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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o úloze Společné bezpečnostní a obranné politiky v případě krizí souvisejících 
s klimatem a přírodních katastrof

(2012/2095(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Hlavu V Smlouvy o Evropské unii a zejména na články 42 a 43,

– s ohledem na závěry Rady o diplomacii EU v oblasti klimatu ze dne 18. července 20111,

– s ohledem na společný diskusní dokument ESVČ a Komise o diplomacii v oblasti klimatu 
z července 20112,

– s ohledem na společnou zprávu vysokého představitele EU pro Společnou zahraniční a 
bezpečnostní politiku Javiera Solany a Evropské komise Evropské radě o změně klimatu 
a mezinárodní bezpečnosti z roku 2008 a na následná doporučení Evropského 
parlamentu3,

– s ohledem na výroční zprávu Komise s názvem „Za evropskou jednotku civilní ochrany:
Europe aid“ z května 2006,

– s ohledem na sdělení Komise o Evropské unii a arktické oblasti (KOM(2008)0763) z roku 
2008 a na usnesení Evropského parlamentu o udržitelné politice EU pro nejsevernější 
oblasti Evropy ze dne 20. ledna 20114,

– s ohledem na své usnesení o dopadu finanční krize na odvětví obrany v členských státech 
EU ze dne 14. prosince 20115, 

– s ohledem na předsednické prohlášení Rady bezpečnosti OSN o změně klimatu 
a mezinárodní bezpečnosti z července 20116,

– s ohledem na zprávy Programu OSN pro životní prostředí s názvem „Bezpečné živobytí: 
Změna klimatu, konflikty a migrace v oblasti Sahelu“ z let 2011 a 20127,

– s ohledem na dokumenty OSN o bezpečnosti osob a odpovědnosti za ochranu8,

                                               
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 Přijaté texty, P7_TA(2011)0024.
5 Přijaté texty, P7_TA(2011)0574.
6 http://tcktck.org/2011/07.
7 www.unep.org/disastersandconflicts
8 Odstavce 138 a 139 závěrečného dokumentu světového summitu OSN z roku 2005, rezoluce Rady bezpečnosti 
OSN z dubna 2006 (S/RES/1674), zpráva generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona o provádění odpovědnosti 
za ochranu (Implementing the Responsibility to Protect) ze dne 15. září 2009 a rezoluce přijatá valným 
shromáždění OSN o odpovědnosti za ochranu, A/RES 63/308, 7.10.2009.
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– s ohledem na zprávy různých mezinárodních orgánů a výzkumných organizací1,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A7-0000/2012),

Obecně

1. zdůrazňuje, že změna klimatu se všeobecně považuje za hlavní faktor ovlivňující světovou 
bezpečnost, mír a stabilitu, který znásobuje hrozby pro tyto oblasti, a že na změnu klimatu 
se tudíž vztahují články 42 a 43 Lisabonské smlouvy;

2. s velkými obavami konstatuje, že se za poslední roky zvýšil počet extrémních výkyvů 
počasí, což je následkem zhoršující se přirozené variability klimatu jakož i vlivu člověka 
na podnebí;

3. domnívá se, že tyto výkyvy počasí způsobují stále se navyšující finanční zátěž pro světové 
hospodářství nejen v rozvojových zemích, ale i pro světovou ekonomiku, přičemž se jedná 
jednak o přímé náklady na rekonstrukci a pomoc, ale i o nepřímé náklady, jako je 
navýšení pojistného a cen výrobků a služeb; není sice možné přesně určit, jakou cenu 
bude muset mezinárodní mír a bezpečnost muset zaplatit za možné prohloubení některých 
stávajících či budoucích hrozeb, tato cena je však zcela jistě velmi vysoká;

4. vyzdvihuje, že přírodní katastrofy, které změna klimatu ještě zhoršuje, způsobují značnou 
nestabilitu, zejména v zemích, kde hrozí výkyvy počasí nejvíce, a v selhávajících státech, 
z nichž se většina nachází v rozvojových oblastech tropů a subtropů; zdůrazňuje, že 
obyvatelé, kteří mají kvůli přírodním katastrofám, jež změna klimatu ještě zhoršuje, stále 
obtížnější přístup k pitné vodě a potravinám, jsou nuceni migrovat, a přetěžují tak 
hospodářské, sociální a správní možnosti již tak nestabilních oblastí či selhávajících států, 
což vede ke vzniku konfliktů a vytváří negativní vliv na bezpečnost; připomíná, že kvůli 
těmto výkyvům komunity a země bojují o omezené zdroje, čímž se prohlubují stará 
bezpečnostní dilemata a vytvářejí se nová;

