att de svarar mot 
de säkerhetsutmaningar som 
klimatförändringarna innebär. Detta bör 
ske oberoende av framtida 
överenskommelser om 
utsläppsbegränsningar i nya fördrag under 
FN:s klimatkonvention eller andra 
internationella insatser för att lindra 
effekterna av klimatförändringarna.

8. Europaparlamentet påpekar det akuta 
behovet av att EU:s strategier för externa 
åtgärder liksom dess politik och instrument 
anpassas på ett sådant sätt att de svarar mot 
de säkerhetsutmaningar som 
klimatförändringarna innebär. Detta bör 
ske oberoende av framtida 
överenskommelser om 
utsläppsbegränsningar i nya fördrag under 
FN:s klimatkonvention eller andra 
internationella insatser för att lindra 
effekterna av klimatförändringarna.
Parlamentet påminner dessutom om att 
det i samband med såväl naturkatastrofer 
som andra slags katastrofer är viktigt att 
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särskilt fokusera på kvinnor och barn, 
som är särskilt utsatta vid en krissituation.

Or. fi

Ändringsförslag 49
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet påminner i detta 
hänseende om kommissionens mandat för 
humanitärt bistånd och civilskydd och 
betonar behovet av att ytterligare utveckla 
och stärka befintliga redskap.

Or. en

Ändringsförslag 50
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet upprepar i detta 
hänseende hur viktig 
katastrofriskreducering är för att minska 
krisernas konsekvenser för sårbara 
befolkningsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 51
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 9
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Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar därför att 
det är nödvändigt att integrera effekterna 
av naturkatastrofer i den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitikens (GSFP) 
strategier och operativa planer, med fokus 
på de länder och regioner som berörs 
före, under och efter alla eventuella 
naturliga eller humanitära kriser som kan 
uppstå.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 52
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar därför att 
det är nödvändigt att integrera effekterna 
av naturkatastrofer i den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitikens (GSFP) 
strategier och operativa planer, med fokus 
på de länder och regioner som berörs 
före, under och efter alla eventuella
naturliga eller humanitära kriser som kan 
uppstå.

9. Europaparlamentet konstaterar att man 
även skulle kunna integrera analys av
effekterna av naturkatastrofer i den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitikens (GSFP) strategier och 
operativa planer när dessa är relaterade 
till potentiella naturliga eller humanitära 
kriser.

Or. en

Ändringsförslag 53
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar därför att det 9. Europaparlamentet betonar därför att det 
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är nödvändigt att integrera effekterna av 
naturkatastrofer i den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitikens (GSFP) 
strategier och operativa planer, med fokus 
på de länder och regioner som berörs före, 
under och efter alla eventuella naturliga 
eller humanitära kriser som kan uppstå.

är nödvändigt att integrera effekterna av 
klimatrelaterade kriser och därav 
orsakade naturkatastrofer i den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitikens (GSFP) strategier och 
operativa planer, med fokus på de länder 
och regioner som berörs före, under och 
efter alla eventuella naturliga eller 
humanitära kriser som kan uppstå,
samtidigt som de humanitära principerna 
i Lissabonfördraget respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 54
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar därför att det 
är nödvändigt att integrera effekterna av 
naturkatastrofer i den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitikens (GSFP) 
strategier och operativa planer, med fokus 
på de länder och regioner som berörs 
före, under och efter alla eventuella 
naturliga eller humanitära kriser som kan 
uppstå.

9. Europaparlamentet betonar därför att det 
är nödvändigt att integrera effekterna av 
potentiella klimatrelaterade
naturkatastrofer i den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitikens (GSFP) 
strategier och operativa planer genom att 
man skapar krisplaner för de mest 
riskutsatta områdena.

Or. en

Ändringsförslag 55
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar därför att det 
är nödvändigt att integrera effekterna av 

9. Europaparlamentet betonar därför att det 
är nödvändigt att integrera effekterna av 
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naturkatastrofer i den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitikens (GSFP) 
strategier och operativa planer, med fokus 
på de länder och regioner som berörs före, 
under och efter alla eventuella naturliga 
eller humanitära kriser som kan uppstå.

naturkatastrofer i den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitikens (GSFP) 
strategier och operativa planer, med fokus 
på de länder och regioner som berörs före, 
under och efter alla eventuella naturliga 
eller humanitära kriser som kan uppstå.
Parlamentet efterlyser även samarbete i 
praktiken, så som samarbetsövningar.

Or. fi

Ändringsförslag 56
Graham Watson, Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet betonar att man, i 
och med att man skapar en effektiv plan 
för hur man ska hantera konsekvenserna 
av klimatförändringarna, inte bara måste 
förbättra de konfliktförebyggande 
åtgärderna och krishanteringen utan 
även kapaciteten för analys och 
förvarning.

Or. en

Ändringsförslag 57
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet påminner om att 
Lissabonfördraget kräver att EU 
utvecklar civila och militära resurser för 
internationell krishantering över hela 
spektrumet av uppgifter som beskrivs i 
artikel 43, särskilt konfliktförebyggande, 

utgår
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humanitära insatser och 
räddningsinsatser, militära rådgivnings-
och biståndsinsatser, fredsbevarande och 
stabiliseringsåtgärder efter konflikter.

Or. en

Ändringsförslag 58
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet påminner om att 
Lissabonfördraget kräver att EU utvecklar 
civila och militära resurser för 
internationell krishantering över hela 
spektrumet av uppgifter som beskrivs i 
artikel 43, särskilt konfliktförebyggande, 
humanitära insatser och räddningsinsatser, 
militära rådgivnings- och biståndsinsatser, 
fredsbevarande och stabiliseringsåtgärder 
efter konflikter.

10. Europaparlamentet påminner om att 
Lissabonfördraget kräver att EU utvecklar 
civila och militära resurser för 
internationell krishantering över hela 
spektrumet av uppgifter som beskrivs i 
artikel 43, särskilt konfliktförebyggande, 
humanitära insatser och räddningsinsatser, 
militära rådgivnings- och biståndsinsatser, 
fredsbevarande och stabiliseringsåtgärder 
efter konflikter. Samtidigt anser 
parlamentet att man bör undvika att 
skapa flera redskap med samma funktion 
och att man bör göra en klar avgränsning 
mellan redskap som ryms inom den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitikens område och de som inte 
gör det i enlighet med artikel 196 och 214 
i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 59
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 10
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Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet påminner om att 
Lissabonfördraget kräver att EU utvecklar
civila och militära resurser för 
internationell krishantering över hela 
spektrumet av uppgifter som beskrivs i 
artikel 43, särskilt konfliktförebyggande, 
humanitära insatser och räddningsinsatser, 
militära rådgivnings- och biståndsinsatser, 
fredsbevarande och stabiliseringsåtgärder 
efter konflikter.

10. Europaparlamentet påminner om att 
Lissabonfördraget kräver att EU utvecklar 
civila och militära resurser för 
internationell krishantering över hela 
spektrumet av uppgifter som beskrivs i 
artikel 43, särskilt konfliktförebyggande, 
humanitära insatser och räddningsinsatser, 
militära rådgivnings- och biståndsinsatser, 
fredsbevarande och stabiliseringsåtgärder 
efter konflikter. Därför uppmanas 
kommissionen och rådet att i samarbete 
med medlemsstaterna skapa en 
gemensam, permanent beredskapslista 
med experter för krissituationer, liksom 
en europeisk krisakademi för utbildning 
av blivande sådana experter.

Or. en

Ändringsförslag 60
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet påminner även 
om att man bör undvika att skapa nya 
redskap som har samma funktion som 
redan etablerade redskap för humanitärt 
bistånd och civilskydd som ligger utanför 
den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitikens område.

Or. en

Ändringsförslag 61
Graham Watson, Norica Nicolai
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Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet inser att 
militären har kapacitet och resurser för 
miljöinformationsinsamling, 
riskbedömning, humanitärt bistånd, 
katastrofhjälp och evakuering och att 
denna kapacitet och dessa resurser har en 
ytterst viktig roll att spela när det gäller 
förvarningssystem, hantering av 
klimatrelaterade kriser och katastrofhjälp.

Or. en

Ändringsförslag 62
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet påpekar att 
Lissabonfördraget har infört nya 
bestämmelser (artiklarna 21–23, 27, 39, 
41.3, 43–46), särskilt de som rör 
startfonden i artikel 41.3, och att dessa 
måste genomföras snarast så att EU är 
redo att möta klimatdrivna kriser, liksom 
alla andra naturliga och humanitära 
kriser när de uppstår.

11. Europaparlamentet påpekar att 
Lissabonfördraget har infört nya 
bestämmelser (artiklarna 21–23, 27, 39, 
41.3, 43–46), särskilt de som rör 
startfonden i artikel 41.3, och att dessa 
fortfarande måste genomföras.

Or. en

Ändringsförslag 63
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 11
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Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet påpekar att 
Lissabonfördraget har infört nya 
bestämmelser (artiklarna 21–23, 27, 39, 
41.3, 43–46), särskilt de som rör 
startfonden i artikel 41.3, och att dessa 
måste genomföras snarast så att EU är redo 
att möta klimatdrivna kriser, liksom alla 
andra naturliga och humanitära kriser 
när de uppstår.

11. Europaparlamentet påpekar att 
Lissabonfördraget har infört nya 
bestämmelser (artiklarna 21–23, 27, 39, 
41.3, 43–46), särskilt de som rör 
startfonden i artikel 41.3, och att dessa 
måste genomföras snarast så att EU är redo 
att möta klimatdrivna kriser när de uppstår.

Or. en

Ändringsförslag 64
Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet påpekar att 
Lissabonfördraget har infört nya 
bestämmelser (artiklarna 21–23, 27, 39, 
41.3, 43–46), särskilt de som rör 
startfonden i artikel 41.3, och att dessa 
måste genomföras snarast så att EU är 
redo att möta klimatdrivna kriser, liksom 
alla andra naturliga och humanitära 
kriser när de uppstår.

11. Europaparlamentet påpekar att 
Lissabonfördraget har infört nya 
bestämmelser (artiklarna 21–23, 27, 39, 
41.3, 43–46). 

Or. de

Ändringsförslag 65
Petru Constantin Luhan

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet påpekar att EU 
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borde utöka sitt samarbete med FN, AU 
och OSSE, bland annat inom ramen för 
miljö- och säkerhetsinitiativet ENVSEC, 
för att göra gemensamma analyser och 
tillsammans möta utmaningarna som 
klimatförändringarna innebär.

