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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitiks rolle i tilfælde af klimaskabte kriser og 
naturkatastrofer

(2012/2095(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, navnlig artikel 42 og 43,

– der henviser til Rådets konklusioner af 18. juli 2011 om EU's klimadiplomati1,

– der henviser til EEAS-COM fælles oplæg af juli 2011 om klimadiplomati2,

– der henviser til den højtstående repræsentant Javier Solana og Europa-Kommissionens 
fælles dokument, samt opfølgende anbefalinger, fra 2008 til Det Europæiske Råd, om 
klimaændringer og den internationale sikkerhed3,

– der henviser til Kommissionens årlige rapport med titlen om en europæisk 
civilbeskyttelsesstyrke: "europe aid" fra maj 2006,

– der henviser til Kommissionens meddelelse fra 2008 om Den Europæiske Union og den 
arktiske region (COM(2008)0763) samt til sin beslutning af 20. januar 2011, om en 
bæredygtig EU-politik for Arktis4,

– der henviser til sin beslutning af 14. december 2011, om finanskrisens følger for 
forsvarssektoren i EU's medlemsstater5,

– der henviser til Sikkerhedsrådets formandskabserklæring fra juli 2011, om 
klimaændringer og den internationale sikkerhed6,

– der henviser til FN's miljøprograms rapporter af 2011 og 2012 "Livelihood security: 
Climate change, conflict and migration in the Sahel"7,

– der henviser til FN's artikler om menneskelig sikkerhed og om ansvar for at beskytte8,

– der henviser til rapporter fra forskellige internationale organer og 

                                               
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 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0024.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0574.
6 http://tcktck.org/2011/07.
7 www.unep.org/disastersandconflicts.
8 Afsnit 138 og 139 i slutdokumentet fra FN-topmødet i 2005, FN's Sikkerhedsråds resolution af april 2006 
S/RES/1674), FN's Generalsekretær Ban Ki-moons rapport "Implementing the Responsibility to Protect" af 
15. september 2009 og resolutionen vedtaget af FN's Generalforsamling om ansvaret for at beskytte, 
A/RES/63/308 af 7. oktober 2009.
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forskningsorganisationer1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7-0000/2012),

Generelle overvejelser 

1. understreger, at det er almindeligt anerkendt, at klimaændringer er en afgørende drivkraft 
og trusselsmultiplikator for den globale sikkerhed, fred og stabilitet, og at 
klimaændringerne derfor er relevante for Lissabontraktatens artikel 42 og 43;

2. bemærker med stor bekymring en stigning af ekstreme vejrfænomener i de seneste år, som 
følge af forværret naturlig klimavariation samt menneskeskabt indflydelse på 
vejrforholdene;

3. mener, at disse begivenheder udgør en eskalerende omkostning for den globale økonomi, 
ikke kun for udviklingslandene, men også for verdensøkonomien, både som en direkte 
omkostning i form af ombygning og støtte, men også som en indirekte omkostning i form 
af stigninger i forsikring, produktpriser og tjenester; selv om omkostningerne af den 
potentielle forværring af visse eksisterende eller fremtidige trusler mod den internationale 
fred og sikkerhed ikke kan måles præcist, er de med sikkerhed meget høje;

4. påpeger, at naturkatastrofer, forværret af klimaændringer, er meget destabiliserende, især 
for de stater, der er mest sårbare over for ugunstige vejrforhold, og for 
sammenbrudstruede stater, hvoraf størstedelen ligger i udviklingsregioner i tropiske og 
subtropiske områder; understreger, at befolkninger med forringet adgang til ferskvand og 
fødevarer som følge af naturkatastrofer forværret af klimaændringerne er tvunget til at 
migrere og således belaste den økonomiske, sociale og administrative kapacitet i de i 
forvejen skrøbelige regioner eller sammenbrudstruede stater og derved skabe konflikter og 
negativ indvirkninger på sikkerheden; påminder om, at disse situationer skaber 
konkurrence mellem samfund og lande med knappe ressourcer samt forværrer gamle og 
skaber nye sikkerhedsdilemmaer;

5. påpeger, at nuværende nationale, regionale og internationale konflikter, såsom dem på 
Afrikas Horn og i Sahelregionerne, også er klimaskabte; anerkender det faktum, at 
hungersnødskrisen på Afrikas Horn i et vist omfang er klimaskabt, og har indvirket 
negativt på den humanitære, politiske og sikkerhedsmæssige situation i Somalia, Kenya 
og andre lande i regionen; minder om analysen offentliggjort af UNEP i december 2011 

