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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ролята на общата политика за сигурност и отбрана при кризи, причинени 
от климатични условия и природни бедствия

(2012/2095(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид дял V от Договора за Европейския съюз и по-специално членове 
42 и 43,

– като взе предвид заключенията на Съвета относно дипломатическата дейност на ЕС 
в областта на климата от 18 юли 2011 г.1,

– като взе предвид съвместния документ за размисъл на Комисията и Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД) относно дипломатическата дейност в областта на 
климата от юли 2011 г.2,

– като взе предвид съвместния доклад относно изменението на климата и 
международната сигурност от 2008 г., представен на Европейския съвет от 
върховния представител г-н Solana и от Европейската комисия и последвалите 
препоръки3,

– като взе предвид годишния доклад на Комисията, озаглавен „За европейски сили за 
гражданска защита: помощ за Европа“ от май 2006 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 2008 г. относно Европейския съюз и 
арктическия регион (COM(2008)0763) и своята резолюция от 20 януари 2011 г. 
относно устойчива политика на ЕС за Далечния север4,

– като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2011 г. относно въздействието на 
финансовата криза върху сектора на отбраната в държавите-членки на ЕС5,

– като взе предвид изявлението на председателя на Съвета за сигурност на ООН 
относно изменението на климата и международната сигурност от юли 2011 г.6,

– като взе предвид докладите на Програмата на Обединените нации за околната среда 
от 2011 г. и 2012 г., озаглавени „Сигурност на прехраната: изменение на климата, 
конфликт и миграция в Сахел“7,

– като взе предвид документите на ООН относно сигурността на хората и 

                                               
1 www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs
2 http://eeas.europa.eu/environment/docs/2011
3 http://www.eu-un.europa.eu/articles
4 Приети текстове, P7_TA(2011)0024.
5 Приети текстове, P7_TA(2011)0574.
6 http://tcktck.org/2011/07
7 www.unep.org/disastersandconflicts
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отговорността за защита1,

– като взе предвид докладите на различни международни органи и 
научноизследователски организации2,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A7-0000/2012)

Общи бележки

1. подчертава, че изменението на климата е широко признато за основен двигател и 
фактор за увеличаване на заплахите пред глобалната сигурност, мира и 
стабилността, както и че поради това изменението на климата има отношение към 
членове 42 и 43 от Договора от Лисабон;

2. отбелязва с голяма тревога увеличаването на извънредните климатични явления 
през последните години в резултат на влошаването на естествената климатична 
променливост, както и на влиянието на човека върху атмосферните условия;

3. счита, че тези явления увеличават разходите на глобалната икономика не само за 
развиващите се страни, но и за световната икономика както под формата на преки 
разходи за възстановяване и подкрепа, така и на непреки разходи за увеличаване на 
застраховките, цените на продуктите и услугите; въпреки че разходите за 
евентуалното влошаване на някои съществуващи или бъдещи заплахи за 
международния мир и сигурността не могат да бъдат точно изчислени, те със 
сигурност са много големи;

4. посочва, че допълнително утежнените от изменението на климата природни 
бедствия са силно дестабилизиращ фактор, особено за държавите, които са най-
уязвими за неблагоприятните атмосферни условия и за по-слабо развитите държави, 
повечето от които се намират в регионите на тропиците и субтропиците; 
подчертава, че населението с влошаващ се достъп до прясна вода и храни 
вследствие на природни бедствия, влошени от изменението на климата, са 

                                               
1 Параграфи 138 и 139 от документа относно изхода от Световната среща на високо равнище на ООН, 
резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от април 2006 г. (S/RES/1674), доклада на генералния 
секретар на ООН Ban Ki-moon относно изпълнението на отговорността за защита от 15 септември 2009 г. 
и резолюцията, приета от Общото събрание на ООН относно отговорността за защита. A/RES/63/308 от 
7 октомври 2009 г.
2 Тенденции и последици от изменението на климата за националната и международната сигурност, 
доклад на Научния съвет по отбрана на САЩ от октомври 2011 г., доклад на Центъра за нова 
американска сигурност (CNAS), озаглавен „Разширяване на хоризонтите: изменението на климата и 
въоръжените сили на САЩ“ от 28 април 2010 г., автори: CDR Herbert Carmen, Christine 
Parthemore, Will Rogers
Malin Mobjörk, Mikael Eriksson, Henrik Carlsen: доклад, озаглавен „Свързване на изменението на климата 
със сигурността и въоръжените конфликти“, Шведска агенция за изследвания в областта на отбраната 
(FOI); доклад относно миграцията и глобалното изменение на климата (2011 г.), окончателен доклад по 
проект; Правителствена служба за научни изследвания, Лондон Water, Crisis and Climate Change in 
Uganda: A Policy Brief на Lukas Ruettinger и Dennis Taenzler, Berlin, Kampala: adelphi 2011
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принудени да мигрират, което натоварва икономическите, социалните и 
административните възможности на и без това уязвими региони или на по-слабо 
развитите държави и води до конфликти и отрицателни последствия за сигурността; 
припомня, че тези събития създават конкуренция между общностите и държавите с 
оскъдни ресурси, влошавайки съществуващите проблеми със сигурността и 
създавайки нови;