Or. en

Ändringsförslag 66
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet betonar värdet av 
civil-militärt samarbete i kriser som de på 
Haiti, i Pakistan och New Orleans. Dessa 
samarbeten visade att militären kan vara 
till stor hjälp vid klimatrelaterade kriser 
och naturkatastrofer genom att 
tillhandahålla direkt och snabb hjälp till 
drabbade områden och 
befolkningsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 67
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 13 – inledningen

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden för kommissionen/unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, som är den viktigaste 
samordnaren för EU:s civila och militära 
instrument att:

13. Europaparlamentet uppmanar unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, att som ansvarig för att 
genomdriva EU:s gemensamma utrikes-
och säkerhetspolitik:
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Or. en

Ändringsförslag 68
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 13 – inledningen

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden för kommissionen/unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, som är den viktigaste 
samordnaren för EU:s civila och militära 
instrument att:

13. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden för kommissionen/unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik att:

Or. en

Ändringsförslag 69
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 13 – led a

Förslag till resolution Ändringsförslag

a) placera klimatförändringen och dess 
framtida implikationer för säkerhet och 
försvar i centrum för analysen av riskerna 
för framtida kriser och hot om framtida 
konflikter,

a)  där så är lämpligt vid analys av kriser 
och konflikthot ta hänsyn till
klimatförändringen och naturkatastrofer 
och dessas implikationer för säkerhet och 
försvar,

Or. en

Ändringsförslag 70
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 13 – led a
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Förslag till resolution Ändringsförslag

a) placera klimatförändringen och dess 
framtida implikationer för säkerhet och 
försvar i centrum för analysen av riskerna 
för framtida kriser och hot om framtida 
konflikter,

a) ta med klimatförändringen och dess 
framtida implikationer för säkerhet och 
försvar som en av faktorerna i analysen av 
riskerna för framtida kriser och hot om 
framtida konflikter,

Or. en

Ändringsförslag 71
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 13 – led b

Förslag till resolution Ändringsförslag

b) prioritera de länder och regioner som 
löper störst risk för konflikt och 
instabilitet, särskilt som en följd av 
klimatförändringen och den mer allmänna 
miljöförstöringen som den resulterar i,

b) undersöka vilka länder och/eller
regioner som kan anses löpa störst risk för 
konflikt och instabilitet, som en följd av 
klimatförändringen och naturkatastrofer, 
göra en lista med dessa länder/regioner 
och i de årliga Gusprapporterna 
informera om hur EU:s politik och 
styrmedel för att möta dessa utmaningar 
används i länderna och regionerna på 
listan,

Or. en

Ändringsförslag 72
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 13 – led c

Förslag till resolution Ändringsförslag

c) förbättra EU:s förmåga att säkerställa 
förebyggande av konflikter, krishantering 
och återuppbyggnad efter en kris,

c) förbättra EU:s förmåga att säkerställa 
förebyggande av konflikter, krishantering 
och återuppbyggnad efter en kris och  att 
med kommissionen och EU:s 
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utvecklingspolitik tätt samordna 
insatserna för att hjälpa partnerländer 
när det gäller att stå emot 
klimatförändringar och andra aspekter av 
anpassning till klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 73
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till resolution
Punkt 13 – led c

Förslag till resolution Ändringsförslag

c) förbättra EU:s förmåga att säkerställa 
förebyggande av konflikter, krishantering 
och återuppbyggnad efter en kris,

c) förbättra EU:s förmåga att i praktiken 
säkerställa förebyggande av konflikter, 
krishantering och återuppbyggnad efter en 
kris,

Or. fi

Ändringsförslag 74
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 13 – led d

Förslag till resolution Ändringsförslag

d) anpassa EU:s långsiktiga planering av 
sin civila och militära kapacitet och 
förmåga i enlighet därmed.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 75
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 13 – led d
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Förslag till resolution Ändringsförslag

d) anpassa EU:s långsiktiga planering av 
sin civila och militära kapacitet och 
förmåga i enlighet därmed.

d) i nära samarbete med kommissionen
anpassa EU:s långsiktiga planering av sin 
civila och militära kapacitet och förmåga i 
enlighet därmed.

Or. en

Ändringsförslag 76
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till resolution
Punkt 13 – led d

Förslag till resolution Ändringsförslag

d) anpassa EU:s långsiktiga planering av 
sin civila och militära kapacitet och 
förmåga i enlighet därmed.

d) samordna EU:s långsiktiga planering av 
sin civila och militära kapacitet och 
förmåga i enlighet därmed.

Or. fi

Ändringsförslag 77
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 13 – led da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

da) ta fram riktlinjer för hur 
bestämmelserna i punkt 11 ska tillämpas 
och skapa särskilda riktlinjer för vilka 
uppgifter som ska utföras av 
medlemsstaterna och andra relevanta 
EU-organ om en klimatrelaterad kris 
skulle inträffa, med särskild betoning på 
koordinationen av insatserna mellan 
EU-organ och andra aktörer och 
sammanslagning och gemensamt 
nyttjande av resurser.
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Or. en

Ändringsförslag 78
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att EU 
måste komma fram med en lista över de 
utmaningar som man står inför inom 
områden som Arktis, den arabiska 
världen och den tredje Polen (Himalaya 
och den tibetanska platån), särskilt risken 
för konflikter om vattentillgångar i 
Sydasien. Parlamentet uppmanar därför 
vice ordföranden/den höga 
representanten att upprätta en lista över 
alla de länder och regioner som är mest 
utsatta för klimatförändringarna under de 
kommande årtiondena (framför allt 
Alliansen av små ö-stater (Aosis), vars 
existens hotas av den stigande 
vattennivån). Parlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att 
ange skälen till att varje land eller region 
är med på den listan, samt att för varje 
enskilt land och region ange vilken typ av 
EU-insats som krävs för att förebygga 
risken för konflikt eller någon annan 
humanitär katastrof.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 79
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 14
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Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att EU 
måste komma fram med en lista över de 
utmaningar som man står inför inom 
områden som Arktis, den arabiska 
världen och den tredje Polen (Himalaya 
och den tibetanska platån), särskilt risken 
för konflikter om vattentillgångar i 
Sydasien. Parlamentet uppmanar därför 
vice ordföranden/den höga 
representanten att upprätta en lista över 
alla de länder och regioner som är mest 
utsatta för klimatförändringarna under de 
kommande årtiondena (framför allt 
Alliansen av små ö-stater (Aosis), vars 
existens hotas av den stigande 
vattennivån). Parlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att 
ange skälen till att varje land eller region 
är med på den listan, samt att för varje 
enskilt land och region ange vilken typ av 
EU-insats som krävs för att förebygga 
risken för konflikt eller någon annan 
humanitär katastrof.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 80
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att EU måste 
komma fram med en lista över de 
utmaningar som man står inför inom 
områden som Arktis, den arabiska världen 
och den tredje Polen (Himalaya och den 
tibetanska platån), särskilt risken för 
konflikter om vattentillgångar i Sydasien. 
Parlamentet uppmanar därför vice 
ordföranden/den höga representanten att 

14. Europaparlamentet anser att EU måste 
komma fram med en lista över de 
utmaningar som man står inför inom 
områden som Arktis, den arabiska världen 
och den tredje Polen (Himalaya och den 
tibetanska platån), särskilt risken för 
konflikter om vattentillgångar i Sydasien. 
Parlamentet uppmanar därför 
utrikestjänsten, Echo och 
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upprätta en lista över alla de länder och 
regioner som är mest utsatta för 
klimatförändringarna under de kommande 
årtiondena (framför allt Alliansen av små 
ö-stater (Aosis), vars existens hotas av den 
stigande vattennivån). Parlamentet 
uppmanar vice ordföranden/den höga 
representanten att ange skälen till att varje 
land eller region är med på den listan, samt 
att för varje enskilt land och region ange 
vilken typ av EU-insats som krävs för att 
förebygga risken för konflikt eller någon 
annan humanitär katastrof.

Generaldirektoratet för utveckling och 
samarbete att i nära samråd och 
samarbete upprätta en lista över alla de 
länder och regioner som är mest utsatta för 
klimatförändringarna under de kommande 
årtiondena (framför allt Alliansen av små 
ö-stater (Aosis), vars existens hotas av den 
stigande vattennivån). Parlamentet 
uppmanar vice ordföranden/den höga 
representanten att ange skälen till att varje 
land eller region är med på den listan, samt 
att för varje enskilt land och region ange 
vilken typ av EU-insats som krävs för att 
förebygga risken för konflikt eller någon 
annan humanitär katastrof.

Or. en

Ändringsförslag 81
Graham Watson, Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att EU måste 
komma fram med en lista över de 
utmaningar som man står inför inom 
områden som Arktis, den arabiska världen 
och den tredje Polen (Himalaya och den 
tibetanska platån), särskilt risken för 
konflikter om vattentillgångar i Sydasien. 
Parlamentet uppmanar därför vice 
ordföranden/den höga representanten att 
upprätta en lista över alla de länder och 
regioner som är mest utsatta för 
klimatförändringarna under de kommande 
årtiondena (framför allt Alliansen av små 
ö-stater (Aosis), vars existens hotas av den 
stigande vattennivån). Parlamentet 
uppmanar vice ordföranden/den höga 
representanten att ange skälen till att varje 
land eller region är med på den listan, samt 
att för varje enskilt land och region ange 
vilken typ av EU-insats som krävs för att 

14. Europaparlamentet anser att EU måste 
komma fram med en lista över de 
utmaningar som man står inför inom 
områden som Arktis, Afrika, den arabiska 
världen och den tredje Polen (Himalaya 
och den tibetanska platån), särskilt risken 
för konflikter om vattentillgångar i 
Sydasien. Parlamentet uppmanar därför 
vice ordföranden/den höga representanten 
att upprätta en lista över alla de länder och 
regioner som är mest utsatta för 
klimatförändringarna under de kommande 
årtiondena (framför allt Alliansen av små 
ö-stater (Aosis), vars existens hotas av den 
stigande vattennivån). Parlamentet 
uppmanar vice ordföranden/den höga 
representanten att ange skälen till att varje 
land eller region är med på den listan, samt 
att för varje enskilt land och region ange 
vilken typ av EU-insats som krävs för att 



PE492.875v02-00 44/85 AM\909835SV.doc

SV

förebygga risken för konflikt eller någon 
annan humanitär katastrof.

förebygga risken för konflikt eller någon 
annan humanitär katastrof.

Or. en

Ändringsförslag 82
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet betonar vikten av 
att både fortsätta med och förbättra EU:s 
humanitära bistånd och 
utvecklingsbistånd som ska användas för 
anpassning vid klimatrelaterade kriser 
och naturkatastrofer och ökning av 
motståndskraften mot dem, samt till 
katastrofinsatser, stöd och mildring av 
konsekvenserna och utvecklingsinsatser 
efter krisen. Sådana initiativ som 
katastrofriskreducering och att 
sammankoppla katastrofinsatser, 
återuppbyggnad och utveckling är viktiga, 
och kommissionen uppmanas därför att 
integrera denna typ av program och 
åtgärder i sitt humanitära bistånd och 
utvecklingsbistånd. Parlamentet 
välkomnar den större roll som man har 
föreslagit att EU:s civilskyddsmekanism 
ska spela, särskilt utanför Europeiska 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 83
Petru Constantin Luhan

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet efterlyser en ny 
internationell överenskommelse för hur 
problemet med klimatflyktingar ska 
hanteras. Den nya överenskommelsen bör 
inbegripa en mekanism för samarbete 
mellan regeringar där man planerar och 
förbereder för stora migrationsströmmar 
och där man skapar en fond för 
omflyttningsstöd. I dokumentet bör även 
finnas ett visst inslag av bestämmelser om 
mänskliga rättigheter, till exempel att 
man inte ska få tvinga människor att 
återvända till högriskområden1.

