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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rolli kohta kliimast tingitud kriiside ja 
loodusõnnetuste korral

(2012/2095(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu V jaotist, eriti selle artikleid 42 ja 43,

– võttes arvesse nõukogu 18. juuli 2011. aasta järeldusi ELi kliimadiplomaatia kohta1,

– võttes arvesse Euroopa välisteenistuse ja komisjoni 2011. aasta juuli ühist 
aruteludokumenti kliimadiplomaatia kohta2,

– võttes arvesse kõrge esindaja Javier Solana ja Euroopa Komisjoni Euroopa Ülemkogule 
esitletud 2008. aasta ühisaruannet kliimamuutuste ja rahvusvahelise julgeoleku kohta ning 
sellele järgnevaid soovitusi3,

– võttes arvesse komisjoni 2006. aasta mais esitatud aastaaruannet pealkirjaga „Euroopa 
kodanikukaitsejõud: Europe aid”,

– võttes arvesse komisjoni 2008. aasta teatist Euroopa Liidu ja arktika piirkonna kohta 
(COM(2008)0763) ning Euroopa Parlamendi 20. jaanuari 2011. aasta resolutsiooni ELi 
jätkusuutliku Kaug-Põhja poliitika kohta4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2011. aasta resolutsiooni finantskriisi 
mõju kohta ELi liikmesriikide kaitsesektorile5,

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja 2011. aasta juuli avaldust 
kliimamuutuste ja rahvusvahelise julgeoleku kohta6,

– võttes arvesse ÜRO Keskkonnaprogrammi 2011. ja 2012. aasta aruandeid pealkirjaga 
„Livelihood security: Climate change, conflict and migration in the Sahel”7,

– võttes arvesse ÜRO dokumente inimeste turvalisuse ja kaitsmise kohustuse kohta8,

– võttes arvesse erinevate rahvusvaheliste organite ja teadusorganisatsioonide aruandeid1,

                                               
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 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0024.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0574.
6 http://tcktck.org/2011/07.
7 www.unep.org/disastersandconflicts.
8 ÜRO 2005. aasta ülemaailmse tippkohtumise lõppdokumendi lõiked 138 ja 139, ÜRO Julgeolekunõukogu 
2006. aasta aprilli resolutsioon S/RES/1674, ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 15. septembri 2009. aasta aruanne 
kaitsmise kohustuse rakendamise kohta ning ÜRO Peaassamblee 2009. aasta 7. oktoobril vastu võetud 
resolutsioon A/RES/63/308 kaitsmise kohustuse kohta.
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– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A7-0000/2012),

Üldised seisukohad

1. rõhutab, et kliimamuutusi on üleüldiselt tunnistatud kui peamist globaalset julgeolekut, 
rahu ja stabiilsust mõjutavat ning mitmekordselt ohustavat tegurit, ning kliimamuutusi 
tuleb seega käsitleda Lissaboni lepingu artiklite 42 ja 43 kohaselt;

2. väljendab tõsist muret viimastel aastatel sagenenud äärmuslike ilmastikunähtuste pärast, 
mida põhjustavad kliima loomuliku varieeruvuse olukorra halvenemine ja inimtegevuse 
mõju ilmastikutingimustele;

3. on seisukohal, et need nähtused suurendavad globaalmajanduse kulusid mitte ainult 
arengumaadele, vaid ka maailmamajandusele tervikuna, samuti nii ülesehitamise ja abiga 
seotud otseste kulude kui ka kindlustuste, toodete ja teenuste hindade tõusuga seotud 
kaudsete kulude näol; märgib, et kuigi teatud praeguste või tulevaste rahvusvahelise rahu 
ja julgeoleku ohtude suurenemisega kaasnevad kulud ei ole täpselt mõõdetavad, on need 
kindlasti väga suured;