5. посочва, че настоящите национални, регионални и международни конфликти като 
този в Африканския рог и в региона Сахел също са предизвикани от климатичните
условия; признава факта, че кризата с глада в Африканския рог до известна степен е 
резултат на климатични явления и се отрази отрицателно на хуманитарната и 
политическата ситуация и на положението със сигурността в Сомалия, Кения и 
други държави в региона; припомня анализа, публикуван от Програмата на ООН за 
околната среда (UNEP) през декември 2011 г., относно положението в Сахелския 
регион, където се посочва, че повишаването на температурите е довело до недостиг 
на вода и е поставило в изключително тежко положение местното население, чието 
препитание зависи от природните ресурси, например селско стопанство, риболов, 
паша, което в някои случаи е предизвикало насилие и въоръжени конфликти;

6. признава, че сериозните кризи трябва да бъдат предвиждани и предотвратявани чрез 
прилагане на широкообхватен подход, който да включва всички сфери на 
политиката, от общата политика за сигурност и отбрана до хуманитарната помощ и 
помощта за развитие;

7. припомня задълженията на ЕС за запазване на мира, предотвратяване на конфликти 
и укрепване на международната сигурност в съответствие с целите и принципите на 
Хартата на ООН; подчертава, че понятията за сигурност на хората и отговорност за 
защита (R2P) не са насочени толкова към суверенитета на държавите, колкото към 
благоденствието на хората; признава, че ОВППС и ОПСО са създадени специално 
за прилагане на принципите на сигурност на хората и R2P; отново подчертава 
нуждата от насърчаване на международна система, базирана на по-стабилно 
многостранно сътрудничество и подобрено глобално управление, в която ЕС да 
играе водеща роля, по-специално в контекста на промяната на стратегическата 
позиция на САЩ от януари 2012 г.;

8. посочва съществуването на спешна нужда от приспособяване на стратегиите, 
политиките и инструментите за външни действия на ЕС по начин, който да ги 
направи способни да реагират на предизвикателствата пред сигурността, създавани 
от изменението на климата, независимо от бъдещите ограничения върху емисиите, 
одобрени в новите конвенции по РКОНИК или други международни средства за 
смекчаване на последствията от изменението на климата; признава също така, че 
предотвратяването на конфликти е неразделна част от бъдещото функциониране на 
практика на режима във връзка с изменението на климата;

9. поради това подчертава, че е особено важно въздействието от природните бедствия 
да се включи в стратегиите и оперативните планове на общата политика за 
сигурност и отбрана (ОПСО) с акцент върху засегнатите държави и региони преди, 
по време и след евентуалното възникване на природни или хуманитарни кризи;
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10. припомня, че Договорът от Лисабон изисква от ЕС да развие граждански и военни 
способности за международно управление на кризи в целия обхват на действията, 
посочени в член 43 от него, по-специално предотвратяване на конфликти, 
хуманитарни и евакуационни мисии, мисии за съвет и помощ във военната област, 
умиротворителни мисии и стабилизиращи операции след края на конфликти;

11. посочва, че Договорът от Лисабон въвежда нови разпоредби (членове 21—23, 27, 
39, 41, параграф 3, 43—46), по-специално свързаните с началния фонд, определен в 
член 41, параграф 3, и те следва да бъдат приложени възможно най-бързо, така че 
ЕС да бъде подготвен да реагира на кризи, причинени от климатични условия или 
други природни и хуманитарни кризи в момента на възникването им;

