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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για το ρόλο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) στις κρίσεις που 
προκαλούνται από το κλίμα και τις φυσικές καταστροφές

(2012/2095 (INI))

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως τα άρθρα 
42 και 43,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τη 
διπλωματία της ΕΕ στον τομέα του κλίματος1,

– έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο προβληματισμού που εξέδωσε τον Ιούλιο 2011 η ΕΥΕΔ 
(Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης) και η Επιτροπή σχετικά με τη διπλωματία 
για το κλίμα2,

– έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση του Ύπατου Εκπροσώπου κ. Solana και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την κλιματική αλλαγή, τη διεθνή ασφάλεια και τις 
συστάσεις παρακολούθησης που παρουσιάστηκε το 2008 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο3,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Για μια ευρωπαϊκή δύναμη 
πολιτικής προστασίας: Europe aid» Μάιος 2006,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή το 2008 με θέμα «Ευρωπαϊκή 
Ένωση και η περιοχή της Αρκτικής» (COM(2008)0763) αλλά και το ψήφισμα του της 
20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με μια βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τον αντίκτυπο 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα των κρατών μελών της ΕE5, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της προεδρίας του ΣΑΗΕ τον Ιούλιο του 2011 αναφορικά με 
την κλιματική αλλαγή και τη διεθνή ασφάλεια6,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις των ετών 2011 και 2012 του Προγράμματος των Ηνωμένων 
Εθνών για το Περιβάλλον με τίτλο «ασφάλεια πόρων διαβίωσης: κλιματική αλλαγή, 
συγκρούσεις και μετανάστευση στο Σαχέλ»7,

– έχοντας υπόψη τα έγγραφα του ΟΗΕ για την ανθρώπινη ασφάλεια και ευθύνη για 

                                               
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 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0024.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0574.
6 http://tcktck.org/2011/07
7 www.unep.org/disastersandconflicts
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προστασία1,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις διαφόρων διεθνών φορέων και ερευνητικών οργανισμών2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2012),

Γενικές εκτιμήσεις 

1. τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή έχει αναγνωριστεί ευρέως ως ο βασικός παράγοντας και η 
αιτία πολλαπλασιασμού των απειλών για τη διεθνή ασφάλεια, την ειρήνη, τη 
σταθερότητα και ως εκ τούτου είναι σε απόλυτη συνάφεια με τα άρθρα 42 και 43 της 
Συνθήκης της Λισαβόνας·

2. διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα, γεγονός που απορρέει από την επιδείνωση της φυσικής 
μεταβλητότητας του κλίματος καθώς και από την επίδραση της ανθρώπινης 
δραστηριότητας στις καιρικές συνθήκες·

3. θεωρεί ότι αυτά τα φαινόμενα επιφέρουν ένα κλιμακούμενο κόστος , όχι μόνο για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και για την παγκόσμια οικονομία εν γένει, είτε ως άμεσο 
κόστος υπό τη μορφή ανασυγκρότησης και αρωγής είτε ως έμμεσο κόστος υπό τη μορφή 
προσαυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές, τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών· αν 
και δεν είναι δυνατό να καταμετρηθεί με απόλυτους όρους το κόστος της πιθανής 
επιδείνωσης ορισμένων υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών απειλών ενάντια στη διεθνή 
ειρήνη και την ασφάλεια, εντούτοις παραμένει σίγουρα πολύ υψηλό·

4. τονίζει ότι οι φυσικές καταστροφές που οξύνονται από το φαινόμενο της κλιματικής 
αλλαγής αποτελούν παράγοντα έντονης αποσταθεροποίησης, ειδικά για τα κράτη που 
είναι πιο ευάλωτα στα ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και για τα μη λειτουργικά κράτη 
(failed states) η πλειοψηφία των οποίων εντοπίζεται σε αναπτυσσόμενες περιοχές της 
τροπικής και υποτροπικής ζώνης· υπογραμμίζει ότι οι πληθυσμοί με μειούμενη πρόσβαση 