4. märgib, et kliimuutuste tõttu sagenenud loodusõnnetused ohustavad väga tõsiselt 
stabiilsust eeskätt ebasoodsate ilmastikutingimuste suhtes kõige tundlikumates ja 
nõrgemates riikides, millest enamik on troopilised ja subtroopilised arengupiirkonnad; 
rõhutab, et kliimamuutustest tingitud katastroofide tõttu puhtale joogiveele ja 
toiduainetele piiratud juurdepääsuga elanikkond on sunnitud asuma rändama, mis avaldab 
liigset survet niigi ebastabiilsete piirkondade või nõrgemate riikide majandus-, sotsiaalsele 
ja haldussuutlikkusele, tuues kaasa konfliktid ja nõrgestatud julgeoleku; tuletab meelde, et 
selline sündmuste käik loob kogukondade ja riikide vahel konkurentsi piiratud ressursside 
pärast, mis süvendab vanu julgeolekuprobleeme veelgi ning tekitab juurde uusi;

5. märgib, et praeguste riikide ja piirkondade vaheliste ning rahvusvaheliste konfliktide, 
nagu Aafrika Sarve ja Saheli piirkonna konfliktid, põhjust võib samuti otsida 
kliimamuutustest; tunnistab tõsiasja, et Aafrika Sarve näljahäda on teatud määral tingitud 
kliimamuutustest ning kriis on avaldanud kahjulikku mõju Somaalia, Keenia ja teiste 
piirkonna riikide humanitaar-, poliitilisele ja julgeolekuolukorrale; tuletab meelde UNEPi 
2011. aasta detsembris avaldatud analüüsi Saheli piirkonna olukorra kohta, milles 
avaldati, et temperatuuri tõus on kaasa toonud veenappuse ja seadnud eriti raskesse 

                                                                                                                                                  
1 USA kaitsevaldkonna teadusnõukogu Defence Sciene Board 2011. aasta oktoobri aruanne „Trends and 
Implications of Climate Change for National and International Security”; organisatsiooni Centre for a New 
American Security (CNAS) 28. aprilli 2010. aasta aruanne „Broadening Horizons: Climate Change and the U.S. 
Armed Forces”, mille koostasid CDR Herbert Carmen, Christine Parthemore, Will Rogers;
Rootsi Kaitseuuringute Agentuuri (FOI) Malin Mobjörki, Mikael Erikssoni ja Henrik Carlseni koostatud aruanne 
„Connecting Climate Change with Security and Armed Conflict”; Ühendkuningriigi teadusameti Government 
Office for Science projekti lõpparuanne rände ja ülemaailmsete keskkonnamuutuste kohta (London 2011): 
Water, Crisis and Climate Change in Uganda: A Policy Brief, mille koostasid Lukas Ruettinger ja Dennis 
Taenzler (Berlin, Kampala: adelphi 2011). 
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olukorda loodusvaradest – näiteks põllumajandustootmisest, kalapüügist ja 
karjakasvatusest – sõltuva kohaliku elanikkonna, mis on mõningatel juhtudel päädinud 
vägivallapuhangute ja relvastatud konfliktidega;

6. tunnistab, et keerulisi kriisiolukordi tuleb püüda ette näha ja ennetada tervikliku käsituse 
abil, millesse oleksid kaasatud erinevad poliitikavaldkonnad, mis hõlmavad kogu ühist 
julgeoleku- ja kaitsepoliitikat kuni humanitaar- ja arenguabini välja;

7. tuletab meelde ELi kohustust säilitada rahu, ennetada konflikte ja tugevdada 
rahvusvahelist julgeolekut kooskõlas ÜRO põhikirja eesmärkide ja põhimõtetega; rõhutab, 
et inimeste julgeoleku ja kaitsmise kohustuse käsitus ei tähenda niivõrd riikide 
suveräänsust, vaid keskendub pigem inimeste heaolule; tunnistab, et ELi ühine välis- ja 
julgeolekupoliitika ning ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika on esmajoones välja töötatud 
selleks, et tagada inimeste julgeolek ja kaitsmise kohustuse täitmine; kordab vajadust 
edendada tihedamal mitmepoolsel koostööl ja tõhusamal ülemaailmsel juhtimisel 
põhinevat rahvusvahelist süsteemi, milles on väga tähtis ülesanne ELil, iseäranis seoses 
Ameerika Ühendriikide strateegiliste seisukohtade muutumisega alates 2012. aasta 
jaanuarist;