                                               
1 "Trends and Implications of Climate Change for National and International Security", rapport fra U.S. Defence 
Science Board, oktober 2011; rapport fra Centre for a New American Security (CNAS) "Broadening Horizons:
Climate Change and the U.S. Armed Forces", 28 April 2010, forfattere: CDR Herbert Carmen, Christine 
Parthemore, Will Rogers.
Malin Mobjörk, Mikael Eriksson, Henrik Carlsen: rapport om "Connecting Climate Change with Security and 
Armed Conflict", Swedish Research Agency (FOI); rapport om "Migration and Global Environmental Change" 
(2011), Final Project Report; The Government Office for Science, London: Water, Crisis and Climate Change in 
Uganda: A Policy Brief af Lukas Ruettinger og Dennis Taenzler, Berlin, Kampala, adelphi 2011.
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om situationen i Sahelregionen, hvoraf det fremgår, at stigende temperaturer har medført 
vandmangel og har lagt stort pres på særligt lokalbefolkninger, hvis levebrød er afhængig 
af naturressourcer, såsom landbrug, fiskeri og hyrdedrift, hvilket i visse tilfælde resulterer 
i vold og væbnede konflikter;

6. erkender, at komplekse kriser skal forudsiges og forebygges ved at anvende en overordnet
strategi, herunder politiske områder, der dækker hele spektret fra den fælles sikkerheds-
og forsvarspolitik til humanitær bistand og udviklingsbistand;

7. minder om EU's forpligtelse til at bevare freden, forebygge konflikter og styrke den 
internationale sikkerhed i overensstemmelse med formålene og principperne i De 
Forenede Nationers pagt; understreger, at meningen med menneskelig sikkerhed og ansvar 
for at beskytte (R2P) ikke så meget vedrører staters suverænitet, men i højere grad 
fokuserer på menneskers velfærd; erkender, at EU FUSP og FSFP er særligt designet til at 
gennemføre menneskelig sikkerhed og R2P; gentager behovet for at fremme et 
internationalt system, der bygger på et stærkere multilateralt samarbejde og en bedre 
global styring, hvori EU spiller en større, ledende rolle, især i forbindelse med skiftet i 
USA's strategiske position siden januar 2012;

8. påpeger det presserende behov for at indpasse eksterne EU-aktionsstrategier, politikker og 
instrumenter på en sådan måde, at de reagerer på de sikkerhedsmæssige udfordringer, som 
klimaændringerne medfører, uanset fremtidige emissionsbegrænsninger aftalt i hvilken 
som helst ny konvention under UNFCCC, eller andre internationale bestræbelser på at 
afbøde virkningerne af klimaændringerne; anerkender ligeledes, at konfliktforebyggelse er 
en integreret del af at gøre en fremtidig klimaordning funktionel i praksis;

9. understreger derfor, at det er vigtigt at integrere følgerne af naturkatastrofer i den fælles 
sikkerheds- og forsvarspolitiks (FSFP) strategier og operationelle planer, med fokus på 
berørte lande og regioner før, under og efter eventuelle naturkatastrofer eller humanitære 
kriser, der måtte opstå;

10. minder om, at EU i henhold til Lissabontraktaten skal udvikle civile og militære 
kapaciteter til international krisestyring på tværs af hele opgavespektret, som beskrevet i 
artikel 43, især konfliktforebyggelse, humanitære opgaver og redningsopgaver, militær 
rådgivning og assistanceopgaver samt fredsbevaring og postkonfliktstabilisering;

11. påpeger, at der med Lissabontraktaten er indført nye bestemmelser (artikel 21-23, 27, 39, 
41, stk. 3, og artikel 43-46), især bestemmelser forbundet med opstartsfonden i artikel 41, 
stk. 3, og at disse bør gennemføres hurtigst muligt, således at EU er rede til at reagere på 
klimaskabte såvel som alle andre naturrelaterede og humanitære kriser, som de opstår;

12. glæder sig over, at klimaændringerne er blevet mere og mere afgørende i den globale 
sikkerhedsdebat, især siden 2007, hvor FN's Sikkerhedsråd første gang drøftede 
klimaændringerne og konsekvenserne heraf for den internationale sikkerhed; bifalder de 
bestræbelser, som EU og medlemsstaternes regeringer har gjort ved at rejse spørgsmålet i 
FN's Sikkerhedsråd i juli 2011 og i Udenrigsrådets konklusioner om klimadiplomati;