                                               
1 Οι παράγραφοι 138 και 139 του Εγγράφου αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής του ΟΗΕ το 
2005, το ψήφισμα του Απριλίου 2006 S/RES/1674 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η έκθεση που εξέδωσε 
στις 15 Σεπτεμβρίου 2009 ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ban Ki-moon, με τίτλο «Implementing the 
Responsibility to Protect» καθώς και το ψήφισμα που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σχετικά με την 
ευθύνη για προστασία. A/RES 63/308 της 7ης Οκτωβρίου 2009
2 Έκθεση του Συμβουλίου Άμυνας και Επιστήμης τον Οκτώβριο του 2011 με τίτλο, «Trends and Implications of
Climate Change for National and International Security»· έκθεση του Centre for a New American Security
(CNAS) με τίτλο «Broadening Horizons: Climate Change and the U.S. Armed Forces», 28 Απριλίου 2010, 
συντάκτες: CDR Herbert Carmen, Christine Parthemore, Will Rogers
Malin Mobjörk, Mikael Eriksson, Henrik Carlsen: έκθεση του ερευνητικού φορέα της Σουηδίας (FOI) με τίτλο, 
«Connecting Climate Change with Security and Armed Conflict»· έκθεση για τη μετανάστευση και την 
παγκόσμια περιβαλλοντική αλλαγή (2011), τελική έκθεση έργου· Government Office for Science, Λονδίνο: 
Water, Crisis and Climate Change in Uganda: A Policy Brief των Lukas Ruettinger και Dennis Taenzler, Berlin, 
Kampala: adelphi 2011 
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σε καθαρό νερό και τρόφιμα, η οποία προκλήθηκε από φυσικές καταστροφές εξαιτίας της 
κλιματικής αλλαγής, αναγκάζονται να μεταναστεύσουν φέρνοντας στα άκρα τις 
οικονομικές, κοινωνικές και διοικητικές ικανότητες των ήδη ευαίσθητων περιφερειών ή 
μη λειτουργικών κρατών, δημιουργώντας συνεπώς συγκρούσεις και αρνητικό αντίκτυπο 
σε ζητήματα ασφαλείας· υπενθυμίζει ότι τα εν λόγω συμβάντα εντείνουν τον 
ανταγωνισμό μεταξύ κοινοτήτων και χωρών για τους πόρους που σπανίζουν, οξύνοντας 
έτσι τα παλαιά διλήμματα περί ασφάλειας αλλά και δημιουργώντας νέα·

5. επισημαίνει ότι οι τρέχουσες εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς συρράξεις, όπως αυτές 
που σημειώνονται στο Κέρας της Αφρικής και την περιφέρεια του Σαχέλ προκαλούνται 
εξίσου από κλιματικές αιτίες· αναγνωρίζει ότι, ως ένα βαθμό, ο λιμός στο Κέρας της 
Αφρικής σχετίζεται με το κλίμα και ότι έχει επιδράσει αρνητικά στην ανθρωπιστική και 
πολιτική κατάσταση αλλά και το καθεστώς ασφαλείας της Σομαλίας, της Κένυας και 
λοιπών χωρών της περιοχής· υπενθυμίζει την ανάλυση που δημοσιοποίησε το Πρόγραμμα 
των ΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP) το Δεκέμβριο του 2011 αναφορικά με την κατάσταση 
της περιφέρειας του Σαχέλ, στην οποία σημειώνεται ότι οι αυξημένη θερμοκρασία 
οδήγησε σε λειψυδρία επιφέροντας τεράστια πίεση στους τοπικούς πληθυσμούς, των 
οποίων τα μέσα διαβίωσης εξαρτώνται από τους φυσικούς πόρους, όπως κτηνοτροφία, 
αλιεία και βοσκή, γεγονός το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις προκάλεσε βία και ένοπλες 
συγκρούσεις·

6. αναγνωρίζει ότι πρέπει να υπάρξει πρόληψη και αποτροπή των σύνθετων κρίσεων, 
εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία περιλαμβάνει τομείς πολιτικής που 
καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των ζητημάτων από την κοινή πολιτική ασφάλειας και 
άμυνας (ΚΠΑΑ) έως την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή αρωγή·