8. osutab tungivale vajadusele kohandada ELi välistegevuse strateegia, poliitika ja vahendid 
selliselt, et need vastaksid kliimamuutuste tagajärjel esile kerkinud 
julgeolekuprobleemidele, olenemata ÜRO uutes kliimamuutuste konventsioonides kokku 
lepitud tulevastest heitmete piirväärtustest või muudest rahvusvahelistest pingutustest 
leevendada kliimamuutuste mõju; tunnistab ühtlasi, et konfliktide ennetamine on 
lahutamatu osa tulevase kliimapoliitika toimivaks muutmisest;

9. rõhutab seetõttu loodusõnnetuste mõju ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) 
strateegiatesse ja tegevuskavadesse integreerimise tähtsust, keskendudes kriisi eel, kriisi 
ajal ja pärast kriisi neile riikidele ja piirkondadele, kus on potentsiaalne loodusõnnetuste 
või humanitaarkriiside tekke oht;

10. tuletab meelde ELi Lissaboni lepingu järgset kohustust täiustada rahvusvahelise 
kriisiohjamise eesmärgil oma tsiviil- ja sõjalisi võimeid kõikide artiklis 43 välja toodud 
ülesannete täitmiseks, iseäranis konfliktide ennetamiseks, humanitaarabi- ja 
päästeoperatsioonide läbiviimiseks, sõjaliseks nõustamiseks ja abistamiseks, 
rahutagamisoperatsioonide läbiviimiseks ning olukorra konfliktijärgseks 
stabiliseerimiseks;

11. osutab Lissaboni lepingusse lisatud uutele sätetele (artiklid 21–23, 27, 39, artikli 41 lõige 
3 ja artiklid 43–46), iseäranis artikli 41 lõikes 3 käsitletud käivitusfondiga seotud sätetele, 
ning märgib, et asjaomaseid sätteid tuleb viivitamatult rakendada, et EL oleks valmis 
reageerima kliimamuutustest tingitud ning muudele loodusõnnetustele ja 
humanitaarkriisidele kohe, kui need ilmnevad;

12. kiidab heaks selle, et kliimamuutustest on saanud globaalset julgeolekut käsitlevas 
arutelus üha tähtsam küsimus, iseäranis alates aastast 2007, mil ÜRO Julgeolekunõukogu 
arutas esmakordselt kliimamuutusi ja nende mõju rahvusvahelisele julgeolekule; tervitab 
ELi ja liikmesriikide valitsuste jõupingutusi, mille tulemusena tõstatati teema 2011. aasta 
juulis ÜRO Julgeolekunõukogus ning sündisid välisasjade nõukogu järeldused 
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kliimadiplomaatia kohta;

Vajadus poliitilise tahte ja tegutsemise järele

13. palub komisjoni asepresidendilt ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgelt 
esindajalt kui ELi tsiviil- ja sõjaliste vahendite peamiselt koordineerijalt järgmist:

a) seada kliimamuutused ja nende mõju tuleviku julgeoleku- ja kaitsepoliitikale 
eeldatavate kriiside ja konfliktide ohuanalüüsi keskmesse;

b) pöörata esmajoones tähelepanu neile riikidele ja piirkondadele, kus valitseb kõige 
suurem konfliktide ja ebastabiilsuse oht iseäranis kliimamuutuste ja selle tagajärjel 
tekkinud üldise keskkonnaseisundi halvenemise tõttu;

c) suurendada ELi suutlikkust tagada konfliktide ennetamine, kriisiohje ja kriisijärgne 
ülesehitamine;

d) kohandada ELi tsiviil- ja sõjalise võimsuse ja võimekuse pikaajaline planeerimine 
vastavalt vajadustele;

14. on seisukohal, et EL peaks koostama loendi probleemidest, mis vajavad lahendamist 
sellistes piirkondades nagu Arktika, Araabia maailm ja nn kolmanda pooluse alad 
(Himaalaja mäestik ja Tiibeti kiltmaa), iseäranis Lõuna-Aasia veevarude pärast tekkida 
võivatest konfliktidest; kutsub sellega seoses liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat ja komisjoni asepresidenti üles koostama loendit kõikide viimase kümne aasta 
jooksul kliimamuutustest enim mõjutatud riikide ja piirkondade (sealhulgas iseäranis 
Väikeste Saareriikide Liidu (AOSIS) riigid, mida ohustab tõsiselt meretaseme tõus) kohta; 
palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil 
nimetada põhjused, miks asjaomased riigid või piirkonnad on sellesse loendisse kaasatud, 
ning ELi reageerimisviis, mida peetakse vajalikuks konflikti või muu humanitaarkriisi ohu 
tõekssaamise ennetamiseks;

15. palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil 
koostada poliitikadokumendi projekt, milles on välja toodud peamised ELi 
kliimajulgeoleku poliitika põhimõtted, suunised ja vahendid; usub, et sarnaselt 
inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse käsitlemisele peaks juhtiv põhimõte siingi olema 
süvalaiendamine1;

16. juhib tähelepanu sellele, et energiajulgeolek on tihedalt seotud kliimamuutustega; on 
seisukohal, et energiajulgeolekut tuleks tugevdada selleks, et vähendada ELi sõltuvust 
fossiilsetest kütustest, mida imporditakse peamiselt Venemaalt ja Pärsia lahe riikidest, –
aidates samal ajal kaasa kasvuhoonegaaside olulisel määral vähendamisele – ning 
asendada tarned ELi toodetud taastuvenergiaga ja säästetud energiaga; tunnistab, et 
kliimamuutuste ja energiajulgeoleku integreerimine võib teatud piirkondades, nagu 
Arktika, kaasa aidata asjaomaste tulemuste saavutamisele;

17. palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil 

                                               
1 Dok. 11936/4/06; dok. 11678/1/05.
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luua nõukogu/Euroopa välisteenistuse struktuuri alla ametlik töörühm, et kaaluda 
erinevaid kliimamuutuste ja energiaga ning omavahel seotud julgeoleku- ja kaitsealaseid 
küsimusi, sest asjaomase töörühma puudumine on seni takistanud ELi laiaulatuslikku ja 
ühtset käsitust;

18. kiidab heaks hiljutised katsed tugevdada NATO ja ELi vahelist koordineerimist 
võimearenduse valdkonnas; tunnistab suurt vajadust teha kindlaks vastastikuse koostöö 
eelised, austades samal ajal mõlema organisatsiooni eri vastustust; rõhutab vajadust leida 
ja luua sünergia ressursside ühiskasutuse ja aruka kaitse projektides (NATO), milles 
tegeldakse kliimaprobleemidest tingitud vajadustega;

19. palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti 
kasutada viivitamatult ära Lissaboni lepingu täielik potentsiaal ning esitada 
käivitusfondide (Euroopa Liidu lepingu artikli 41 lõige 3) rakendamise ettepanekud seoses 
võimalike tulevaste ühiskasutust hõlmavate projektide ja ühiste võimetega, nagu Euroopa 
inseneride korpus (European Engineer Corps), mis reageeriks kliimamuutustest tingitud 
kriisidele ja loodusõnnetustele;

Vajadus uue mõtteviisi järele: strateegia ja käsitusega seotud probleemid

20. rõhutab vajadust integreerida kliimamuutuste rahule, julgeolekule ja stabiilsusele avalduva 
negatiivse mõju küsimus kõikidesse ÜVJP ja ÜJKP strateegiadokumentidesse, mis on eri 
poliitikavaldkondade ja missioonide planeerimise ja läbiviimise suuniseks;