5. upozorňuje na to, že současné vnitrostátní, regionální a mezinárodní konflikty, například 
v oblasti Afrického rohu nebo Sahelu, vznikají i kvůli klimatu; uznává skutečnost, že 
hladomor v oblasti Afrického rohu je do určité míry způsoben klimatem a negativně 
ovlivňuje humanitární, politickou a bezpečnostní situaci v Somálsku, Keni a dalších 

                                               
1 Tendence klimatických změn a jejich důsledky pro vnitrostátní a mezinárodní bezpečnost (Trends and 
Implications of Climate Change for National and International Security), zpráva amerického Vědeckého výboru 
pro obranu, říjen 2011; zpráva think-tanku Centre for a New American Security s názvem Rozšiřování obzorů:
Klimatické změny a ozbrojené síly Spojených států (Climate Change and the U.S. Armed Forces), 28.4.2010, 
autoři: kapitán Herbert Carmen; Christine Parthemore; Will Rogers;
Malin Mobjörk, Mikael Eriksson, Henrik Carlsen: zpráva s názvem Spojitost klimatických změn s bezpečností 
a ozbrojenými konflikty (Connecting Climate Change with Security and Armed Conflict), švédská Obranná 
výzkumná agentura (FOI); zpráva o Migraci a globálních změnách životního prostředí (2011), závěrečná zpráva 
o projektu, Úřad vlády pro vědu (The Government Office for Science), Londýn; Voda, krize a klimatické změny 
v Ugandě: stručný přehled politiky, autoři: Lukas Ruettinger a Dennis Taenzler, Berlín, Kampala, adelphi 2011.
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zemích v této oblasti; připomíná analýzu uveřejněnou Programem OSN pro životní 
prostředí v prosinci 2011 o situaci v oblasti Sahelu, ve které se uvádí, že rostoucí teploty 
měly za následek nedostatek vody a zvláště místní obyvatelé, jejichž obživa závisí na 
přírodních zdrojích, jako je zemědělství, rybolov a pastevectví, se ocitli pod silným 
tlakem, který v některých případech vyústil v násilí a ozbrojený konflikt;

6. uznává, že složité krize je třeba předvídat a předcházet jim, a to tak, že se uplatní 
komplexní přístup zahrnující celou škálu oblastí politik, od Společné bezpečnostní 
a obranné politiky až po humanitární a rozvojovou pomoc;

7. připomíná závazek Unie zachovávat mír, předcházet konfliktům a posilovat mezinárodní 
bezpečnost v souladu s cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů; zdůrazňuje, 
že pojetí bezpečnosti osob a odpovědnosti za ochranu (R2P) se netýká ani tak 
svrchovanosti států, ale zaměřuje se spíše na dobré životní podmínky obyvatel; uznává, že 
Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) a Společná bezpečnostní a obranná 
politika (SBOP) EU jsou zvláště navrženy pro provádění bezpečnosti osob a odpovědnosti 
za ochranu; znovu připomíná, že je třeba podporovat mezinárodní systém založený na 
silnější mnohostranné spolupráci a lepším globálním řízení, ve kterém EU zastává 
výraznou hlavní úlohu, především v souvislosti se změnou strategického postoje 
Spojených států, ke kterému došlo v lednu 2012;

8. upozorňuje na naléhavou potřebu přizpůsobit strategie, politiku a nástroje vnější činnosti 
EU takovým způsobem, aby odpovídaly bezpečnostním výzvám způsobeným změnou 
klimatu, bez ohledu na budoucí omezení emisí odsouhlasená v jakékoli nové úmluvě 
spadající pod Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu nebo na další mezinárodní úsilí 
o zmírnění dopadů změny klimatu; rovněž uznává, že předcházení konfliktům je nedílnou 
součástí uvedení budoucího klimatického režimu do praxe;

9. zdůrazňuje proto, že je zásadní zahrnout dopad přírodních katastrof do strategií 
a operačních plánů Společné bezpečnostní a obranné politiky a zaměřit se na země a 
oblasti, ve kterých případné přírodní katastrofy a humanitární krize mohou nastat, ve 
kterých probíhají a v těch, kde byly překonány;

10. připomíná, že Lisabonská smlouva zavazuje EU k vytvoření civilních a vojenských 
kapacit pro řízení mezinárodních krizí a pro vykonávání celé řady misí popsaných 
v Článku 43, především misí pro předcházení konfliktů, humanitárních a záchranných 
misí, poradních a pomocných misí ve vojenské oblasti, misí pro prosazování míru 
a stabilizačních operací po ukončení konfliktů;