7. υπενθυμίζει την υποχρέωση της ΕΕ για διατήρηση της ειρήνης, αποτροπή των 
συγκρούσεων και ενδυνάμωση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τους στόχους και τις 
αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· υπογραμμίζει ότι οι έννοιες της ανθρώπινης 
ασφάλειας και της ευθύνης για προστασία (R2P) δεν αφορούν τόσο πολύ την κυριαρχία 
των κρατών αλλά περισσότερο εστιάζουν στην ευημερία των λαών· αναγνωρίζει ότι η 
ΚΕΠΠΑ και η ΚΠΑΑ της ΕΕ έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την εφαρμογή των αρχών της 
ανθρώπινης ασφάλειας και της ευθύνης για προστασία (R2P)· επαναλαμβάνει την ανάγκη 
προώθησης ενός διεθνούς συστήματος, βασιζόμενου σε ισχυρότερη, πολυμερή 
συνεργασία και βελτιωμένη παγκόσμια διακυβέρνηση, στο οποίο η ΕΕ θα διαδραματίσει 
έναν βελτιωμένο, πρωταγωνιστικό ρόλο ειδικότερα μετά τη μετατόπιση της στρατηγικής 
θέσης των ΗΠΑ από τον Ιανουάριο του 2012·

8. επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη να υιοθετηθούν στρατηγικές, πολιτικές και μέσα 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ, με τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις ασφαλείας 
που αναδύονται από την κλιματική αλλαγή, ανεξάρτητα από τις μελλοντικές μειώσεις 
εκπομπών ρύπων που έχουν συμφωνηθεί από νέες συμβάσεις στο πλαίσιο της UNFCCC 
(Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές) ή λοιπές διεθνείς 
προσπάθειες για να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· αναγνωρίζει 
εξίσου ότι η αποτροπή συγκρούσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας ενός 
μελλοντικού καθεστώτος για το κλίμα το οποίο θα λειτουργεί έμπρακτα·

9. συνεπώς τονίζει ότι είναι ουσιώδες να ενσωματωθούν οι επιπτώσεις των φυσικών 
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καταστροφών στις στρατηγικές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) 
και στα επιχειρησιακά σχέδια και να δοθεί έμφαση στις οικείες χώρες και τις περιφέρειες, 
στη διάρκεια και μετά το πέρας οποιασδήποτε φυσικής ή ανθρωπιστικής κρίσης·

10. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας η ΕΕ οφείλει να αξιοποιήσει το 
πολιτικό και στρατιωτικό δυναμικό της για τη διαχείριση διεθνών κρίσεων, μέσα από το 
φάσμα ενεργειών που αποτυπώνονται στο άρθρο 43 και ειδικότερα την πρόληψη 
συγκρούσεων, τις ανθρωπιστικές αποστολές και τις αποστολές διάσωσης, τις αποστολές 
με στόχο την παροχή συμβουλών και αρωγής επί στρατιωτικών θεμάτων καθώς και 
αποστολές αποκατάστασης της ειρήνης και σταθεροποίησης μετά το πέρας των 
συγκρούσεων·

11. τονίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε νέες διατάξεις (άρθρα 21-23, άρθρο 27, 
άρθρο 39, άρθρο 41 παράγραφος 3, άρθρα 43-46) που αφορούν συγκεκριμένα το ταμείο 
εκκίνησης όπως ορίζει το άρθρο 41 παράγραφος 3, οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν 
επειγόντως, ώστε η ΕΕ να μπορέσει να ανταποκριθεί στις κρίσεις που προκαλούνται από 
το κλίμα αλλά και τις λοιπές φυσικές και ανθρωπιστικές κρίσεις·

12. χαιρετίζει το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή σταδιακά έλαβε κεντρικό ρόλο στον 
διάλογο για την παγκόσμια ασφάλεια, ιδιαίτερα μετά το 2007, όταν το Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ έθεσε το θέμα της κλιματικής αλλαγής και των επιπλοκών που 
επιφέρει στη διεθνή ασφάλεια· επικροτεί τις προσπάθειες της ΕΕ και των κυβερνήσεων 
των κρατών μελών να παρουσιάσουν το ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον 
Ιούλιο του 2011 και να το συμπεριλάβουν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τη διπλωματία στον τομέα του κλίματος·

Ανάγκη για πολιτική βούληση και δράση

13. καλεί την αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις 
Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, που είναι ο βασικός συντονιστής 
των πολιτικών και στρατιωτικών μέσων της ΕΕ να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

α) να θέσει την κλιματική αλλαγή και τις μελλοντικές επιπτώσεις που θα επιφέρει σε 
ζητήματα ασφάλειας και άμυνας στο επίκεντρο της ανάλυσης των κινδύνων που 
ενέχουν οι μελλοντικές κρίσεις αλλά και των απειλών που θα προκύψουν από 
μελλοντικές συρράξεις·