21. on seisukohal, et kliimamuutuste negatiivse mõjuga seotud varajase hoiatamise ja 
ennetamise alased meetmed sõltuvad piisavast inimressursist ning andmete kogumise ja 
analüüsimise meetoditest; palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja 
komisjoni asepresidendil tagada, et julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga tegelevad Euroopa 
välisteenistuse üksused, näiteks kriisiohjamise ja planeerimise direktoraat, 
tsiviilmissioonide plaanimise ja juhtimise teenistus, Euroopa Liidu sõjaline staap, Euroopa 
Liidu sõjaline komitee, konfliktide ennetamise ja julgeolekupoliitikaga tegelevad organid, 
komisoni välispoliitika vahendite talitus ning kliimamuutustest enim mõjutatud riikide ja 
piirkondade geograafilised nõupidamisorganid võtaksid arvesse valitsustevahelise 
kliimamuutuste rühma uusimat hindamisaruannet ja muid uuemaid hinnanguid ja 
aruandeid, näiteks asjakohaseid ELi kosmosepõhiseid programme ja süsteeme (GMES); 
rõhutab vajadust suurendada ELi delegatsioonide suutlikkust neis riikides, kus on kõige 
suurem oht stabiilsuse nõrgenemisele ning kus probleeme võivad süvendada 
kliimamuutused, et kõik asjakohased Euroopa välisteenistuse organid, millel on tähtis roll 
olukorra analüüsimisel ja varajasel hoiatamisel – näiteks ELi vaatluskeskus – tegeleksid 
kriisi arengu jälgimisega ja nimetaksid ametisse kliimaasjatundjad; nõuab analüüsimiseks, 
riskide hindamiseks ja ühise hoiatussüsteemi loomiseks ühiste kriteeriumide koostamist; 

22. ergutab neid organeid looma süstemaatiliseks teabevahetuseks ning kliimamuutuste ja 
loodusõnnetustega seotud küsimuste koordineerimiseks püsivad struktuurid, et analüüsida 
olukorda ja poliitika kavandamist; nõuab asjaomastelt Euroopa välisteenistuse organitelt 
tungivalt püsivate suhtluskanalite loomist ja teabe vahetamist asjakohaste komisjoni 
struktuuridega, eeskätt humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadiga, aga ka ÜRO 
selliste ametite ja programmidega nagu UNEP ja NATOga; märgib, et tsiviil-sõjalised 
struktuurid, mille ülesanne on reageerida kliimamuutustest tingitud kriisidele ja 
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loodusõnnetustele, peavad võimaldama otsese ja läbipaistva juurdepääsu kõikidele 
kodanikuühiskonna- ja humanitaarorganisatsioonidele ning valitsusvälistele 
organisatsioonidele; rõhutab sellega seoses, et ELi ja kolmandate osapoolte vahelist 
koostööd ja koordineerimist ei tohi pidurdada ega takistada;

Vajadus ELi kliimajulgeoleku poliitika järele

23. tunneb heameelt alates 2011. aastast toimunud arengu üle seoses kliimamuutuste ja selle 
julgeolekule avalduva mõju seostamisega; usub siiski, et kliimadiplomaatia on ainult üks 
välistegevuse võimalikest mõõtmetest ning sellega seoses on väga vajalik koostada ELi 
kliimajulgeoleku poliitika aluseks olevad põhimõtted ja ideed;

24. on seisukohal, et kliimamuutuste mõju tõttu tuleks tingimata kohandada ja muuta ÜJKP 
tähtsamaid poliitikadokumente, näiteks ELi sõjalise planeerimise poliitilist ja strateegilist 
kontseptsiooni1, ELi sõjalise juhtimise kontseptsiooni2, ELi vägede moodustamise 
kontseptsiooni3 ja ELi sõjalise kiirreageerimise kontseptsiooni4, ning ÜJKP 
tsiviilmissioonide seisukohast tähtsaid dokumente, näiteks ELi kõikehõlmava 
planeerimise kontseptsiooni ning ELi kriisiohjealaste tsiviiloperatsioonide 
juhtimisstruktuuri poliitikakavandamise kontseptsiooni ja suuniseid5;

25. rõhutab vajadust kooskõlastada asjakohased sõjaliste ja tsiviilvõimete alased 
poliitikakavandamise ja võimearenduse dokumendid kliimamuutustest ja 
loodusõnnetustest tulenevate erinõuetega; usub, et erilist tähelepanu tuleks pöörata 
sõjaliste võimete väljaarendamisele, iseäranis 2010. aastal algust tehtud ressursside 
ühiskasutusele üleminekule, millest sündis 2011. aasta novembris üheteistkümne 
ühiskasutust käsitleva projekti loomise otsus; 