Or. en

Ändringsförslag 84
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet välkomnar miljö-
och säkerhetsinitiativet ENVSEC som 
skapats av UNDP, Unep, OSSE, Nato, 
Unece och det regionala miljökontoret för 
Central- och Östeuropa för att hantera 
utmaningarna vad gäller människors 
säkerhet, naturen och miljön genom att 
dela med sig av kunskap och resurser till 
länder i Centralasien, Kaukasus och 
Sydösteuropa. ENVSEC har än så länge 
endast haft begränsade effekter, men det 
har ändå fungerat som ett viktigt redskap 
för institutionell samordning och som en 
startpunkt för processintegrering.

Or. en

                                               
1 Den globala uppvärmningen kommer att leda till att så många som 150 miljoner människor måste flytta till 
andra länder inom de närmaste 40 åren, enligt en rapport från Environmental Justice Foundation.
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Ändringsförslag 85
Graham Watson, Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet understryker att 
EU bör arbeta med de mest riskutsatta 
områdena och de sårbaraste staterna för 
att stärka deras förmåga att hantera 
klimatproblemet. EU skulle ytterligare 
kunna integrera anpassning och 
motståndskraft mot klimatförändringar i 
sina regionala strategier (till exempel 
EU:s strategi för Afrika, 
Barcelonaprocessen, Svartahavssynergin, 
EU:s strategi för Centralasien och 
handlingsplanen för Mellanöstern).

Or. en

Ändringsförslag 86
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten och 
kommissionen att utarbeta ett 
policydokument som beskriver de 
viktigaste principerna, riktlinjerna och 
instrumenten för EU:s 
klimatsäkerhetspolitik. Parlamentet anser 
att integrering bör vara den vägledande 
princip som ska eftersträvas på ett sätt 
som liknar det som tillämpas för 
mänskliga rättigheter och kön.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 87
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten och 
kommissionen att utarbeta ett 
policydokument som beskriver de 
viktigaste principerna, riktlinjerna och 
instrumenten för EU:s 
klimatsäkerhetspolitik. Parlamentet anser 
att integrering bör vara den vägledande 
princip som ska eftersträvas på ett sätt som 
liknar det som tillämpas för mänskliga 
rättigheter och kön.

15. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten och 
kommissionen att integrera de viktigaste 
principerna, riktlinjerna och instrumenten i 
EU:s klimatsäkerhetspolitik i de viktigaste 
strategierna, policydokumenten och 
finansieringsinstrumenten för yttre 
åtgärder och den gemensamma säkerhets-
och försvarspolitiken. Parlamentet anser 
att integrering bör vara den vägledande
princip som ska eftersträvas på ett sätt som 
liknar det som tillämpas för mänskliga 
rättigheter och kön.

Or. en

Ändringsförslag 88
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmärksammar 
det faktum att en säker energiförsörjning 
är nära relaterad till klimatförändringen 
och anser att energiförsörjningen måste 
bli säkrare för att minska EU:s beroende 
av fossila bränslen som importeras främst 
från Ryssland och Gulfstaterna. Samtidigt 
bör utsläppen av växthusgaser minskas 
avsevärt och ersättas av EU-genererad 
förnybara energikällor och 
energisparande. Parlamentet menar att 
om frågan om klimatförändring kopplas 

utgår
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samman med en säker energiförsörjning 
skulle det kunna bidra till att uppnå 
resultat i vissa regioner som Arktis.

Or. en

Ändringsförslag 89
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmärksammar 
det faktum att en säker energiförsörjning är 
nära relaterad till klimatförändringen och 
anser att energiförsörjningen måste bli 
säkrare för att minska EU:s beroende av 
fossila bränslen som importeras främst från 
Ryssland och Gulfstaterna. Samtidigt bör 
utsläppen av växthusgaser minskas 
avsevärt och ersättas av EU-genererad 
förnybara energikällor och energisparande. 
Parlamentet menar att om frågan om 
klimatförändring kopplas samman med en 
säker energiförsörjning skulle det kunna 
bidra till att uppnå resultat i vissa regioner 
som Arktis.

16. Europaparlamentet uppmärksammar 
det faktum att en säker energiförsörjning är 
nära relaterad till klimatförändringen och 
anser att energiförsörjningen måste bli 
säkrare för att minska EU:s beroende av 
fossila bränslen som importeras från 
Ryssland via ledningar som riskerar att 
skadas på grund av att permafrosten 
smälter. Samtidigt bör utsläppen av 
växthusgaser minskas avsevärt och ersättas 
av EU-genererad förnybara energikällor 
och energisparande. Parlamentet menar att 
om frågan om klimatförändring kopplas 
samman med en säker energiförsörjning 
skulle det kunna bidra till att uppnå resultat 
i vissa regioner som Arktis.

Or. en

Ändringsförslag 90
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmärksammar 
det faktum att en säker energiförsörjning är 
nära relaterad till klimatförändringen och 

16. Europaparlamentet uppmärksammar 
det faktum att en säker energiförsörjning är 
nära relaterad till klimatförändringen och 
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anser att energiförsörjningen måste bli 
säkrare för att minska EU:s beroende av 
fossila bränslen som importeras främst 
från Ryssland och Gulfstaterna. Samtidigt 
bör utsläppen av växthusgaser minskas 
avsevärt och ersättas av EU-genererad 
förnybara energikällor och 
energisparande. Parlamentet menar att 
om frågan om klimatförändring kopplas 
samman med en säker energiförsörjning 
skulle det kunna bidra till att uppnå 
resultat i vissa regioner som Arktis.

anser att energiförsörjningen liksom 
energieffektiviteten inom EU måste öka 
markant. På så sätt skulle EU:s beroende 
av externa energikällor minska avsevärt, 
vilket skulle förbättra 
säkerhetssituationen.

Or. en

Ändringsförslag 91
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmärksammar 
det faktum att en säker energiförsörjning är 
nära relaterad till klimatförändringen och 
anser att energiförsörjningen måste bli 
säkrare för att minska EU:s beroende av 
fossila bränslen som importeras främst 
från Ryssland och Gulfstaterna. Samtidigt 
bör utsläppen av växthusgaser minskas 
avsevärt och ersättas av EU-genererad 
förnybara energikällor och 
energisparande.  Parlamentet menar att om 
frågan om klimatförändring kopplas 
samman med en säker energiförsörjning 
skulle det kunna bidra till att uppnå resultat 
i vissa regioner som Arktis.

16. Europaparlamentet uppmärksammar 
det faktum att en säker energiförsörjning är 
nära relaterad till klimatförändringen och 
anser att energiförsörjningen måste bli 
säkrare för att minska EU:s beroende av 
fossila bränslen. Samtidigt bör utsläppen 
av växthusgaser minskas avsevärt och man 
bör satsa på förnybar energi och 
energiinbesparingsåtgärder. Parlamentet 
menar att om frågan om klimatförändring 
kopplas samman med en säker 
energiförsörjning skulle det kunna bidra till 
att uppnå resultat i vissa regioner som 
Arktis.

Or. fi

Ändringsförslag 92
Maria Eleni Koppa
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Förslag till resolution
Punkt 16 – led a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

a) Europaparlamentet uppmanar 
Europeiska försvarsbyrån och 
försvarsmakterna i medlemsstaterna att 
utveckla miljövänliga och energisnåla 
tekniker, där man maximalt utnyttjar 
potentialen i förnybara energikällor.

Or. en

Ändringsförslag 93
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet betonar att man 
måste starta en klimatsäkerhetsdialog 
inom ramen för EU:s strategiska 
partnerskap med länder som USA, 
Ryssland, Kina, Indien och Brasilien.

Or. en

Ändringsförslag 94
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet anser att en av 
de största effekterna som 
klimatförändringarna kommer att ha på 
EU:s säkerhet är att Arktis med sina 
resurser öppnas för flera 
omkringliggande stater, inklusive 
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europeiska. Denna riskökande faktor 
måste hanteras genom en lämplig strategi 
för Arktis.

Or. en

Ändringsförslag 95
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att 
inrätta en formell arbetsgrupp inom 
rådet/utrikestjänstens 
organisationsstruktur för att överväga och 
beakta hela skalan av sammanhängande 
frågor med anknytning till 
klimatförändringar och energirelaterad 
säkerhet och försvarsfrågor, eftersom 
avsaknaden av en sådan arbetsgrupp 
hittills har hindrat utvecklingen av en 
övergripande och konsekvent EU-strategi.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 96
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att 
inrätta en formell arbetsgrupp inom 
rådet/utrikestjänstens
organisationsstruktur för att överväga och 
beakta hela skalan av sammanhängande 
frågor med anknytning till 

17. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten, 
kommissionen och rådet att inrätta en 
formell, regelbunden och permanent 
arbetsstruktur, vars syfte ska vara att 
överväga och beakta hela skalan av 
sammanhängande frågor med anknytning 
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klimatförändringar och energirelaterad 
säkerhet och försvarsfrågor, eftersom 
avsaknaden av en sådan arbetsgrupp
hittills har hindrat utvecklingen av en 
övergripande och konsekvent EU-strategi.

till klimatförändringar och energirelaterad 
säkerhet och försvarsfrågor, eftersom 
avsaknaden av en sådan arbetsstruktur
hittills har hindrat utvecklingen av en 
övergripande och konsekvent EU-strategi.

Or. en

Ändringsförslag 97
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet välkomnar de 
senaste försöken att stärka samordningen 
mellan Nato och EU när det gäller 
kapacitetsutveckling. Parlamentet erkänner 
det starka behovet av att identifiera de 
ömsesidiga fördelarna med samarbete, 
samtidigt som de båda organisationernas 
specifika ansvarsområden respekteras. 
Parlamentet betonar behovet av att finna 
och skapa synergier för projekt som 
innebär sammanslagning och gemensamt 
nyttjande och projekt kring ett ”smart 
försvar” (Nato) som behandlar 
klimatspecifika behov.