11. zdůrazňuje, že Lisabonská smlouva zavedla nová ustanovení (články 21–33, 27, 39, čl. 41 
odst. 3, články 43–46), především ustanovení týkající se fondu pro zahájení operace 
uvedeného v čl. 41 odst. 3, a že tato ustanovení musí být naléhavě provedena, aby EU 
byla připravena reagovat na krize způsobené klimatem a na jakékoli jiné přírodní 
katastrofy a humanitární krize, které nastanou;

12. vítá skutečnost, že klimatické změny mají v diskusi o světové bezpečnosti čím dál tím 
důležitější místo, zejména od roku 2007, kdy Rada bezpečnosti OSN poprvé jednala 
o změně klimatu a jejích dopadech na mezinárodní bezpečnost; oceňuje úsilí EU a vlád 
členských států v červenci 2011 upozornit na tuto otázku Radu bezpečnosti OSN a zmínit 
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ji v závěrech Rady pro zahraniční věci o diplomacii v oblasti klimatu;

Nutnost politické vůle a jednání

13. vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku Evropské unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku a hlavního koordinátora civilních a vojenských nástrojů, aby:

a) se v analýze rizik budoucích krizí a hrozeb konfliktů zabývali především změnou 
klimatu a jejími budoucími důsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany;

b) zaměřili své priority na ty státy a oblasti, kterým hrozí největší riziko konfliktu 
a nestability, způsobené zejména změnou klimatu a celkovým zhoršení životního 
prostředí, které z ní plyne;

c) podpořili schopnost EU zajistit předcházení konfliktům, řízení krizí a obnovu po 
ukončení krizí;

d) přijali dlouhodobé plánování EU v oblasti civilních a vojenských kapacit jakož 
i schopností;

14. domnívá se, že EU musí sestavit seznam výzev, kterým čelí v oblastech, jako je Arktida, 
arabský svět a Himálaje a Tibetská náhorní plošina, zejména pokud jde o možné konflikty 
o vodní zdroje v jižní Asii; vyzývá proto místopředsedkyni Komise / vysokou 
představitelku, aby sestavila seznam všech zemí a oblastí, jež jsou v příštích desetiletích 
změnou klimatu nejvíce ohroženy (do nějž zahrne zejména země z Aliance malých 
ostrovních států, jejichž existence je ohrožena stoupáním hladiny moře); vyzývá 
místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby stanovila důvody, pro které 
budou jednotlivé země či oblasti zahrnuty na tento seznam, a povahu reakce EU nutné pro 
předcházení rizikům vzniku konfliktu nebo jiné humanitární katastrofy, jež by se 
v každém jednotlivém případě mohla stát skutečností;

15. vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby vypracovala politický 
dokument určující zásady, pokyny a nástroje politiky EU v oblasti klimatické bezpečnosti; 
má za to, že hlavní zásadou by mělo být zohledňování otázek klimatu, a tato zásada by 
měla být dodržována stejně jako je tomu u otázek zohledňování lidských práv a rovnosti 
pohlaví1;

16. upozorňuje na skutečnost, že energetická bezpečnost je úzce spojena se změnou klimatu; 
domnívá se, že je třeba zvýšit energetickou bezpečnost za účelem snížení závislosti EU na 
fosilních palivech dovážených zejména z Ruska a Perského zálivu – a současně tak 
výrazně snížit emise skleníkových plynů –, a nahradit tyto zdroje energeticky úspornými 
obnovitelnými zdroji energie produkovanými v EU; uznává, že propojení změny klimatu 
a energetické bezpečnosti by mohlo v některých oblastech, jako je arktická oblast, přispět 
k dosažení takového výsledku; 

17. vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby zřídila formální pracovní 
skupinu v rámci Rady a ESVČ, která by posoudila celou škálu vzájemně propojených 

                                               
1 Dokument 11936/4/06. Dokument 11678/1/05.
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otázek souvisejících se změnou klimatu a energetickou bezpečností a otázkami obrany, 
neboť neexistence takovéto pracovní skupiny doposud brzdila rozvoj komplexního 
a uceleného přístupu EU k této problematice;

18. vítá nedávné snahy posílit koordinaci mezi organizací NATO a EU v oblasti rozvoje 
kapacit; uznává, že je naléhavě nutné definovat, jaké jsou vzájemné výhody spolupráce, 
přičemž je třeba brát ohled na specifické povinnosti obou organizací; zdůrazňuje, že 
v oblasti tzv. projektů sdružování a sdílení (NATO) a projektů tzv. inteligentní obrany, je 
třeba nalézt či vytvořit součinnost;

19. vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby neprodleně využila všech 
možností Lisabonské smlouvy a předložila návrhy pro provedení fondu pro zahájení 
operace (čl. 41 odst. 3), pokud jde o možné budoucí projekty sdružování a sdílení a 
projekty společných kapacit, jako je evropský sbor technických a řemeslných pracovníků 
(European Engineer Corps), který by zasahoval při krizi způsobené změnou klimatu 
a v případě přírodních katastrof;

Nutnost vnést nového ducha – strategické a koncepční výzvy

20. vyzdvihuje potřebu začlenit negativní dopad změny klimatu na mír, bezpečnost a stabilitu 
do všech strategických dokumentů v oblasti SZBP/SBOP, jež slouží jako pokyny 
k plánování a provádění jednotlivých politik a misí;

21. má za to, že včasné varování a včasná preventivní opatření ohledně negativních dopadů 
změny klimatu se odvíjejí od dostatečných lidských zdrojů a metodologie, pokud jde 
o shromažďování a analýzu údajů; vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou 
představitelku, aby zajistila, že útvary ESVČ, které mají na starosti bezpečnostní 
a obrannou politiku, jako je ředitelství pro řešení krizí a krizové plánování (CMPD), útvar 
schopnosti civilního plánování a provádění (CPCC), Vojenský štáb Evropské unie 
(EUMS), Vojenský výbor Evropské unie (EUMC), orgány zodpovědné za předcházení 
konfliktům a bezpečnostní politiku, Služba nástrojů zahraniční politiky Evropské Komise 
a zeměpisné referáty států a regionů nejvíce zasažených změnou klimatu, zohlední 
hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) a další aktuálnější 
hodnocení a zprávy, tj. příslušné vesmírné programy a systémy EU (GMES); zdůrazňuje 
potřebu podporovat kapacity delegací EU v zemích nejvíce ohrožených destabilizací, kde 
změna klimatu může problémy ještě zhoršit, aby do všech příslušných orgánů ESVČ, 
které hrají zvláštní úlohu při analyzování situace a včasném varování, jako je situační 
středisko (SitCen), začlenily sledování vývoje krize a přidělily jim odborníky na klima; 
žádá rozvoj společných kritérií pro analýzu, posouzení rizik a vytvoření společného 
systému varování; 

22. vyzývá tyto orgány, aby, co se týče analýzy situace a plánování politiky, vytvořily stálé 
struktury pro systematickou výměnu informací a koordinaci otázek spojených se změnou 
klimatu a přírodními katastrofami; naléhavě žádá příslušné orgány ESVČ, aby vytvořily 
stálé komunikační kanály a kanály pro výměnu informací s příslušnými orgány Komise, 
zejména s Úřadem pro humanitární pomoc (ECHO), ale i s agenturami a programy OSN, 
jako je Program OSN pro životní prostředí, a s organizací NATO; zdůrazňuje, že civilně-
vojenské struktury, které jsou pověřené řešit krizi způsobenou klimatickými změnami 
a přírodními katastrofami musí všem organizacím občanské společnosti a humanitárním a 
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nevládním organizacím povolit přímý a transparentní přístup; vyzdvihuje proto, že 
spolupráce a koordinace mezi EU a třetími stranami nesmí být blokována či jí nesmí být 
zabraňováno;

Nutnost politiky EU v oblasti klimatické bezpečnosti

23. velice vítá kroky přijaté od roku 2011 k propojení změny klimatu a jejích dopadů na 
bezpečnost; má za to, že diplomacie v oblasti klimatu představuje pouze jeden rozměr 
možné vnější činnosti a že je skutečně nutné stanovit základní zásady a myšlenky politiky 
EU v oblasti klimatické bezpečnosti;

24. domnívá se, že je naléhavě nutné přizpůsobit a změnit hlavní dokumenty SBOP týkající se 
dopadů změny klimatu, jako je koncepce EU pro vojenské plánování na politické a 
strategické úrovni1, koncepce EU pro vojenské velení a řízení2, koncepce EU pro 
vytváření sil3 a koncepce EU pro vojenskou rychlou reakci4, jakož i dokumenty 
související s civilními misemi SBOP, jako je koncepce EU pro komplexní plánování, 
koncepce EU pro plánování policie a pokyny pro velitelskou a řídicí strukturu pro civilní 
operace EU pro řešení krizí5;

25. vyzdvihuje, že je nutné uvést příslušné dokumenty týkající se plánování politiky a rozvoje 
kapacit do souladu se zvláštními požadavky, které přinášejí změna klimatu a přírodní 
katastrofy; má za to, že zvláštní pozornost by měla být věnována rozvoji vojenských 
kapacit a zejména procesu sdružování a sdílení, který začal v roce 2010 a v listopadu 2011 
vedl k rozhodnutí vytvořit jedenáct projektů shromažďování a sdílení; 