12. приветства факта, че изменението на климата става все по-централна тема в 
обсъждането на глобалната сигурност, особено след 2007 г., когато Съветът за 
сигурност на ООН за пръв път обсъди изменението на климата и неговите 
последствия за международната сигурност; приветства усилията на ЕС и на 
правителствата на държавите-членки да повдигнат въпроса в рамките на Съвета за 
сигурност на ООН през юли 2011 г. и в заключенията на Съвета по външни работи 
относно дипломатическата дейност на ЕС в областта на климата;

Нуждата от политическа воля и действия

13. призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза 
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, като основен 
координатор на гражданските и военните инструменти на ЕС, да:

а) постави изменението на климата и бъдещите последствия от него за сигурността 
и отбраната в основата на анализа на рисковете от бъдещи кризи и заплахата от 
бъдещи конфликти;

б) насочи приоритетите към онези държави и региони, които са най-застрашени от 
конфликти и нестабилност, най-вече в резултат на изменението на климата и по-
общото влошаване на състоянието на околната среда, до което води то;

в) увеличи възможностите на ЕС за предотвратяване на конфликти, управление на 
кризи и възстановяване след кризи;

г) приспособи съответно дългосрочните планове на ЕС за развиване на граждански 
и военни способности и възможности;

14. счита, че ЕС следва да изготви списък с предизвикателствата, пред които е изправен 
в области като арктическия регион, арабския свят и третия полюс (Хималаите и 
Тибетското плато), по-специално вероятността за конфликти за водните ресурси в 
Южна Азия; поради това призовава заместник-председателя/върховен представител 
да изготви списък на всички държави и региони, които са най-уязвими за 
изменението на климата през следващите десетилетия (включително по-специално 
страните от Съюза на малките островни държави (AOSIS), чието съществуване е 
застрашено от повишаването на морското равнище); призовава заместник-
председателя/върховен представител да посочи мотивите за включване на всяка 
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държава или регион в този списък и характера на реакцията, която се изисква от ЕС 
за предотвратяване на риска от конфликти или други хуманитарни бедствия, които 
могат да възникнат във всеки един от случаите;

15. призовава заместник-председателя/върховен представител и Комисията да изготвят 
проект на политически документ, очертаващ основните принципи, насоки и 
инструменти за политика на ЕС в областта на сигурността на климата; счита, че 
водещият принцип следва да бъде включването във всички аспекти на политиката, 
което да бъде постигнато по същия начин, както по отношение на правата на човека 
и равенството между половете1;

16. обръща внимание на факта, че енергийната сигурност е тясно свързана с 
изменението на климата; счита, че енергийната сигурност следва да бъде подобрена 
с цел ЕС да стане по-малко зависима от изкопаеми горива, внасяни най-вече от 
Русия и Персийския залив, в същото време намалявайки значително емисиите на 
парникови газове, и да се замени с генерирана в ЕС енергия от възобновяеми 
източници и спестяване на енергия; признава, че интегрирането на изменението на 
климата и енергийната сигурност могат да допринесат за постигането на тази цел в 
някои региони като например арктическия;

17. приканва заместник-председателя/върховен представител да създаде официална 
работна група в рамките на Съвета/ЕСВД, която да взема предвид целия обхват на 
взаимносвързани въпроси, които имат отношение към изменението на климата и 
въпросите на сигурността и отбраната, свързани с енергетиката, тъй като липсата на 
такава работна група до момента възпрепятства развиването на всеобхватен и 
съгласуван европейски подход;

18. приветства неотдавнашните опити за засилване на координацията между НАТО и 
ЕС в областта на развиването на способности; признава нуждата от определяне на 
взаимните предимства на сътрудничеството при спазване на специфичните 
отговорности и на двете организации; подчертава необходимостта от установяване 
и създаване на взаимодействие по отношение на проектите за обединяване и 
споделяне и проектите за интелигентна отбрана (НАТО), насочени към специфични 
за климата нужди;

19. призовава заместник-председателя/върховен представител да използва пълния 
потенциал на Договора от Лисабон и възможно най-бързо да внесе предложения за 
изпълнение на началния фонд (член 41, параграф 3) по отношение на възможните 
бъдещи проекти за обединяване и споделяне и на съвместните способности, като 
например Европейски инженерни части, които да реагират на кризи, причинени от 
климатични условия и природни бедствия;

Нуждата от нов дух: стратегически и концептуални предизвикателства

20. подчертава нуждата от интегриране на отрицателното въздействие от изменението 
на климата върху мира, сигурността и стабилността във всички документи на 
ОВППС/ОПСО, служещи като насоки за планирането и изпълнението на отделни 