18. Europaparlamentet välkomnar de 
senaste försöken att stärka samordningen 
mellan Nato och EU när det gäller 
kapacitetsutveckling. Parlamentet erkänner 
det starka behovet av att identifiera de 
ömsesidiga fördelarna med samarbete, 
samtidigt som de båda organisationernas 
specifika ansvarsområden respekteras. 
Parlamentet betonar behovet av att finna 
och skapa synergier för projekt som 
innebär sammanslagning och gemensamt 
nyttjande och projekt kring ett ”smart 
försvar” (Nato) som skulle kunna tas i 
bruk i händelse av naturkatastrofer.

Or. en

Ändringsförslag 98
Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att 

utgår
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ge högsta prioritet åt att använda sig av 
alla de möjligheter som Lissabonfördraget 
ger för att lägga fram förslag för 
genomförandet av startfonden 
(artikel 41.3 i EU-fördraget). Därmed bör 
man även beakta eventuella framtida 
projekt för sammanslagning och 
gemensamt nyttjande, samt gemensamma 
funktioner såsom en europeisk 
ingenjörsförsvarsstyrka för att möta 
klimatstyrda kriser och naturkatastrofer.

Or. de

Ändringsförslag 99
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att ge 
högsta prioritet åt att använda sig av alla de 
möjligheter som Lissabonfördraget ger för 
att lägga fram förslag för genomförandet 
av startfonden (artikel 41.3 i EU-
fördraget). Därmed bör man även beakta 
eventuella framtida projekt för 
sammanslagning och gemensamt nyttjande, 
samt gemensamma funktioner såsom en 
europeisk ingenjörsförsvarsstyrka för att 
möta klimatstyrda kriser och 
naturkatastrofer.

19. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att ge 
högsta prioritet åt att använda sig av alla de 
möjligheter som Lissabonfördraget ger för 
att lägga fram förslag för genomförandet 
av startfonden (artikel 41.3 i EU-
fördraget). Därmed bör man även beakta 
eventuella framtida projekt för 
sammanslagning och gemensamt nyttjande, 
samt gemensamma funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 100
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 19
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Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att ge 
högsta prioritet åt att använda sig av alla de 
möjligheter som Lissabonfördraget ger för 
att lägga fram förslag för genomförandet 
av startfonden (artikel 41.3 i EU-
fördraget). Därmed bör man även beakta 
eventuella framtida projekt för 
sammanslagning och gemensamt nyttjande, 
samt gemensamma funktioner såsom en 
europeisk ingenjörsförsvarsstyrka för att 
möta klimatstyrda kriser och 
naturkatastrofer.

19. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att ge 
högsta prioritet åt att använda sig av alla de 
möjligheter som Lissabonfördraget ger för 
att lägga fram förslag för genomförandet 
av startfonden (artikel 41.3 i EU-
fördraget). Därmed bör man även beakta 
eventuella framtida projekt för 
sammanslagning och gemensamt nyttjande, 
samt gemensamma funktioner såsom en 
europeisk ingenjörsstyrka med för att möta 
klimatstyrda kriser och naturkatastrofer.

Or. en

Ändringsförslag 101
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att ge 
högsta prioritet åt att använda sig av alla de 
möjligheter som Lissabonfördraget ger för 
att lägga fram förslag för genomförandet 
av startfonden (artikel 41.3 i EU-
fördraget). Därmed bör man även beakta 
eventuella framtida projekt för 
sammanslagning och gemensamt nyttjande, 
samt gemensamma funktioner såsom en 
europeisk ingenjörsförsvarsstyrka för att 
möta klimatstyrda kriser och 
naturkatastrofer.

19. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att ge 
högsta prioritet åt att använda sig av alla de 
möjligheter som Lissabonfördraget ger för 
att lägga fram förslag för genomförandet 
av startfonden (artikel 41.3 i EU-
fördraget). Därmed bör man även beakta 
eventuella framtida projekt för 
sammanslagning och gemensamt nyttjande, 
samt gemensamma funktioner såsom en 
europeisk ingenjörsförsvarsstyrka för att 
möta klimatstyrda kriser och 
naturkatastrofer, liksom ett gemensamt, 
permanent förråd av utrustning som kan 
tas i bruk vid civila kriser.

Or. en
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Ändringsförslag 102
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar behovet av 
att låta de negativa effekterna av 
klimatförändringar på fred, säkerhet och 
stabilitet ingå i alla strategiska dokument 
från Gusp/GSFP, vilka utgör riktlinjer för 
planering och genomförande av enskilda 
politiska insatser och uppdrag.

20. Europaparlamentet konstaterar att man 
skulle kunna låta de negativa effekterna av 
klimatförändringar och naturkatastrofer 
på fred, säkerhet och stabilitet ingå i alla 
strategiska dokument från Gusp/GSFP, 
vilka utgör riktlinjer för planering och 
genomförande av enskilda politiska 
insatser och uppdrag.

Or. en

Ändringsförslag 103
Justas Vincas Paleckis

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet noterar att med 
tidig utvärdering och faktainsamling 
skulle man kunna säkerställa att EU 
sätter in de lämpligaste resurserna som 
finns att tillgå vid kriser och att man så 
fort det går sänder ut insatsgrupper med 
tvärkompetens som skulle bestå av civila, 
militära och civil-militära experter.

Or. en

Ändringsförslag 104
Graham Watson, Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet understryker att 
EU måste ha tillgång till korrekta och 
snabba analyser för att kunna åtgärda 
och förutse osäkerhetslägen som orsakas 
av klimatförändringar. Resurserna i den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken är en bra källa till 
information i detta avseende. EU bör vidta 
åtgärder för att utveckla möjligheterna att 
samla in och analysera information 
genom sådana strukturer som EU:s 
delegationer, EU:s satellitcentrum och 
EU:s lägescentral.

Or. en

Ändringsförslag 105
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att system för 
tidig varning och tidiga förebyggande 
åtgärder med hänsyn till de negativa 
konsekvenserna av klimatförändringarna är 
beroende av tillräckliga mänskliga resurser 
och metoder när det gäller datainsamling 
och analys. Parlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att 
se till att de relevanta enheter inom 
Europeiska utrikestjänsten som arbetar 
med säkerhets- och försvarspolitik, såsom 
direktoratet för krishantering och 
planering, den civila planerings- och 
ledningskapaciteten (CPCC), EU:s 
militära stab (EUMS) och den militära 
kommittén (EUMC), de organ som 
ansvarar för konfliktförebyggande och 
säkerhetspolitik, kommissionens tjänst för 
utrikespolitiska instrument och de 

21. Europaparlamentet anser att system för 
tidig varning och tidiga förebyggande 
åtgärder med hänsyn till de negativa 
konsekvenserna av klimatförändringarna 
och naturkatastrofer är beroende av 
tillräckliga mänskliga resurser och metoder 
när det gäller datainsamling och analys. 
Parlamentet anser att de relevanta enheter 
inom Europeiska utrikestjänsten som 
arbetar med säkerhet, berörda 
kommissionsavdelningar och de 
geografiska enheterna,  i sitt arbete, även
bör utföra analyser av vilka konsekvenser 
naturkatastrofer kan få för internationell 
säkerhet och politisk stabilitet. Personalen 
hos Europeiska utrikestjänsten och 
kommissionen bör få utbildning i hur de 
kan övervaka vilka effekter 
naturkatastrofer har på krisutveckling, 
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geografiska enheter i de länder och 
regioner som drabbas hårdast av 
klimatförändringarna, beaktar den 
senaste bedömningen i rapporterna från 
FN:s forskningspanel i klimatfrågor 
(IPCC). Andra nyare bedömningar och 
rapporter, dvs de relevanta programmen 
och systemen i EU:s rymdbaserade 
globala övervakning för miljö och 
säkerhet bör även beaktas. Parlamentet 
betonar behovet av att stärka kapaciteten 
hos EU:s delegationer i de länder som är 
mest utsatta för destabilisering, där 
problemen kan förvärras av 
klimatförändringarna. Kapaciteten bör 
omfatta övervakning av hur kriser 
utvecklas och knyta klimatexperter till 
alla relevanta organ inom utrikestjänsten 
som har en särskild roll med hänsyn till 
lägesanalys och tidig varning, som EU:s 
lägescentral. Parlamentet begär att det 
utvecklas gemensamma kriterier för analys 
och riskbedömning och att det upprättas ett 
gemensamt varningssystem.

politisk stabilitet och säkerhet. 
Parlamentet begär att det utvecklas 
gemensamma kriterier för analys och 
riskbedömning och att det upprättas ett 
gemensamt varningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 106
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att system för 
tidig varning och tidiga förebyggande 
åtgärder med hänsyn till de negativa 
konsekvenserna av klimatförändringarna är 
beroende av tillräckliga mänskliga resurser 
och metoder när det gäller datainsamling 
och analys. Parlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att se 
till att de relevanta enheter inom 
Europeiska utrikestjänsten som arbetar 
med säkerhets- och försvarspolitik, såsom 

21. Europaparlamentet anser att system för 
tidig varning och tidiga förebyggande 
åtgärder med hänsyn till de negativa 
konsekvenserna av klimatförändringarna är 
beroende av tillräckliga mänskliga resurser 
och metoder när det gäller datainsamling 
och analys och att dessa system och 
åtgärder ska vara en av hörnstenarna i 
EU:s klimatsäkerhetspoltik. Parlamentet 
uppmanar vice ordföranden/den höga 
representanten att se till att de relevanta 
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direktoratet för krishantering och 
planering, den civila planerings- och 
ledningskapaciteten (CPCC), EU:s militära 
stab (EUMS) och den militära kommittén 
(EUMC), de organ som ansvarar för 
konfliktförebyggande och säkerhetspolitik, 
kommissionens tjänst för utrikespolitiska 
instrument och de geografiska enheter i de 
länder och regioner som drabbas hårdast av 
klimatförändringarna, beaktar den senaste 
bedömningen i rapporterna från FN:s 
forskningspanel i klimatfrågor (IPCC). 
Andra nyare bedömningar och rapporter, 
dvs de relevanta programmen och 
systemen i EU:s rymdbaserade globala
övervakning för miljö och säkerhet bör 
även beaktas. Parlamentet betonar behovet 
av att stärka kapaciteten hos EU:s 
delegationer i de länder som är mest utsatta 
för destabilisering, där problemen kan 
förvärras av klimatförändringarna. 
Kapaciteten bör omfatta övervakning av 
hur kriser utvecklas och knyta 
klimatexperter till alla relevanta organ 
inom utrikestjänsten som har en särskild 
roll med hänsyn till lägesanalys och tidig 
varning, som EU:s lägescentral. 
Parlamentet begär att det utvecklas 
gemensamma kriterier för analys och 
riskbedömning och att det upprättas ett 
gemensamt varningssystem.