β) να δώσει προτεραιότητα στις χώρες και τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο συγκρούσεων και αποσταθεροποίησης κυρίως ως αποτέλεσμα 
της κλιματικής αλλαγής και της γενικευμένης περιβαλλοντικής επιδείνωσης που αυτή 
επιφέρει·

γ) να βελτιώσει τη δυνατότητα της ΕΕ για αποτροπή συγκρούσεων, διαχείριση κρίσεων 
και ανασυγκρότηση μετά το πέρας των συγκρούσεων·

δ) να προσαρμοστεί αναλόγως ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της ΕΕ σχετικά με 
πολιτικό και στρατιωτικό δυναμικό και δυνατότητες·

14. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να καταρτίσει έναν κατάλογο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει 
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σε περιοχές όπως η Αρκτική, ο αραβικός κόσμος αλλά και ο λεγόμενος τρίτος πόλος 
(Ιμαλάια και οροπέδιο του Θιβέτ) και ειδικότερα την πιθανότητα συγκρούσεων για 
κοιτάσματα υδάτινων πόρων στη Νότιο Ασία· καλεί ως εκ τούτου την ΥΕ/ΑΠ να 
καταρτίσει κατάλογο των χωρών και περιφερειών που τις επόμενες δεκαετίες θα είναι 
περισσότερο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα της 
Συμμαχίας Μικρών Νησιωτικών Κρατών (AOSIS) των οποίων η ύπαρξη απειλείται από 
την άνοδο της στάθμης της θάλασσας)· καλεί την ΥΕ/ΑΠ να καθορίσει τις αιτίες για τη 
συμπερίληψη κάθε χώρας ή περιφέρειας στον εν λόγω κατάλογο αλλά και τις 
απαιτούμενες δράσεις στις οποίες πρέπει να προβεί η ΕΕ ώστε ο κίνδυνος συγκρούσεων 
και λοιπών ανθρωπιστικών καταστροφών να αποφευχθεί σε κάθε περίσταση·

15. καλεί την ΥΕ/ΑΠ και την Επιτροπή να συντάξουν ένα έγγραφο πολιτικής το οποίο 
περιλαμβάνει τις βασικές αρχές, τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα μέσα αναφορικά με 
την πολιτική της ΕΕ για την ασφάλεια του κλίματος· πιστεύει ότι η κατευθυντήρια αρχή 
πρέπει να είναι η ενσωμάτωση, η οποία θα εφαρμοστεί όπως στις περιπτώσεις των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και της διάστασης του φύλου1·

16. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι στενά συνδεδεμένη με 
την κλιματική αλλαγή· θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει βελτίωση της ενεργειακής 
ασφάλειας, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα που 
εισάγονται κυρίως από τη Ρωσία και τον Περσικό Κόλπο –περιορίζοντας ταυτόχρονα σε 
μεγάλο βαθμό τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου– και να αντικατασταθούν από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της ΕΕ αλλά και προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας· 
αναγνωρίζει ότι με την ενοποίηση των ζητημάτων κλιματικής αλλαγής και ενεργειακής 
ασφάλειας τα εν λόγω αποτελέσματα θα είναι εμφανή σε ορισμένες περιοχές όπως η 
Αρκτική· 

17. καλεί την ΥΕ/ΑΠ να δημιουργήσει μια επίσημη ομάδα εργασίας στα πλαίσια του 
οργανογράμματος του Συμβουλίου/ΕΥΕΔ, η οποία θα μελετήσει όλο το φάσμα των 
αλληλένδετων ζητημάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τους 
προβληματισμούς αναφορικά με την ασφάλεια και την άμυνα σε σχέση με την ενέργεια, 
εφόσον η έως τώρα απουσία μιας ανάλογης ομάδας έχει εμποδίσει την ανάπτυξη μιας 
εμπεριστατωμένης και συνεκτικής προσέγγισης της ΕΕ·