                                               
1 документ 11936/4/06; документ 11678/1/05
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политики и мисии;

21. счита, че ранното предупреждение и ранните действия за предотвратяване на 
отрицателните последствия от изменението на климата зависят от подходящите 
човешки ресурси и методологията във връзка със събирането и анализа на данните; 
призовава заместник-председателя/върховен представител да гарантира, че 
съответните подразделения на ЕСВД, които се занимават с политиките на 
сигурността и отбраната като Дирекция „Управление и планиране при кризи“ 
(CMPD), Способности за планиране и провеждане на граждански операции (СРСС), 
Военен секретариат на Европейския съюз (ВСЕС), Военния комитет на Европейския 
съюз (ВКЕС), органите, отговарящи за политиката за предотвратяване на конфликти 
и сигурност, Службата за инструментите на външната политика на Комисията и 
географските бюра на държавите и регионите, които са най-силно засегнати от 
изменението на климата, вземат предвид последните доклади за оценка на 
Междуправителствената група по изменение на климата (МГИК) и други по-
скорошни оценки и доклади, т.е. съответните космически програми и системи на ЕС 
(европейската програма за наблюдение на Земята (ГМОСС)); подчертава 
необходимостта от увеличаване на способностите на делегациите на ЕС в най-
податливите на дестабилизация държави, където проблемите могат да бъдат 
изострени от изменението на климата, като включат разработване на системи за 
наблюдение на кризи и назначат експерти в областта на климата във всички 
съответни органи на ЕСВД, които имат конкретна роля за анализа на ситуацията и 
ранното предупреждение, например ситуационният център; призовава за 
разработване на общи критерии за анализ, оценка на риска и за създаване на 
съвместна система за предупреждение;

22. насърчава тези органи да създадат постоянни структури за системен обмен на 
информация и координация по въпроси, свързани с изменението на климата и с 
природните бедствия с цел извършването на анализ на ситуацията и планиране на 
политиките; призовава съответните органи на ЕСВД да създадат постоянни канали 
за комуникация и обмен на информация със съответните органи на Комисията, по-
специално службата на Комисията по въпросите на хуманитарната помощ (ECHO), 
но и с агенциите и програмите на ООН, например Програмата на ООН за околната 
среда, както и с НАТО; посочва, че гражданско-военните структури, отговарящи за 
реагиране при кризи в резултат на изменението на климата и на природни бедствия, 
следва да позволяват пряк и прозрачен достъп до всички организации на 
гражданското общество и хуманитарни и неправителствени организации; поради 
това подчертава, че сътрудничеството и координацията между ЕС и трети страни не 
следва да бъде спирано или възпрепятствано;

Нуждата от политика на ЕС в областта на сигурността на климата

23. силно приветства предприетите от 2011 г. стъпки за установяване на връзката 
между изменението на климата и последствията от него за сигурността; счита обаче 
че дипломатическата дейност в областта на климата представлява само едно 
измерение на възможните външни действия и че съществува огромна нужда от 
установяване на основните принципи и идеи за развиване на политика на ЕС в 
областта на сигурността на климата;



PR\901927BG.doc 9/10 PE489.485v01-00

BG

24. счита, че съществува спешна нужда от адаптиране и модифициране на основните 
документи в областта на ОПСО по отношение на последствията от изменението на 
климата, като например концепцията на ЕС за военно планиране на политическо и 
стратегическо равнище1, концепцията на ЕС за военно командване и контрол2, 
концепцията на ЕС за сформиране на силите3 и концепцията за военни сили за бързо 
реагиране на ЕС4, както и документите, свързани с цивилните мисии в съответствие 
с ОПСО, например концепцията на ЕС за широкообхватно планиране, концепцията 
на ЕС за полицейско планиране и насоки за структурата на командване и контрол на 
цивилни операции на ЕС по управление на кризи5;

25. подчертава нуждата от привеждане в съответствие с конкретните изисквания във 
връзка с изменението на климата и природните бедствия на съответните документи 
за планиране на политиката и развиване на капацитета по отношение на военните и 
гражданските способности; счита, че следва да се обърне специално внимание на 
развиването на военните способности и по-специално на процеса на обединяване и 
споделяне на ресурсите, започнал през 2010 г. и довел до решение за единадесет 
проекта за обединяване и споделяне през ноември 2011 г.;