enheter inom Europeiska utrikestjänsten 
som arbetar med säkerhets- och 
försvarspolitik, såsom direktoratet för 
krishantering och planering, den civila 
planerings- och ledningskapaciteten 
(CPCC), EU:s militära stab (EUMS), de 
organ som ansvarar för 
konfliktförebyggande och säkerhetspolitik, 
kommissionens tjänst för utrikespolitiska 
instrument och de geografiska enheter i de 
länder och regioner som drabbas hårdast av 
klimatförändringarna, beaktar den senaste 
bedömningen i rapporterna från FN:s 
forskningspanel i klimatfrågor (IPCC). 
Man bör även beakta andra nyare 
bedömningar och rapporter, liksom EU:s
relevanta rymdprogram och sådana 
rymdbaserade system som det för global
övervakning för miljö och säkerhet.
Parlamentet betonar behovet av att stärka 
kapaciteten hos EU:s delegationer i de 
länder som är mest utsatta för 
destabilisering, där problemen kan 
förvärras av klimatförändringarna. 
Kapaciteten bör omfatta övervakning av 
hur kriser utvecklas och knyta 
klimatexperter till alla relevanta organ 
inom utrikestjänsten som har en särskild 
roll med hänsyn till lägesanalys och tidig 
varning, som EU:s lägescentral. 
Parlamentet begär att det utvecklas 
gemensamma kriterier för analys och 
riskbedömning och att det upprättas ett 
gemensamt varningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 107
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att system för 21. Europaparlamentet anser att system för 
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tidig varning och tidiga förebyggande 
åtgärder med hänsyn till de negativa 
konsekvenserna av klimatförändringarna är 
beroende av tillräckliga mänskliga resurser 
och metoder när det gäller datainsamling 
och analys. Parlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att se 
till att de relevanta enheter inom 
Europeiska utrikestjänsten som arbetar 
med säkerhets- och försvarspolitik, såsom 
direktoratet för krishantering och 
planering, den civila planerings- och 
ledningskapaciteten (CPCC), EU:s militära 
stab (EUMS) och den militära kommittén 
(EUMC), de organ som ansvarar för 
konfliktförebyggande och säkerhetspolitik, 
kommissionens tjänst för utrikespolitiska 
instrument och de geografiska enheter i de 
länder och regioner som drabbas hårdast av 
klimatförändringarna, beaktar den senaste 
bedömningen i rapporterna från FN:s 
forskningspanel i klimatfrågor (IPCC). 
Andra nyare bedömningar och rapporter, 
dvs de relevanta programmen och 
systemen i EU:s rymdbaserade globala 
övervakning för miljö och säkerhet bör 
även beaktas. Parlamentet betonar 
behovet av att stärka kapaciteten hos 
EU:s delegationer i de länder som är mest 
utsatta för destabilisering, där problemen 
kan förvärras av klimatförändringarna. 
Kapaciteten bör omfatta övervakning av 
hur kriser utvecklas och knyta 
klimatexperter till alla relevanta organ 
inom utrikestjänsten som har en särskild 
roll med hänsyn till lägesanalys och tidig 
varning, som EU:s lägescentral. 
Parlamentet begär att det utvecklas 
gemensamma kriterier för analys och 
riskbedömning och att det upprättas ett 
gemensamt varningssystem.

tidig varning och tidiga förebyggande 
åtgärder med hänsyn till de negativa 
konsekvenserna av klimatförändringarna är 
beroende av tillräckliga mänskliga resurser 
och metoder när det gäller datainsamling 
och analys. Parlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att se 
till att de relevanta enheter inom
Europeiska utrikestjänsten som arbetar 
med säkerhets- och försvarspolitik, såsom 
direktoratet för krishantering och 
planering, den civila planerings- och 
ledningskapaciteten (CPCC), EU:s militära 
stab (EUMS) och den militära kommittén 
(EUMC), de organ som ansvarar för 
konfliktförebyggande och säkerhetspolitik, 
kommissionens tjänst för utrikespolitiska 
instrument och de geografiska enheter i de 
länder och regioner som drabbas hårdast av 
klimatförändringarna, beaktar den senaste 
bedömningen i rapporterna från FN:s 
forskningspanel i klimatfrågor (IPCC). 
Andra nyare bedömningar och rapporter, 
dvs. de relevanta programmen och 
systemen i EU:s rymdbaserade globala 
övervakning för miljö och säkerhet bör 
även beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 108
Anneli Jäätteenmäki
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Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att system för 
tidig varning och tidiga förebyggande 
åtgärder med hänsyn till de negativa 
konsekvenserna av klimatförändringarna är 
beroende av tillräckliga mänskliga resurser 
och metoder när det gäller datainsamling 
och analys. Parlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att se 
till att de relevanta enheter inom 
Europeiska utrikestjänsten som arbetar 
med säkerhets- och försvarspolitik, såsom 
direktoratet för krishantering och 
planering, den civila planerings- och 
ledningskapaciteten (CPCC), EU:s militära 
stab (EUMS) och den militära kommittén 
(EUMC), de organ som ansvarar för 
konfliktförebyggande och säkerhetspolitik, 
kommissionens tjänst för utrikespolitiska 
instrument och de geografiska enheter i de 
länder och regioner som drabbas hårdast av 
klimatförändringarna, beaktar den senaste 
bedömningen i rapporterna från FN:s 
forskningspanel i klimatfrågor (IPCC). 
Andra nyare bedömningar och rapporter, 
dvs de relevanta programmen och 
systemen i EU:s rymdbaserade globala 
övervakning för miljö och säkerhet bör 
även beaktas. Parlamentet betonar behovet 
av att stärka kapaciteten hos EU:s
delegationer i de länder som är mest 
utsatta för destabilisering, där problemen 
kan förvärras av klimatförändringarna. 
Kapaciteten bör omfatta övervakning av 
hur kriser utvecklas och knyta 
klimatexperter till alla relevanta organ 
inom utrikestjänsten som har en särskild 
roll med hänsyn till lägesanalys och tidig 
varning, som EU:s lägescentral. 
Parlamentet begär att det utvecklas 
gemensamma kriterier för analys och 
riskbedömning och att det upprättas ett 
gemensamt varningssystem.

21. Europaparlamentet anser att system för 
tidig varning och tidiga förebyggande 
åtgärder med hänsyn till de negativa 
konsekvenserna av klimatförändringarna är 
beroende av tillräckliga mänskliga resurser 
samt tekniska lösningar och andra
metoder när det gäller datainsamling och 
analys. Parlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att se 
till att de relevanta enheter inom 
Europeiska utrikestjänsten som arbetar 
med säkerhets- och försvarspolitik, såsom 
direktoratet för krishantering och 
planering, den civila planerings- och 
ledningskapaciteten (CPCC), EU:s militära 
stab (EUMS) och den militära kommittén 
(EUMC), de organ som ansvarar för 
konfliktförebyggande och säkerhetspolitik, 
kommissionens tjänst för utrikespolitiska 
instrument och de geografiska enheter i de 
länder och regioner som drabbas hårdast av 
klimatförändringarna, beaktar den senaste 
bedömningen i rapporterna från FN:s 
forskningspanel i klimatfrågor (IPCC). 
Andra nyare bedömningar och rapporter, 
dvs. de relevanta programmen och 
systemen i EU:s rymdbaserade globala 
övervakning för miljö och säkerhet bör 
även beaktas. Parlamentet betonar behovet 
av att stärka kapaciteten hos EU i de länder 
som är mest utsatta för destabilisering, där 
problemen kan förvärras av 
klimatförändringarna.  Samarbetet mellan
utrikestjänsten och de relevanta 
generaldirektorat på kommissionen.  
Parlamentet begär att det utvecklas 
gemensamma kriterier för analys och 
riskbedömning och att det upprättas ett
gemensamt varningssystem.
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Or. fi

Ändringsförslag 109
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet uppmuntrar dessa
organ att inrätta permanenta strukturer 
för systematiskt utbyte av information och 
samordning i frågor som rör 
klimatförändringar och naturkatastrofer, 
när det gäller analys av situationen och 
politisk planering. Parlamentet uppmanar 
de berörda organen inom utrikestjänsten 
att inrätta permanenta kanaler för 
kommunikation och utbyte av information 
med relevanta organ inom kommissionen, 
i synnerhet generaldirektoratet för 
humanitärt bistånd och civilskydd (Echo), 
men även med organ som FN:s
miljöprogram samt Nato. Parlamentet 
påpekar att de civil-militära strukturerna 
med uppgift att möta klimatdrivna kriser 
och naturkatastrofer bör ge direkt och 
öppet tillträde till civilsamhällets 
organisationer, humanitära och icke-
statliga organisationer. Parlamentet 
betonar därför att samarbetet och 
samordningen mellan EU och 
tredjeparter inte får blockeras eller 
hindras.

22. Europaparlamentet uppmuntrar 
berörda organ inom utrikestjänsten och 
kommissionen att förbättra sitt utbyte av 
information och sin samordning i frågor 
som rör klimatförändringar och 
naturkatastrofer, när det gäller analys av 
säkerhetssituationen och därav följande 
politisk planering Sådan förbättrad 
samordning bör upprättas tillsammans 
med internationella partnerorgan som FN
och Nato. Även civilsamhällets 
organisationer, humanitära och icke-
statliga organisationer kan rådfrågas.

Or. en

Ändringsförslag 110
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 22
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Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet uppmuntrar dessa 
organ att inrätta permanenta strukturer för 
systematiskt utbyte av information och 
samordning i frågor som rör 
klimatförändringar och naturkatastrofer, 
när det gäller analys av situationen och 
politisk planering. Parlamentet uppmanar 
de berörda organen inom utrikestjänsten att 
inrätta permanenta kanaler för 
kommunikation och utbyte av information 
med relevanta organ inom kommissionen, i 
synnerhet generaldirektoratet för 
humanitärt bistånd och civilskydd (Echo), 
men även med organ som FN:s 
miljöprogram samt Nato. Parlamentet 
påpekar att de civil-militära strukturerna 
med uppgift att möta klimatdrivna kriser 
och naturkatastrofer bör ge direkt och 
öppet tillträde till civilsamhällets 
organisationer, humanitära och icke-
statliga organisationer. Parlamentet betonar 
därför att samarbetet och samordningen 
mellan EU och tredjeparter inte får 
blockeras eller hindras.

22. Europaparlamentet uppmuntrar dessa 
organ att inrätta permanenta strukturer för 
systematiskt utbyte av information och 
samordning i frågor som rör 
klimatförändringar och naturkatastrofer, 
när det gäller analys av situationen och 
politisk planering. Parlamentet uppmanar 
de berörda organen inom utrikestjänsten att 
inrätta permanenta kanaler för 
kommunikation och utbyte av information 
med relevanta organ inom kommissionen, i 
synnerhet generaldirektoratet för 
humanitärt bistånd och civilskydd (Echo), 
men även med organ som FN:s 
miljöprogram samt Nato, Unocha och 
Undac. Parlamentet påpekar att de civil-
militära strukturerna med uppgift att möta 
klimatdrivna kriser och naturkatastrofer 
bör ge direkt och öppet tillträde till 
civilsamhällets organisationer, humanitära 
och icke-statliga organisationer enligt 
tillämpliga FN-riktlinjer (Oslo- och 
MCDA-riktlinjerna). Parlamentet betonar 
därför att samarbetet och samordningen 
mellan EU och tredjeparter inte får 
blockeras eller hindras.