18. χαιρετίζει τις πρόσφατες προσπάθειες για ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ ΝΑΤΟ 
και ΕΕ στο πεδίο ανάπτυξης ικανοτήτων· αναγνωρίζει την έντονη ανάγκη προσδιορισμού 
αμοιβαίων πλεονεκτημάτων συνεργασίας, με παράλληλη τήρηση των συγκεκριμένων 
αρμοδιοτήτων των δύο οργανισμών· τονίζει την ανάγκη εντοπισμού και δημιουργίας 
συνεργειών αναφορικά με τα «έργα συγκέντρωσης και κοινής χρήσης» και «έργα 
ευφυούς άμυνας» (του ΝΑΤΟ) τα οποία καλύπτουν ανάγκες που αφορούν ειδικά το 
κλίμα·

19. καλεί την ΥΕ/ΑΠ, με χαρακτήρα κατεπείγοντος, να χρησιμοποιήσει στο έπακρο τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας και να παρουσιάσει προτάσεις για την εφαρμογή ενός ταμείου 
εκκίνησης (άρθρο 41 παράγραφος 3 ΣΕΕ) σχετικά με πιθανά, μελλοντικά έργα 
συγκέντρωσης και κοινής χρήσης αλλά και κοινές ικανότητες, όπως το ευρωπαϊκό σώμα 
μηχανικών, που ανταποκρίνεται στις κρίσεις που προκαλούνται από το κλίμα και τις 

                                               
1 Έγγρ. 11936/4/06· έγγρ. 11678/1/05
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φυσικές καταστροφές·

Ανάγκη για μια νέα αντίληψη: στρατηγικές και εννοιολογικές προκλήσεις

20. τονίζει ότι οι αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή στην ειρήνη, την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα πρέπει να ενσωματωθούν σε όλα τα στρατηγικά έγγραφα 
ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ τα οποία αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό και την 
εκτέλεση μεμονωμένων πολιτικών και αποστολών·

21. θεωρεί ότι η έγκαιρη προειδοποίηση και προληπτική δράση σχετικά με τις αρνητικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εξαρτώνται από την επάρκεια του ανθρώπινου 
δυναμικού και τη μεθοδολογία για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων· καλεί την 
ΥΕ/ΑΠ να διασφαλίσει ότι οι σχετικές μονάδες ΕΥΕΔ που διαχειρίζονται πολιτικές 
ασφάλειας και άμυνας, όπως η Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού (CMPD), 
Μη Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (CPCC), το 
Στρατιωτικό Επιτελείο της ΕΕ (EUMS), η Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ (EUMC), τα 
όργανα που είναι υπεύθυνα για την πρόληψη συγκρούσεων και την πολιτική ασφαλείας, η 
Υπηρεσία οργάνων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, καθώς και τα γεωγραφικά υπεύθυνα 
γραφεία των χωρών και περιφερειών που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική 
αλλαγή θα λάβουν υπόψη τους τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της διακυβερνητικής 
επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (IPCC) και άλλες πιο 
πρόσφατες εκτιμήσεις και εκθέσεις, π.χ. τα σχετικά προγράμματα και συστήματα της ΕΕ 
που βασίζονται σε χωρική ανάλυση (παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και 
της ασφάλειας-GMES)· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ στις χώρες που είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε αποσταθεροποίηση 
και όπου τα προβλήματα επιδεινώνονται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, ώστε να 
περιλαμβάνουν παρακολούθηση κρίσεων και τη δυνατότητα διορισμού εμπειρογνωμόνων 
του κλίματος σε όλoυς τους σχετικούς φορείς ΕΥΕΔ που διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στην ανάλυση της κατάστασης και την έγκαιρη προειδοποίηση, όπως το Κέντρο 
επιχειρήσεων· προτείνει την ανάπτυξη κοινών κριτηρίων ανάλυσης, εκτίμησης κινδύνων 
αλλά και την εγκαθίδρυση ενός κοινού συστήματος συναγερμού· 