Behovet for politisk vilje og handling
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13. opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, som den vigtigste koordinator af EU's civile og 
militære instrumenter, til at:

a) placere klimaændringer og disses fremtidige sikkerheds- og forsvarskonsekvenser 
centralt i analysen af risikoen for fremtidige kriser og truslen om fremtidige konflikter

b) fokusere på at prioritere de lande og regioner med størst risiko for konflikter og 
ustabilitet, navnlig som følge af klimaændringerne, og den mere generelle forringelse 
af miljøet som et resultat heraf

c) styrke Unionens evne til at sikre konfliktforebyggelse, krisestyring og 
postkrisegenopbygning

d) tilpasse Unionens langsigtede planlægning af civile og militære kapaciteter i 
overensstemmelse hermed;

14. mener, at Unionen er nødt til at komme med en liste over de udfordringer, den står over 
for på områder som Arktis, den arabiske verden og den tredje pol (Himalaya og det 
tibetanske plateau), især risikoen for konflikter grundet vandforsyning i det sydlige Asien; 
opfordrer derfor Unionens højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen til at 
udarbejde en liste over alle de lande og regioner, der er mest sårbare over for 
klimaændringer i de kommende årtier (herunder navnlig Sammenslutningen af Små 
Østater (AOSIS), som omfatter lande, hvis eksistens er truet af stigende vandstand i 
havene); opfordrer Unionens højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen til 
at begrunde tilføjelsen af hvert land eller region på denne liste, og meningen med den EU-
respons der kræves, for at forebygge risikoen for konflikter eller andre humanitære 
katastrofer i at blive en realitet i hvert enkelt tilfælde;

15. opfordrer Unionens højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen og 
Kommissionen til at udarbejde et politisk dokument, der skitserer de vigtigste principper, 
retningslinjer og instrumenter til en EU klimasikkerhedspolitik; mener, at standardisering 
bør være det styrende princip, man bør stræbe efter på samme måde som 
menneskerettigheder og ligestilling1;

16. henleder opmærksomheden på, at energisikkerhed er tæt forbundet med klimaændringer; 
mener, at energisikkerhed skal forbedres for at reducere EU's afhængighed af fossile 
brændstoffer, der importeres fra især Rusland og Golfen – samtidig med at
drivhusgasemissionerne reduceres betydeligt – og erstattes af EU-genereret vedvarende 
energi og energibesparelse; erkender, at en integration af klimaændringer og 
energisikkerhed vil kunne bidrage til at nå dette resultat i visse regioner, såsom Arktis; 

17. opfordrer Unionens højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen til at 
etablere en formel arbejdsgruppe inden for strukturen af Rådet/EU-Udenrigstjenesten med 
henblik på at overveje hele spektret af indbyrdes forbundne spørgsmål i forbindelse med 
klimaændringer og energirelaterede sikkerheds- og forsvarsbekymringer, da fraværet af en 
sådan arbejdsgruppe hidtil har hindret udviklingen af en omfattende og konsekvent EU-

                                               
1 Dok. 11936/4/06 og dok. 11678/1/05.
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strategi;

18. glæder sig over de seneste forsøg på at styrke koordinationen mellem NATO og EU i 
forbindelse med kapacitetsudvikling; anerkender det stærke behov for at identificere de 
gensidige fordele ved samarbejdet, og samtidig vise hensyn til begge organisationers 
specifikke ansvarsområder; understreger behovet for at finde og skabe synergier, når det 
kommer til samordning og delings-projekter og intelligente forsvarsprojekter (NATO), 
som adresserer klimaspecifikke behov;

19. opfordrer Unionens højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen, som et 
spørgsmål af den allerstørste betydning, til at udnytte det fulde potentiale af 
Lissabontraktaten, og at fremsætte forslag til gennemførelse af opstartsfonden (artikel 41, 
stk. 3, i EUT) i forhold til mulige, fremtidige samle og dele-projekter og fælles 
kapaciteter, såsom European Engineer Corps, der reagerer på klimaskabte kriser og 
naturkatastrofer;