Or. en

Ändringsförslag 111
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta 
katastrofplaner för hur EU ska agera i 
fall då naturkatastrofer och 
klimatrelaterade kriser inträffar utanför 
EU:s gränser men där dessa händelser 
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direkt eller indirekt påverkar säkerheten 
inom EU (till exempel i form av 
klimatflyktingströmmar).

Or. en

Ändringsförslag 112
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Rubrik 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

Behovet av en klimatsäkerhetspolitik 
inom EU

utgår

Or. en

Ändringsförslag 113
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet välkomnar de 
åtgärder som vidtagits från och med 2011 
för att sammankoppla klimatförändringen 
med dess konsekvenser för säkerheten. 
Parlamentet anser dock att 
klimatdiplomatin enbart representerar en 
dimension av möjliga yttre åtgärder och 
att det finns ett stort behov av att fastställa 
grundläggande principer och idéer för en 
gemensam klimatsäkerhetspolitik inom 
EU.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 114
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet välkomnar de 
åtgärder som vidtagits från och med 2011 
för att sammankoppla klimatförändringen 
med dess konsekvenser för säkerheten. 
Parlamentet anser dock att 
klimatdiplomatin enbart representerar en 
dimension av möjliga yttre åtgärder och att 
det finns ett stort behov av att fastställa 
grundläggande principer och idéer för en 
gemensam klimatsäkerhetspolitik inom 
EU.

23. Europaparlamentet välkomnar de 
åtgärder som vidtagits från och med 2011 
där man tar hänsyn till sambandet mellan
klimatförändringen med dess konsekvenser 
för säkerheten. Parlamentet anser dock att 
klimatdiplomatin enbart representerar en 
dimension av möjliga yttre åtgärder och att 
det finns ett stort behov av att fastställa 
grundläggande principer och idéer för en 
gemensam klimatsäkerhetspolitik inom 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 115
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet anser att det finns 
ett behov av att snarast anpassa och 
modifiera de viktigaste dokumenten inom 
den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (GSFP) med avseende 
på konsekvenser av klimatförändringen, 
såsom EU:s koncept för militär planering 
på politisk och strategisk nivå, EU:s 
koncept för militär ledning och kontroll, 
EU:s stridsgruppskoncept samt EU:s 
militära snabbinsatskoncept, liksom de 
handlingar som är relevanta för civila 
GSFP-uppdrag som EU:s övergripande 
planeringskoncept, EU:s koncept för 
planering av polisiära insatser och 
riktlinjerna för lednings- och 

utgår
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kontrollstrukturen under EU:s civila 
krishanteringsinsatser.

Or. en

Ändringsförslag 116
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet anser att det finns 
ett behov av att snarast anpassa och 
modifiera de viktigaste dokumenten inom 
den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (GSFP) med avseende på 
konsekvenser av klimatförändringen, 
såsom EU:s koncept för militär planering 
på politisk och strategisk nivå, EU:s 
koncept för militär ledning och kontroll, 
EU:s stridsgruppskoncept samt EU:s 
militära snabbinsatskoncept, liksom de 
handlingar som är relevanta för civila 
GSFP-uppdrag som EU:s övergripande 
planeringskoncept, EU:s koncept för 
planering av polisiära insatser och 
riktlinjerna för lednings- och 
kontrollstrukturen under EU:s civila 
krishanteringsinsatser.

24. Europaparlamentet anser att de 
viktigaste dokumenten inom den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (GSFP) kan anpassas 
och modifieras med avseende på 
konsekvenser av klimatförändringen och 
naturkatastrofer, såsom EU:s koncept för 
militär planering på politisk och strategisk 
nivå, EU:s koncept för militär ledning och 
kontroll, EU:s stridsgruppskoncept samt 
EU:s militära snabbinsatskoncept, liksom 
de handlingar som är relevanta för civila 
GSFP-uppdrag som EU:s övergripande 
planeringskoncept, EU:s koncept för 
planering av polisiära insatser och 
riktlinjerna för lednings- och 
kontrollstrukturen under EU:s civila 
krishanteringsinsatser.

Or. en

Ändringsförslag 117
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet anser att det finns 
ett behov av att snarast anpassa och 

24. Europaparlamentet anser att det finns 
ett behov av att snarast anpassa och 
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modifiera de viktigaste dokumenten inom 
den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (GSFP) med avseende på 
konsekvenser av klimatförändringen, 
såsom EU:s koncept för militär planering 
på politisk och strategisk nivå, EU:s 
koncept för militär ledning och kontroll, 
EU:s stridsgruppskoncept samt EU:s 
militära snabbinsatskoncept, liksom de 
handlingar som är relevanta för civila 
GSFP-uppdrag som EU:s övergripande 
planeringskoncept, EU:s koncept för 
planering av polisiära insatser och 
riktlinjerna för lednings- och 
kontrollstrukturen under EU:s civila 
krishanteringsinsatser.

modifiera de viktigaste dokumenten inom 
den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (GSFP) med avseende på 
konsekvenser av klimatförändringen, 
liksom med avseende på energieffektivitet 
och miljövård och att detta ska utgöra en 
andra hörnsten i EU:s 
klimatsäkerhetspolitik. Det är viktigt att 
man inför klimatsäkerhetsaspekten i de 
viktigaste GSFP-dokumenten, såsom EU:s 
koncept för militär planering på politisk 
och strategisk nivå, EU:s koncept för 
militär ledning och kontroll, EU:s 
stridsgruppskoncept samt EU:s militära 
snabbinsatskoncept, liksom de handlingar 
som är relevanta för civila GSFP-uppdrag 
som EU:s övergripande planeringskoncept, 
EU:s koncept för planering av polisiära 
insatser och riktlinjerna för lednings- och 
kontrollstrukturen under EU:s civila 
krishanteringsinsatser.

Or. en

Ändringsförslag 118
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet anser att det 
finns ett behov av att anpassa och 
modifiera EU:s finansieringsinstrument 
för externt bistånd med avseende på 
sambandet mellan konflikter och 
klimatförändringar. De som deltar i 
GSFP-uppdrag måste få 
specialutbildning, liksom personalen på 
EU:s delegationer och i utrikestjänsten, 
kommissionen och rådet. Parlamentet 
rekommenderar även att man tar fram 
riktlinjer1 för planeringsprocesser som 

                                               
1 CLIMATE CHANGE AND CONFLICT. Sammanfattande rapport av Dennis Taenzler, Janani 
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inbegriper klimat- och konflikthänsyn, det 
vill säga att alla enskilda handlingar, 
åtgärder och aktiviteter klimatsäkras.

Or. en

Ändringsförslag 119
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet betonar att i 
enlighet med de särskilda krav som ställs 
vid klimatförändringar och 
naturkatastrofer krävs relevant planering 
av politiken och dokument för 
kapacitetsutveckling när det gäller 
militära och civila resurser. Parlamentet 
anser att särskild uppmärksamhet bör ägnas 
åt utveckling av militära resurser och i 
synnerhet processen för sammanslagning 
och gemensamt utnyttjande, som inleddes 
2010 och som i november 2011 ledde till 
beslut om elva projekt kring 
sammanslagning och gemensamt 
utnyttjande.

25. Europaparlamentet anser att civila och 
militära resurser bör utvecklas på ett 
sådant sätt att de kan sättas in i händelse 
av naturkatastrofer. Parlamentet anser att 
särskild uppmärksamhet bör ägnas åt 
utveckling av militära resurser och i 
synnerhet processen för sammanslagning 
och gemensamt utnyttjande. Dessutom bör 
Europeiska försvarsbyrån spela en större 
roll i detta sammanhang.

Or. en

Ändringsförslag 120
Bastiaan Belder

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet betonar behovet 
av att på EU-nivå skapa en struktur som 

utgår

                                                                                                                                                  
Vivekananda, Daniela Kolarova and Thanos Dokos.
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liknar FN:s forskningspanel i 
klimatfrågor (IPCC) med medverkan av 
militära experter för att bedöma och 
undvika de värsta klimatdrivna kriserna 
och naturkatastroferna som EU redan 
står inför och kommer att möta alltmer i 
framtiden. EU bör uppmuntra alla sina 
medlemsstater att införliva miljö- och 
säkerhetsfrågor i sin militärstrategiska 
doktrin och resursplanering.

Or. nl

Ändringsförslag 121
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet betonar behovet 
av att på EU-nivå skapa en struktur som 
liknar FN:s forskningspanel i 
klimatfrågor (IPCC) med medverkan av 
militära experter för att bedöma och 
undvika de värsta klimatdrivna kriserna 
och naturkatastroferna som EU redan 
står inför och kommer att möta alltmer i 
framtiden. EU bör uppmuntra alla sina 
medlemsstater att införliva miljö- och 
säkerhetsfrågor i sin militärstrategiska 
doktrin och resursplanering.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 122
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 26
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Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet betonar behovet av 
att på EU-nivå skapa en struktur som 
liknar FN:s forskningspanel i 
klimatfrågor (IPCC) med medverkan av 
militära experter för att bedöma och 
undvika de värsta klimatdrivna kriserna 
och naturkatastroferna som EU redan 
står inför och kommer att möta alltmer i 
framtiden. EU bör uppmuntra alla sina
medlemsstater att införliva miljö- och 
säkerhetsfrågor i sin militärstrategiska 
doktrin och resursplanering.

26. Europaparlamentet konstaterar att 
Nato aktivt arbetar med att samordna civil 
beredskapsplanering och civila insatser 
vid miljökatastrofer, främst genom 
EADRCC (Euro-Atlantic Disaster 
Response Coordination Centre). Alla 
medlemsstater i EU uppmuntras att 
införliva miljö- och säkerhetsfrågor i sin 
militärstrategiska doktrin och 
resursplanering.

Or. en

Ändringsförslag 123
Justas Vincas Paleckis

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet påminner om att 
effektiva insatser vid kriser som 
naturkatastrofer ofta förutsätter att man 
använder både civila och militära resurser 
och att det förekommer ett nära 
samarbete mellan dem. Det är av yttersta 
vikt att man identifierar de speciella 
områden och de brister där militära 
resurser kan fylla ett behov.

Or. en

Ändringsförslag 124
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 27
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Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet betonar behovet av 
att utarbeta en specifik förteckning över 
militära och civila resurser som har 
särskild relevans för att möta 
klimatförändringar och naturkatastrofer. 
Häri ingår i synnerhet luft- och 
sjötransporter, mobila sjukhus, bland 
annat intensivvård, 
kommunikationsinfrastruktur, samt
vattenrening och tekniska resurser. 
Parlamentet uppmanar rådet och 
Europeiska försvarsbyrån (EDA) att som 
en del av 2013 års översyn av 
kapacitetsutvecklingsprogrammet, förena 
de aktuella förteckningarna över civila och 
militära resurser med dem som krävs för att 
möta de utmaningar som 
klimatförändringarna innebär. 
Försvarsbyrån bör lägga fram nödvändiga 
förslag för att avhjälpa brister i dessa 
förteckningar.