Нуждата от институционална креативност: инструменти и способности

26. подчертава нуждата от създаване на равнище ЕС на структура, подобна на тази на 
МГИК, с участието на военни експерти за оценка и избягване на най-сериозните 
кризи, причинени от климатични условия и природни бедствия, пред които ЕС е 
изправен или ще бъде изправен все по-често в бъдеще; ЕС следва да насърчава 
всички свои държави-членки да включат въпросите, свързани с околната среда и 
сигурността в планирането на техните военни стратегически доктрини и 
способности;

27. подчертава нуждата от разработване на конкретен списък с военни и граждански 
способности, които са особено нужни, за да се отговори на последствията от 
изменението на климата и природните бедствия; те включват по-специално 
въздушен и морски транспорт, подвижни болници с интензивни грижи, 
инфраструктура за комуникация и пречистване на водите и инженерни способности; 
приканва Съвета и Европейската агенция по отбрана (ЕАО), като част от прегледа 
на програмата за развиване на способностите през 2013 г., да съгласува настоящите 
списъци на гражданските и военните способности с необходимите за посрещането 
на предизвикателствата на изменението на климата и да внесе съответните 
необходими предложения за коригиране на всички съществуващи недостатъци в 
тези списъци;

28. подчертава нуждата да се разгледа възможността, на базата на вече съществуващи 
способности като бойните единици на ЕС и Европейското командване на въздушния 
транспорт, за създаване на допълнителни съвместни способности, които имат 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10687.en08.pdf
2 - 10688/08 - поверително
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10690.en08.pdf
4 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st05/st05654.en09.pdf
5 документ 13983/05- документ 6923/1/02 - документ 9919/07
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отношение към операциите, свързани с въздействието на изменението на климата 
или природните бедствия; приканва Съвета, заместник-председателя/върховен 
представител и ЕАО да разгледат възможността за създаване на европейски 
инженерни части и за начини за свързване на оборудването и инфраструктурата, 
които могат да се използват за тези цели, по-специално за текущия процес на 
обединяване и споделяне;

29. подчертава нуждата от привеждане в съответствие на по-широките разработки в 
областта на европейската отбранителна промишлена база със специфичните 
изисквания на кризите, причинени от климатични условия и природни бедствия; 
призовава за засилване на ролята на ЕАО в този процес в тясно сътрудничество с 
Военния комитет на ЕС; призовава и двата органа на ОПСО да гарантират, че 
програмите за обществени поръчки и програмите са развиване на способностите 
отделят подходящи финансови средства и други ресурси за конкретните нужди на
действията за отговор на изменението на климата и на природните бедствия;

30. подчертава, че е наложително ЕС да използва всички инструменти, с които 
разполага; призовава заместник-председателя/върховен представител и Комисията 
да използват настоящата законодателна процедура преди следващата многогодишна 
финансова перспектива 2014-2020, за да включат сигурността на климата във 
всички аспекти на политиката чрез всички налични финансови инструменти за 
външна помощ; приветства предложението на Комисията за подновен Инструмент 
за стабилност, който вече взема предвид отрицателното въздействие на изменението 
на климата върху сигурността, мира и политическата стабилност;

31. призовава заместник-председателя/върховен представител да изпрати експерти по 
сигурността на климата в делегациите на ЕС в най-силно засегнатите държави и 
региони, за да се засили капацитета на Съюза по отношение на ранното 
предупреждение и информацията относно възможни задаващи се конфликти;

32. приветства идеята за създаване на поста на специален пратеник на ООН по 
сигурността на климата и приканва заместник-председателя/върховен представител 
да приложи тази идея и в рамките на ЕС както на равнището на Съюза, така и на 
национално равнище, като назначи официални пратеници по климата и сигурността, 
както вече беше направено от правителството на Обединеното кралство;

33. призовава за установяването на механизми за координация между ЕС като цяло и 
онези държави-членки, които в бъдеще биха могли да действат в съответствие с 
разпоредбите за постоянно структурно сътрудничество, за да се гарантира 
съгласуваност на техните действия с широкообхватния подход на ЕС в тази област;

34. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на върховния 
представител/заместник-председателя, на Съвета, на Комисията, както и на 
парламентите на държавите-членки на ЕС, на Парламентарната асамблея на НАТО 
и на генералния секретар на НАТО, на Общото събрание на ООН и на генералния 
секретар на ООН.