Behovet for en ny tilgang: strategiske og konceptuelle udfordringer

20. understreger behovet for at integrere de negative virkninger af klimaændringer på fred, 
sikkerhed og stabilitet i alle strategiske FUSP/FSFP-dokumenter, der fungerer som 
retningslinjer for planlægning og gennemførelse af individuelle politikker og missioner;

21. mener, at tidlig varsling og tidlig forebyggende indsats i forhold til de negative 
konsekvenser af klimaændringer, afhænger af tilstrækkelige menneskelige ressourcer og 
metoder i forhold til dataindsamling og -analyse; opfordrer Unionens højtstående 
repræsentant/næstformanden i Kommissionen til at sikre, at de relevante enheder i 
Udenrigstjenesten, der beskæftiger sig med sikkerheds- og forsvarspolitik, såsom CMPD, 
CPCC, EUMS, EUMC, organerne med ansvaret for konfliktforebyggelse og 
sikkerhedspolitik, Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter og geografiske afdelinger 
i de lande og regioner, der er hårdest ramt af klimaændringerne, tager hensyn til den 
seneste vurdering fra FN's klimapanel (IPCC) og andre nyere vurderinger og rapporter, 
dvs. EU's relevante luftrumsbaserede programmer og systemer (GMES); understreger 
behovet for at øge kapaciteten af EU-delegationer i de lande, der mest sårbare over for 
destabilisering, hvor problemer kan blive forværret af klimaændringer til at skulle omfatte 
overvågning af kriseudvikling og tildeling af klimaeksperter til alle relevante 
udenrigstjenesteorganer, der har en særlig rolle med hensyn til situationsanalyse og tidlig 
varsling, såsom Situation Centre; opfordrer til udvikling af fælleskriterier til analyse,
risikovurdering og etablering af et fælles varslingssystem; 

22. opfordrer disse organer til at oprette permanente strukturer til systematisk 
informationsudveksling og koordinering af spørgsmål vedrørende klimaændringer og 
naturkatastrofer, i forhold til analyse af situationen og politisk planlægning; opfordrer de 
relevante udenrigstjenesteorganer til at oprette permanente kommunikationskanaler og 
udveksle oplysninger med de relevante instanser i Kommissionen, særligt ECHO, men 
også med FN-agenturer og -programmer såsom UNEP, såvel som med NATO; påpeger, at 
de civilmilitære strukturer, der har til opgave at reagere på klimaskabte kriser og 
naturkatastrofer, er nødt til at skabe direkte og gennemskuelig adgang til alle civile 
samfundsorganisationer samt humanitære og ikkestatslige organisationer; understreger 
derfor, at samarbejde og koordinering imellem både EU og tredjeaktører ikke blokeres 
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eller hindres;

Behovet for en EU-klimasikkerhedspolitik

23. ser meget positivt på de fremskridt, der er gjort siden 2011 imod en erkendelse af 
sammenhængen mellem klimaændringer og de sikkerhedsmæssige konsekvenser heraf; 
mener dog, at klimadiplomati kun repræsenterer én dimension af de mulige eksterne 
handlinger, og at der er et stort behov for at etablere de grundlæggende principper og idéer 
til en EU-klimasikkerhedspolitik;

24. mener, at der er et presserende behov for at tilpasse og ændre de vigtigste FSFP-politiske 
dokumenter i forhold til konsekvenserne af klimaændringer, såsom EU's koncept om 
militær planlægning på det politiske og strategiske niveau1, EU's koncept om militær 
kommando og kontrol2, EU's koncept om en styrkeopbygning3 og EU's militære hurtig 
respons-koncept4, samt de dokumenter, der er relevante for civile FSFP-missioner, såsom 
EU's koncept om overordnet planlægning, EU's koncept om politiplanlægning og 
retningslinjerne for kommando- og kontrolstruktur for EU's civile operationer ved 
krisestyring5;

25. understreger nødvendigheden af at bringe de relevante dokumenter om politisk 
planlægning og kapacitetsudvikling, i forbindelse med den militære og civile kapacitet, i
overensstemmelse med de specifikke behov, som følge af klimaændringer og 
naturkatastrofer; mener, at en særlig opmærksomhed bør rettes mod udviklingen af 
militære kapaciteter, særligt samle og dele-processen som startede i 2010, og som førte til 
beslutningen om at oprette 11 samle og dele-projekter i november 2011; 