27. Europaparlamentet betonar behovet av 
att utarbeta en specifik förteckning över 
militära och civila resurser som har 
särskild relevans för att möta 
klimatförändringar och naturkatastrofer 
och som är särskilt viktiga för 
GSFP-uppdrag. När denna förteckning 
upprättas bör särskild hänsyn tas till den 
rådgivande gruppens arbete om 
användning av militära och civila 
försvarsresurser. Sådana resurser kan 
utgöras av bland annat operativ ledning 
av flyg- och fartygsresurser, mobila 
sjukhus, bland annat intensivvård, 
kommunikationsinfrastruktur, vattenrening 
och tekniska resurser Parlamentet 
uppmanar rådet och Europeiska 
försvarsbyrån (EDA) att som en del av 
2013 års översyn av 
kapacitetsutvecklingsprogrammet, förena 
de aktuella förteckningarna över civila och 
militära resurser med dem som krävs för att 
möta de utmaningar som 
klimatförändringarna innebär. 
Försvarsbyrån bör lägga fram nödvändiga 
förslag för att avhjälpa brister i dessa 
förteckningar.

Or. en

Ändringsförslag 125
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet betonar behovet av 
att utarbeta en specifik förteckning över 
militära och civila resurser som har 
särskild relevans för att möta 
klimatförändringar och naturkatastrofer. 

27. Europaparlamentet betonar behovet av 
att utarbeta en specifik förteckning över 
militära och civila GSFP-resurser som har 
särskild relevans för att möta 
klimatförändringar och naturkatastrofer 



AM\909835SV.doc 71/85 PE492.875v02-00

SV

Häri ingår i synnerhet luft- och 
sjötransporter, mobila sjukhus, bland annat 
intensivvård, 
kommunikationsinfrastruktur, samt 
vattenrening och tekniska resurser. 
Parlamentet uppmanar rådet och 
Europeiska försvarsbyrån (EDA) att som 
en del av 2013 års översyn av 
kapacitetsutvecklingsprogrammet, förena 
de aktuella förteckningarna över civila och 
militära resurser med dem som krävs för att 
möta de utmaningar som 
klimatförändringarna innebär. 
Försvarsbyrån bör lägga fram nödvändiga 
förslag för att avhjälpa brister i dessa 
förteckningar.

som en tredje hörnsten i EU:s 
klimatsäkerhetspolitik. När denna 
förteckning upprättas bör särskild hänsyn 
tas till tekniska resurser som snabba 
byggprojekt och drift av hamn- och 
flygplatsinfrastruktur, luft- och 
sjötransporter, 
kommunikationsinfrastruktur, mobila 
sjukhus med bland annat intensivvård och
bränsleplanering. Parlamentet uppmanar 
rådet och Europeiska försvarsbyrån (EDA) 
att som en del av 2013 års översyn av 
kapacitetsutvecklingsprogrammet, förena 
de aktuella förteckningarna över civila och 
militära resurser med dem som krävs för att 
möta de utmaningar som 
klimatförändringarna innebär. 
Försvarsbyrån bör lägga fram nödvändiga 
förslag för att avhjälpa brister i dessa 
förteckningar.

Or. en

Ändringsförslag 126
Petru Constantin Luhan

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet rekommenderar 
att man skapar ett nätverk för 
informationsutbyte om kritisk 
infrastruktur, där ägare och operatörer av 
kritisk infrastruktur kan utbyta 
information om många olika typer av hot 
och risker som pandemier, fel, olyckor, 
brottslig verksamhet, IT-angrepp och 
naturkatastrofer i de fall då problem i den 
kritiska infrastrukturen i en sektor kan få 
allvarliga följdeffekter på kritisk 
infrastruktur i andra sektorer.

Or. en



PE492.875v02-00 72/85 AM\909835SV.doc

SV

Ändringsförslag 127
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar behovet av 
att på grundval av redan befintliga resurser, 
såsom EU:s stridsgrupper och det 
europeiska kommandot för flygtransporter, 
utforska möjligheten att skapa fler 
gemensamma funktioner som är relevanta 
för insatser som kan möta effekterna av 
klimatförändringar eller naturkatastrofer.
Parlamentet uppmanar rådet, vice 
ordföranden/den höga representanten och 
Europeiska försvarsbyrån att undersöka 
möjligheten att skapa en europeisk 
ingenjörskår och andra sätt att knyta 
samman utrustning och infrastruktur som 
kan användas i en sådan resurs, i 
synnerhet under den pågående 
sammanslagnings- och 
delningsprocessen.

28. Europaparlamentet betonar behovet av 
att på grundval av redan befintliga resurser, 
såsom EU:s stridsgrupper och det 
europeiska kommandot för flygtransporter, 
utforska möjligheten att skapa fler 
gemensamma funktioner som är relevanta 
för insatser som kan möta effekterna av 
klimatförändringar eller naturkatastrofer.

Or. en

Ändringsförslag 128
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar behovet av 
att på grundval av redan befintliga resurser, 
såsom EU:s stridsgrupper och det 
europeiska kommandot för flygtransporter, 
utforska möjligheten att skapa fler 
gemensamma funktioner som är relevanta 
för insatser som kan möta effekterna av 

28. Europaparlamentet betonar behovet av 
att på grundval av redan befintliga resurser, 
såsom EU:s stridsgrupper och det 
europeiska kommandot för flygtransporter, 
utforska möjligheten att skapa fler 
gemensamma funktioner som är relevanta 
för insatser som kan möta effekterna av 
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klimatförändringar eller naturkatastrofer. 
Parlamentet uppmanar rådet, vice 
ordföranden/den höga representanten och 
Europeiska försvarsbyrån att undersöka 
möjligheten att skapa en europeisk 
ingenjörskår och andra sätt att knyta 
samman utrustning och infrastruktur som 
kan användas i en sådan resurs, i synnerhet 
under den pågående sammanslagnings- och 
delningsprocessen.

klimatförändringar eller naturkatastrofer. 
Parlamentet uppmanar rådet, vice 
ordföranden/den höga representanten och 
Europeiska försvarsbyrån att undersöka 
möjligheten att skapa en europeisk styrka 
med militäringenjörer, vars främsta syfte 
ska vara att koncentrera sig traditionella 
ingenjörsuppdrag som väg- och 
broreparationer, vattenrening, 
brunnsborrning och (återupp-)byggnad av 
hus/bostäder. Rådet, vice ordföranden/den 
höga representanten och Europeiska 
försvarsbyrån uppmanas även att 
undersöka om det finns andra sätt att 
knyta samman utrustning och infrastruktur 
som kan användas i en sådan resurs, i 
synnerhet under den pågående 
sammanslagnings- och delningsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 129
Bastiaan Belder

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar behovet av 
att på grundval av redan befintliga resurser, 
såsom EU:s stridsgrupper och det 
europeiska kommandot för flygtransporter, 
utforska möjligheten att skapa fler 
gemensamma funktioner som är relevanta 
för insatser som kan möta effekterna av 
klimatförändringar eller naturkatastrofer.
Parlamentet uppmanar rådet, vice 
ordföranden/den höga representanten och 
Europeiska försvarsbyrån att undersöka 
möjligheten att skapa en europeisk 
ingenjörskår och andra sätt att knyta 
samman utrustning och infrastruktur som 
kan användas i en sådan resurs, i 
synnerhet under den pågående 
sammanslagnings- och 

28. Europaparlamentet betonar behovet av 
att på grundval av redan befintliga resurser, 
såsom EU:s stridsgrupper och det 
europeiska kommandot för flygtransporter, 
utforska möjligheten att skapa fler 
gemensamma funktioner som är relevanta 
för insatser som kan möta effekterna av 
klimatförändringar eller naturkatastrofer.
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delningsprocessen.

Or. nl

Ändringsförslag 130
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet betonar behovet av 
att på grundval av redan befintliga 
resurser, såsom EU:s stridsgrupper och 
det europeiska kommandot för 
flygtransporter, utforska möjligheten att 
skapa fler gemensamma funktioner som är 
relevanta för insatser som kan möta 
effekterna av klimatförändringar eller 
naturkatastrofer. Parlamentet uppmanar 
rådet, vice ordföranden/den höga 
representanten och Europeiska 
försvarsbyrån att undersöka möjligheten 
att skapa en europeisk ingenjörskår och 
andra sätt att knyta samman utrustning 
och infrastruktur som kan användas i en 
sådan resurs, i synnerhet under den 
pågående sammanslagnings- och 
delningsprocessen.

28. Europaparlamentet betonar behovet av 
att på grundval av redan befintliga 
bilaterala och multilaterala initiativ
utforska möjligheten att skapa fler 
gemensamma funktioner som anses vara 
nödvändiga och som är relevanta för 
medlemsstatsinsatser som kan möta 
effekterna av klimatförändringar eller 
naturkatastrofer.

Or. en

Ändringsförslag 131
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 28a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

28a. Europaparlamentet betonar behovet 
av att undersöka om det går att förbättra 
försvarets energieffektivitet och 
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miljövänlighet både hemma och 
utomlands. Man bör observera att 
försvaret i en EU-stat gör av med lika 
mycket energi som en stor europeisk stad. 
Parlamentet välkomnar därför rapporten 
Greening the Blue Helmets: 
Environment, Natural Resources and UN 
Peacekeeping Operations som utgavs i 
maj 2012 av Unep, UNDPKO och 
UNDFS. Inom USA:s1 försvar har man i 
flera år aktivt försökt minska 
energiberoendet genom att använda 
förnybara energikällor och öka 
energieffektiviteten i all 
försvarsverksamhet och militär 
infrastruktur. Av denna anledning 
välkomnas det nya projektet GO GREEN 
som inbegriper ambitiösa mål om att 
förbättra energieffektiviteten och 
användningen av förnybara energikällor. 
Man bör även ta fram riktlinjer för 
resurseffektivitet och kontroll av 
miljöstyrning i GSFP-uppdrag.

Or. en

Ändringsförslag 132
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet betonar även 
behovet av att låta den bredare 
utvecklingen inom området för den 
europeiska försvarsindustriella basen verka 
i linje med de särskilda krav som ställs av 
klimatdrivna kriser och naturkatastrofer.
Parlamentet begär att europeiska 
försvarsbyrån får en förstärkt roll i nära 

29. Europaparlamentet betonar även 
behovet av att låta den bredare 
utvecklingen inom området för den 
europeiska försvarsindustriella basen verka 
i linje med de särskilda krav som ställs av 
klimatdrivna kriser och naturkatastrofer.