22. ενθαρρύνει τους εν λόγω φορείς να εδραιώσουν μόνιμες δομές για συστηματική 
ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισμού σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής και φυσικών 
καταστροφών, σε σχέση με την ανάλυση της κατάστασης και τον σχεδιασμό πολιτικής· 
παροτρύνει τους σχετικούς φορείς ΕΥΕΔ να δημιουργήσουν μόνιμους διαύλους 
επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών με τους αντίστοιχους φορείς της Επιτροπής, 
όπως η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(ECHO), με όργανα και προγράμματα του ΟΗΕ, όπως το Πρόγραμμα των Ηνωμένων 
Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), αλλά και με το ΝΑΤΟ· υπογραμμίζει ότι τα πολιτικά 
και στρατιωτικά όργανα που είναι επιφορτισμένα να διαχειρίζονται κρίσεις που 
προκαλούνται από το κλίμα αλλά και φυσικές καταστροφές πρέπει να επιτρέψουν σε όλες 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, στις ανθρωπιστικές και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις άμεση και διαφανή πρόσβαση· συνεπώς τονίζει ότι η συνεργασία και ο 
συντονισμός μεταξύ ΕΕ και τρίτων μερών δεν πρέπει να εμποδίζεται ή να παρακωλύεται·

Ανάγκη ύπαρξης μιας πολιτικής της ΕΕ για την ασφάλεια του κλίματος 23.
επικροτεί τα βήματα που έχουν γίνει από το 2011 για την αντιμετώπιση του πλέγματος 
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της κλιματικής αλλαγής και των επιπλοκών που επιφέρει στα ζητήματα ασφάλειας· 
πιστεύει ωστόσο ότι η διπλωματία το θέμα του κλίματος αποτελεί μόνο μία διάσταση της 
πιθανής, εξωτερικής δράσης και ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να εδραιωθούν βασικές 
αρχές και ιδέες σχετικά με μια πολιτική της ΕΕ για την ασφάλεια του κλίματος·

24. θεωρεί ότι τα κύρια έγγραφα πολιτικής ΚΠΑΑ πρέπει να προσαρμοστούν και να 
τροποποιηθούν επειγόντως όσον αφορά τις επιπλοκές που προκαλεί η κλιματική αλλαγή· 
σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής: EU Concept for Military Planning at the Political and 
Strategic level1, EU Concept for Military Command and Control2, EU Concept for Force 
Generation3 και EU Military Rapid Response Concept4, καθώς και τα έγγραφα που 
σχετίζονται με τις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ, όπως EU concept for 
comprehensive planning και EU Concept for Police Planning and Guidelines for 
Command and Control Structure for EU Civilian Operations in Crisis Management5·

25. υπογραμμίζει την ανάγκη να ευθυγραμμιστούν τα έγγραφα σχεδιασμού πολιτικής και 
ανάπτυξης ικανοτήτων που αφορούν στρατιωτικές και πολιτικές ικανότητες, με τις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις κλιματικής αλλαγής και φυσικών καταστροφών· πιστεύει ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη στρατιωτικών ικανοτήτων ειδικότερα 
κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης και κοινής χρήσης, που ξεκίνησε το 2010 και που 
οδήγησε στην έγκριση έντεκα έργων συγκέντρωσης και κοινής χρήσης το Νοέμβριο του 
2011· 

Ανάγκη για θεσμική δημιουργικότητα: μέσα και ικανότητες

26. τονίζει την ανάγκη δημιουργίας, σε επίπεδο ΕΕ, μιας δομής παρόμοιας με την IPCC όπου 
στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες θα μπορούν να εκτιμούν και να αποτρέπουν τις χειρότερες 
κρίσεις που προκαλούνται από το κλίμα και τις χειρότερες φυσικές καταστροφές, τις 
οποίες η ΕΕ ήδη αντιμετωπίζει και θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει με αυξανόμενο ρυθμό· 
η ΕΕ πρέπει να παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τα ζητήματα περιβάλλοντος 
και ασφάλειας στο στρατιωτικό, στρατηγικό τους δόγμα αλλά και στον σχεδιασμό 
ικανοτήτων·

27. τονίζει ότι είναι απαραίτητη η επεξεργασία συγκεκριμένου καταλόγου στρατιωτικών και 
πολιτικών ικανοτήτων, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σχέση με την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών· σε αυτές περιλαμβάνονται οι 
εναέριες και επίγειες μεταφορές, τα κινητά νοσοκομεία με μονάδες εντατικής θεραπείας, 
οι επικοινωνιακές δομές, ο καθαρισμός νερού και οι μηχανικές ικανότητες· καλεί το 
Συμβούλιο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EΟA/EDA), κατά την αναθεώρηση 
του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων που θα λάβει χώρα το 2013, να ενοποιήσουν 
τους τρέχοντες καταλόγους πολιτικών και στρατιωτικών ικανοτήτων με τους καταλόγους 
που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και να 
παρουσιάσουν τις απαραίτητες προτάσεις για την κάλυψη τυχόν ελλείψεων στους εν λόγω 
καταλόγους·