Behovet for institutionel kreativitet: instrumenter og kapaciteter

26. understreger behovet for at skabe en struktur på EU-plan, der ligner IPCC med 
inddragelse af militære eksperter for at vurdere og undgå de værste klimaskabte kriser og 
naturkatastrofer, som EU i forvejen står over for, og i stigende grad vil komme til at stå 
over for i fremtiden; EU bør opfordre alle medlemsstaterne til at indarbejde miljø- og 
sikkerhedsmæssige spørgsmål i deres militærstrategiske doktrin og kapacitetsplanlægning;

27. understreger behovet for at udarbejde en specifik liste over militære og civile kapaciteter,
som har særlig relevans i forhold til at reagere på klimaændringer og naturkatastrofer; 
disse omfatter især luft- og søtransport, mobile hospitaler, herunder intensiv pleje, 
kommunikationsinfrastruktur samt vandrensning og tekniske kapaciteter; opfordrer Rådet 
og Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA), som en del af 2013-revisionen af 
kapacitetsudviklingsprogrammet, til at forene de aktuelle kataloger af civile og militære 
kapaciteter, med dem der kræves for at opfylde de udfordringer, som er skabt af 
klimaændringer, og at fremsætte de nødvendige forslag for at afhjælpe eventuelle mangler 
i disse kataloger;

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10687.en08.pdf.
2 10688/08 - fortroligt.
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 Dok 13983/05- dok. 6923/1/02 - dok. 9919/07.
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28. understreger behovet for at udforske muligheden i at skabe yderligere fælles kapaciteter, 
som er relevante for operationer, der reagerer på konsekvenserne af klimaændringer eller 
naturkatastrofer, på grundlag af allerede eksisterende kapaciteter såsom EU's 
kampgrupper og den europæiske lufttransportkommando; opfordrer Rådet, den 
højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen og EDA til at undersøge 
muligheden for at oprette et europæisk ingeniørkorps og måder at forbinde udstyr og 
infrastruktur, der kan anvendes i en sådan en grad, særligt i den igangværende samordning 
og delings-proces;

29. understreger behovet for også at bringe den videre udvikling inden for det europæiske 
forsvarsindustrifundament i overensstemmelse med de specifikke krav ved klimaskabte 
kriser og naturkatastrofer; opfordrer til en styrket rolle til EDA i et tæt samarbejde med 
EU's Militærkomité i denne proces; opfordrer begge FSFP-organer til at sikre, at 
indkøbsprogrammer og kapacitetsudviklingsprogrammer får afsat tilstrækkelige 
finansielle midler og andre ressourcer til de specifikke behov, der er forbundet med at 
reagere på klimaændringer og naturkatastrofer;

30. understreger det presserende behov for, at Unionen anvender alle de instrumenter, den har 
til rådighed; opfordrer Unionens højtstående repræsentant/næstformanden i 
Kommissionen og Kommissionen til at anvende den nuværende lovgivningsmæssige 
procedure forud for det næste flerårige finansielle perspektiv 2014-2020, med henblik på 
at integrere klimasikkerhed gennem alle de finansielle instrumenter til ekstern bistand 
bifalder Kommissionens forslag til et fornyet stabilitetsinstrument, der allerede tager højde 
for de negative indvirkninger, klimaændringer har på sikkerhed, fred og politisk stabilitet;

31. opfordrer Unionens højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen til at sende 
klimasikkerhedseksperter til EU-delegationerne i de hårdest ramte lande og regioner, med 
henblik på at styrke EU's kapacitet inden for tidlig varsling og information om mulige, 
kommende konflikter;

32. bifalder idéen om at skabe en stilling til en særlig FN-udsending for klimasikkerhed, og 
opfordrer Unionens højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen til at 
gentage denne idé inden for EU, både på unionsplan og nationalt plan, med udnævnelsen 
af officielle udsendinge for klima og sikkerhed, som den britiske regering allerede har 
gjort;

33. opfordrer til at der etableres koordinationsmekanismer mellem EU som helhed og de 
medlemsstater, der i fremtiden kan handle i overensstemmelse med bestemmelserne i et 
permanent struktureret samarbejde, for at sikre vedholdenhed i deres tiltag med EU's 
omfattende tilgang på dette område;

34. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Unionens højtstående 
repræsentant/næstformanden i Kommissionen, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes 
parlamenter, NATO's Parlamentariske Forsamling, FN 's Generalforsamling samt NATO's 
og FN's generalsekretærer.