                                               
1 Powering America’s Defence: Energy and the Risks to National Security är en rapport av CNA:s militära 
rådgivningsbyrå (MAB) där man undersöker vilka effekter USA:s energival har på den nationella 
säkerhetspolitiken, 2009. http://www.cna.org/sites/default/files/Powering%20Americas%20Defense.pdf
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samarbete med EU:s militära kommitté i 
denna process. Parlamentet uppmanar 
båda de GSFP-organen att säkerställa att 
programmen för upphandling och 
kapacitetsutveckling avsätter tillräckliga 
ekonomiska medel och andra resurser till 
de särskilda behov som uppstått för att 
möta klimatförändringar och 
naturkatastrofer.

Or. en

Ändringsförslag 133
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet betonar även 
behovet av att låta den bredare 
utvecklingen inom området för den 
europeiska försvarsindustriella basen 
verka i linje med de särskilda kraven som 
ställs av klimatdrivna kriser och 
naturkatastrofer. Parlamentet begär att 
europeiska försvarsbyrån får en förstärkt 
roll i nära samarbete med EU:s militära 
kommitté i denna process. Parlamentet 
uppmanar båda de GSFP-organen att 
säkerställa att programmen för 
upphandling och kapacitetsutveckling 
avsätter tillräckliga ekonomiska medel och 
andra resurser till de särskilda behoven 
som uppstått för att möta 
klimatförändringar och naturkatastrofer.

29. Parlamentet begär att europeiska 
försvarsbyrån får ett närmare samarbete 
med EU:s militära kommitté. Parlamentet 
uppmanar båda de GSFP-organen att 
säkerställa att programmen för 
upphandling och kapacitetsutveckling 
avsätter tillräckliga ekonomiska medel och 
andra resurser till de särskilda behoven 
som uppstått för att möta 
klimatförändringar och naturkatastrofer.

Or. fi

Ändringsförslag 134
Justas Vincas Paleckis
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Förslag till resolution
Punkt 29a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet uppmanar 
försvaret att ta sitt ansvar när det gäller 
hållbar miljö, och tekniska experter 
uppmanas att försöka hitta metoder för 
miljövänliga insatser, allt från att minska 
utsläppen till att förbättra 
återvinningsmöjligheterna.

Or. en

Ändringsförslag 135
Graham Watson, Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 29a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet understryker att 
även försvaret måste spela en innovativ 
roll i kampen mot klimatförändringarna 
och minska sitt ekologiska fotavtryck 
genom att miljöanpassa sin 
teknikanvändning och öka sin 
energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 136
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet understryker att 
EU omgående måste utnyttja alla de 
instrument som står till dess förfogande. 

utgår
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Parlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten och 
kommissionen att använda det aktuella 
lagstiftningsförfarandet inför nästa 
fleråriga budgetram 2014–2020 i syfte att 
integrera klimatsäkerheten genom alla 
existerande finansiella instrument för 
externt bistånd. Parlamentet välkomnar 
kommissionens förslag om ett förnyat 
stabilitetsinstrument, som redan nu tar 
hänsyn till de negativa effekterna av 
klimatförändringar för säkerhet, fred och 
politisk stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 137
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet understryker att EU
omgående måste utnyttja alla de 
instrument som står till dess förfogande.
Parlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten och
kommissionen att använda det aktuella 
lagstiftningsförfarandet inför nästa 
fleråriga budgetram 2014–2020 i syfte att 
integrera klimatsäkerheten genom alla 
existerande finansiella instrument för 
externt bistånd. Parlamentet välkomnar 
kommissionens förslag om ett förnyat 
stabilitetsinstrument, som redan nu tar 
hänsyn till de negativa effekterna av 
klimatförändringar för säkerhet, fred och 
politisk stabilitet.

30. Europaparlamentet understryker 
behovet av att upprätthålla och förstärka 
en helhetssyn som innebär att man vid 
naturkatastrofer och klimatrelaterade 
kriser ska sätta in alla relevanta 
instrument som EU har till sitt förfogande
för att mildra konsekvenserna. 
Parlamentet välkomnar kommissionens 
förslag om ett förnyat stabilitetsinstrument,
som redan nu tar hänsyn till de negativa 
effekterna av naturkatastrofer för 
säkerhet, fred och politisk stabilitet.

Or. en
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Ändringsförslag 138
Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet för EU att utnyttja alla 
de instrument som står till dess förfogande.
Parlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten och 
kommissionen att använda det aktuella 
lagstiftningsförfarandet inför nästa 
fleråriga budgetram 2014–2020 i syfte att 
integrera klimatsäkerheten genom alla 
existerande finansiella instrument för 
externt bistånd. Parlamentet välkomnar 
kommissionens förslag om ett förnyat 
stabilitetsinstrument, som redan nu tar 
hänsyn till de negativa effekterna av 
klimatförändringar för säkerhet, fred och 
politisk stabilitet.

30. Europaparlamentet understryker det 
brådskande behovet för EU att utnyttja alla 
de instrument som står till dess förfogande.

Or. de

Ändringsförslag 139
Graham Watson, Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 30a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

30a. Europaparlamentet kräver att de 
ekonomiska konsekvenserna av sådana 
förslag undersöks och att de övervägs vid 
EU:s budgetöversyn.

Or. en

Ändringsförslag 140
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler
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Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att 
skicka ut experter på klimatsäkerhet till 
EU:s delegationer i de mest drabbade 
länderna och regionerna i syfte att stärka 
unionens kapacitet avseende tidig varning 
och information om eventuella 
kommande konflikter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 141
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att 
skicka ut experter på klimatsäkerhet till 
EU:s delegationer i de mest drabbade 
länderna och regionerna i syfte att stärka 
unionens kapacitet avseende tidig varning 
och information om eventuella 
kommande konflikter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 142
Justas Vincas Paleckis

Förslag till resolution
Punkt 31a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

31a. Europaparlamentet uppmanar 
utrikestjänsten att stärka samordningen 
mellan EU och dess grannstater när det 
gäller att utveckla insatskapaciteten för 
klimatrelaterade kriser. 

Or. en

Ändringsförslag 143
Justas Vincas Paleckis

Förslag till resolution
Punkt 31b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

31b. Europaparlamentet uppmanar 
utrikestjänsten att propagera för att man 
tar hänsyn till klimatförändrings- och 
miljöskyddsaspekter när man planerar 
och genomför militära, civil-militära och 
civila operationer på olika platser i 
världen.

Or. en

Ändringsförslag 144
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet välkomnar idén om 
att inrätta tjänsten som FN:s särskilda 
sändebud för klimatsäkerhet och 
uppmanar vice ordföranden/den höga 
representanten att upprepa denna idé 
inom EU, på både unionsnivå och 
nationell nivå, med utnämningen av 

32. Europaparlamentet välkomnar idén om
att inrätta tjänsten som FN:s särskilda 
sändebud för klimatsäkerhet.
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officiella sändebud för klimat och 
säkerhet, vilket Storbritanniens regering 
redan gjort.

Or. en

Ändringsförslag 145
Indrek Tarand

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet välkomnar idén om 
att inrätta tjänsten som FN:s särskilda 
sändebud för klimatsäkerhet och uppmanar 
vice ordföranden/den höga representanten 
att upprepa denna idé inom EU, på både 
unionsnivå och nationell nivå, med 
utnämningen av officiella sändebud för 
klimat och säkerhet, vilket Storbritanniens 
regering redan gjort.

32. Europaparlamentet välkomnar idén om 
att inrätta tjänsten som FN:s särskilda 
sändebud för klimatsäkerhet och uppmanar 
vice ordföranden/den höga representanten 
att upprepa denna idé inom EU, på både 
unionsnivå och nationell nivå, med 
utnämningen av officiella sändebud för 
klimat och säkerhet, vilket Storbritanniens 
regering redan gjort. EU:s framtida 
särskilda representant för klimatsäkerhet 
bör, på samma sätt som EU:s särskilda 
representant för mänskliga rättigheter, ha 
mandat att, i alla EU:s aktiviteter utanför 
EU:s gränser, framhålla och integrera 
huvudprinciperna i EU:s befintliga 
klimatdiplomati och EU:s framtida 
klimatsäkerhetspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 146
Bastiaan Belder

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet välkomnar idén om 
att inrätta tjänsten som FN:s särskilda 

32. Europaparlamentet välkomnar idén o 
matt inrätta tjänsten som FN:s särskilda 
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sändebud för klimatsäkerhet och 
uppmanar vice ordföranden/den höga 
representanten att upprepa denna idé 
inom EU, på både unionsnivå och 
nationell nivå, med utnämningen av 
officiella sändebud för klimat och 
säkerhet, vilket Storbritanniens regering 
redan gjort.

sändebud för klimatsäkerhet.

Or. nl

Ändringsförslag 147
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet välkomnar idén om 
att inrätta tjänsten som FN:s särskilda 
sändebud för klimatsäkerhet och 
uppmanar vice ordföranden/den höga 
representanten att upprepa denna idé 
inom EU, på både unionsnivå och 
nationell nivå, med utnämningen av 
officiella sändebud för klimat och 
säkerhet, vilket Storbritanniens regering 
redan gjort.

32. Europaparlamentet välkomnar idén om 
att inrätta tjänsten som FN:s särskilda 
sändebud för klimatsäkerhet och ser 
positivt på Storbritanniens regerings beslut 
att tillsätta ett sändebud för 
klimatförändringar. 

Or. en

Ändringsförslag 148
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet efterlyser 
samordningsmekanismer som ska 
upprättas mellan EU som helhet och de 
medlemsstater som i framtiden kan agera 

utgår
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i enlighet med bestämmelserna i ett
permanent strukturerat samarbete, för att 
säkra att deras insatser är i 
samstämmighet med EU:s övergripande 
strategi på detta område.

Or. en

Ändringsförslag 149
Nadezhda Neynsky

Förslag till resolution
Punkt 33a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

33a. Europaparlamentet anser att 
undervisning i hur naturkatastrofer och 
klimatrelaterade kriser påverkar 
internationell och europeisk säkerhet bör 
ingå i kursplanen på Europeiska 
säkerhets- och försvarsakademin.

Or. en

Ändringsförslag 150
Graham Watson, Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 33a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

33a. Europaparlamentet uppmanar EU 
att undersöka säkerhetskonsekvenserna 
av klimatförändringarna i dialog med 
länder utanför i EU, särskilt med viktiga 
partnerländer som Indien, Kina och 
Ryssland. För att kunna åstadkomma 
verkligt effektiva insatser måste man 
arbeta multilateralt och göra 
gemensamma investeringar med länder 
utanför EU. Dessutom måste EU bygga 
upp ett EU-externt militärt samarbete med 
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gemensam utveckling och gemensamma 
övningar.

Or. en