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10687.en08.pdf
2 - 10688/08 - classified
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 Έγγρ. 13983/05- έγγρ. 6923/1/02 – έγγρ. 9919/07
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28. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να διερευνήσουμε στα πλαίσια των υφιστάμενων 
ικανοτήτων, όπως οι σχηματισμοί μάχης της ΕΕ (EU Battle Groups) και η Διοίκηση 
ευρωπαϊκών αεροπορικών μεταφορών (European Air Transport Command), τη 
δυνατότητα δημιουργίας περαιτέρω κοινών ικανοτήτων που σχετίζονται με τις 
επιχειρήσεις που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής και των φυσικών καταστροφών· καλεί το Συμβούλιο, την ΥΕ/ΑΠ και τον ΕΟΑ 
να αναζητήσουν δυνατότητες δημιουργίας ευρωπαϊκών σωμάτων μηχανικών αλλά και 
τρόπους συνδυασμού εξοπλισμού και υποδομών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις 
διαρκείς επιχειρήσεις συγκρότησης και κοινής χρήσης·

29. τονίζει επίσης την ανάγκη να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος στην ευρωπαϊκή 
βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας (European Defense Industrial Base) σε 
συνδυασμό με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των κρίσεων που προκαλούνται από το 
κλίμα αλλά και των φυσικών καταστροφών· προτείνει να ενισχυθεί ο ρόλος του ΕΟΑ και 
να υπάρξει στην προκειμένη διαδικασία στενή συνεργασία με την στρατιωτική επιτροπή 
της ΕΕ· καλεί τους φορείς της ΚΠΑΑ να διασφαλίσουν ότι τα προγράμματα προμήθειας 
και ανάπτυξης ικανοτήτων αφιερώνουν επαρκή χρηματοοικονομικά μέσα και λοιπούς 
πόρους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών·

30. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει επειγόντως να κάνει χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων· 
καλεί την ΥΕ/ΑΠ και την Επιτροπή να αξιοποιήσουν την ισχύουσα νομοθετική 
διαδικασία για τη σύνταξη της επερχόμενης πολυετούς δημοσιονομικής προοπτικής 2014-
2020, προκειμένου να ενσωματώσουν την ασφάλεια κλίματος σε όλα τα χρηματοδοτικά 
μέσα εξωτερικής στήριξης· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την ανανέωση του 
Μέσου Σταθερότητας (ΜΣ) το οποίο ήδη έχει λάβει υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις που 
επιφέρει η κλιματική αλλαγή στην ασφάλεια, την ειρήνη και την πολιτική σταθερότητα·

31. καλεί την ΥΕ/ΑΠ να στείλει εμπειρογνώμονες της ασφάλειας κλίματος στις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ που επισκέπτονται τις πληγείσες χώρες και περιφέρειες, 
προκειμένου να ενδυναμώσει την ικανότητα της Ένωσης για έγκαιρη προειδοποίηση και 
πληροφόρηση σχετικά με πιθανές, επερχόμενες συγκρούσεις·

32. επιδοκιμάζει την ιδέα δημιουργίας μιας θέσης ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ για 
ζητήματα ασφάλειας κλίματος και καλεί την ΥΕ/ΑΠ να μεταφέρει την πρόταση εντός ΕΕ, 
τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ένωσης, διορίζοντας επίσημους 
απεσταλμένους για το κλίμα και την ασφάλεια, όπως έχει ήδη πράξει η κυβέρνηση του 
ΗΒ·

33. προτείνει να υπάρξουν μηχανισμοί συντονισμού μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών τα 
οποία ενδέχεται να δράσουν σύμφωνα με τις διατάξεις της μόνιμης, δομημένης 
συνεργασίας, ώστε οι ενέργειές τους να είναι συνεπείς προς τη συνολική προσέγγιση της 
ΕΕ στο εν λόγω πεδίο·

34. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο/ 
Αντιπρόεδρο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια των κρατών μελών της 
ΕΕ, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, και στη 
Γενική Συνέλευση και το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.