Nutnost vytváření institucí – nástroje a kapacity

26. zdůrazňuje nutnost vytvořit na úrovni EU strukturu podobnou IPCC, do níž by byli 
zapojeni vojenští odborníci, kteří by posoudili a odvrátili nejhorší krizi způsobenou 
změnou klimatu a přírodními katastrofami, které EU již čelí a v budoucnosti bude čelit 
stále více; EU by měla podporovat všechny své členské státy v tom, aby začlenily 
ekologické a bezpečnostní otázky do svých vojenských strategických doktrín a do 
plánování kapacit;

27. zdůrazňuje nutnost vypracovat zvláštní seznam vojenských a civilních kapacit, které mají 
důležitý význam pro reakci na změnu klimatu a přírodní katastrofy; tyto kapacity 
konkrétně zahrnují leteckou a námořní dopravu, mobilní nemocnice včetně jednotek 
intenzivní péče, komunikační infrastrukturu, kapacity na čištění vody a inženýrské 
kapacity; vyzývá Radu a Evropskou obrannou agenturu (EDA), aby v rámci revize 
programu rozvoje kapacit v roce 2013 sladily současné seznamy civilních a vojenských 
kapacit s těmi, jež jsou nezbytné pro vypořádání se s výzvami v oblasti změny klimatu, 
a aby v těchto seznamech napravily jakékoli stávající nedostatky;

28. vyzdvihuje, že je třeba prozkoumat možnosti vytvořit – na základě již existujících kapacit, 
                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10687.en08.pdf
2 10688/08 – utajené.
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 Dokument 13983/05, dokument 6923/1/02, dokument 9919/07.
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jako jsou bojové skupiny EU či řídicí centrum evropské letecké přepravy (European Air 
Transport Command) –, další společné kapacity, příslušné pro operace, které reagují na 
dopady změny klimatu či přírodních katastrof; vyzývá Radu, místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku a agenturu EDA, aby prozkoumaly možnost vytvořit evropský 
sbor technických a řemeslných pracovníků (European Engineer Corps) a způsoby 
propojení vybavení a infrastruktury, které mohou být použity pro tuto kapacitu, zejména 
s probíhajícím procesem sdružování a sdílení;

29. podtrhuje rovněž i nutnost uvést širší vývoj v oblasti evropské průmyslové základny 
obrany do souladu se zvláštními požadavky krize způsobené změnou klimatu a přírodními 
katastrofami; požaduje, aby úloha agentury EDA byla v úzké spolupráci s Vojenským 
výborem EU v tomto procesu posílena; žádá oba orgány SBOP, aby zajistily, že programy 
zadávání zakázek a programy rozvoje kapacit poskytují přiměřené finanční a jiné 
prostředky na zvláštní potřeby reakce na změny klimatu a přírodní katastrofy;

30. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné, aby EU použila všechny své dostupné nástroje; vyzývá
místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby před příštím víceletým finančním 
výhledem pro období 2014–2020 použila současný legislativní postup, a pomocí všech 
finančních nástrojů vnější pomoci tak zohlednila klimatickou bezpečnost; vítá návrh 
Komise vytvořit obnovený nástroj stability, který již zohledňuje dopad změny klimatu na 
bezpečnost, mír a politickou stabilitu;

31. vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby vyslala odborníky na 
klimatickou bezpečnost do delegací EU v zemích a oblastech, které jsou nejvíce zasaženy, 
a posílila tak kapacity Unie, co se týče včasného varování a informací o možném vzniku 
konfliktů;

32. vítá myšlenku zřídit funkci zvláštního vyslance OSN pro klimatickou bezpečnost a vyzývá 
místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby tuto pozici vytvořila i v rámci 
EU, a to jak na úrovni Unie, tak i na vnitrostátní úrovni, a jmenovala oficiální vyslance 
pro klima a bezpečnost, jak již tak učinila vláda Spojeného království;

33. žádá, aby byly vytvořeny mechanismy koordinace mezi EU jako celkem a těmi členskými 
státy, které mohou v budoucnosti jednat v souladu s ustanoveními stálé strukturované 
spolupráce, čímž bude zajištěn soulad jejich činností s komplexním přístupem EU k této 
problematice;

34. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise / vysoké 
představitelce, Radě, Komisi, parlamentům členských států EU, parlamentnímu 
shromáždění NATO, generálnímu tajemníkovi NATO, Valnému shromáždění OSN 
a generálnímu tajemníkovi OSN.