Vajadus institutsioonide loovuse järele: vahendid ja suutlikkus

26. rõhutab vajadust luua ELi tasandil valitsustevahelise kliimamuutuste rühma sarnase 
struktuuriasutus, millesse oleksid kaasatud sõjandusasjatundjad, et hinnata ja vältida kõige 
tõsisemaid kliimamuutustest tingitud kriise ja loodusõnnetusi, millega ELil tuleb juba 
praegu ning üha enam ka tulevikus toime tulla; märgib, et EL peaks ergutama kõiki 
liikmesriike kaasama keskkonna- ja julgeolekualased küsimused oma sõjalise strateegia 
doktriini ja võimearendusse;

27. rõhutab vajadust koostada eraldi loend nende sõjaliste ja tsiviilvõimete kohta, mis on 
tähtsad kliimamuutustele ja loodusõnnetustele reageerimiseks; märgib, et esmajoones 
hõlmavad need võimed lennu- ja meretransporti, intensiivravivõimalustega mobiilseid 
haiglaid, sideinfrastruktuuri ning veepuhastus- ja ehitusvõimet; palub nõukogul ja 
Euroopa Kaitseagentuuril kliimamuutuste probleemidega toimetulemiseks kooskõlastada 
2013. aasta võimearenduse tegevuskava läbivaatamise käigus praeguste tsiviil- ja sõjaliste 
võimete kataloogid vajadustele vastavate kataloogidega ning esitada vajalikud 
ettepanekud, et kõrvaldada neis kataloogides valitsevad puudused; 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10687.en08.pdf.
2 - 10688/08 – salastatud.
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. rõhutab vajadust uurida selliste olemasolevate võimete nagu ELi lahingugrupid ja ELi 
lennutranspordi juhtimisbaas põhjal võimalust luua täiendavad ühised võimed, mis on 
tähtsad kliimamuutuste ja loodusõnnetuste mõjule reageerimise operatsioonide jaoks; 
palub nõukogul, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni 
asepresidendil ning Euroopa Kaitseagentuuril uurida Euroopa inseneride korpuse loomise 
võimalust ning kasutatava varustuse ja infrastruktuuride sidumise viise, mida saaks 
kasutada iseäranis käimasolevas protsessis ressursside ühisvaru loomisel ja jagamisel;

29. rõhutab ka vajadust viia Euroopa kaitsetööstuse baasi valdkonnas toimuv üldine areng 
kooskõlla kliimamuutustest tulenevate kriiside ja loodusõnnetustega kaasnevate 
erinõuetega; nõuab Euroopa Kaitseagentuuri tähtsuse suurendamist Euroopa Liidu sõjalise 
komiteega tiheda koostöö edendamisel asjaomases valdkonnas; palub mõlemal ÜJKP 
organil tagada, et riigihankekavad annaksid kliimamuutustele ja loodusõnnetustele 
reageerimisega seotud erivajaduste täitmiseks piisavad finantsvahendid ja muud ressursid;

30. rõhutab tungivat vajadust selle järele, et EL kasutaks kõiki oma käsutuses olevaid 
vahendeid; palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni 
asepresidendil kasutada praegust seadusandlikku menetlust enne järgmist, 2014.–2020. 
aasta mitmeaastast finantsperspektiivi selleks, et süvalaiendada kliima püsivus kõikidesse 
välisabiga seotud rahastamisvahenditesse; kiidab heaks komisjoni uut 
stabiliseerimisvahendit käsitleva ettepaneku, milles juba võetakse arvesse kliimamuutuste 
negatiivset mõju julgeolekule, rahule ja poliitilisele stabiilsusele;

31. palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti 
saata kliimajulgeoleku asjatundjad enim mõjutatud riikide ja piirkondade ELi 
delegatsioonidesse, et tugevdada liidu võimet varajase hoiatamise alal ja tekkida võivate 
konfliktide kohta teabe jagamisel; 

32. pooldab ÜRO kliimapüsivuse erisaadiku ametikoha loomise mõtet ja kutsub liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti üles 
asjaomast ideed ELis nii liidu kui ka liikmesriikide tasandil kordama ning nimetama 
ametisse kliima- ja julgeolekuküsimuste ametlikud erisaadikud, nagu seda on juba teinud 
Ühendkuningriigi valitsus;

33. nõuab ELi ja tulevikus vastavalt alalist struktureeritud koostööd käsitlevatele sätetele 
tegutseda võivate liikmesriikide vahelise tegevuse koordineerimise mehhanismide 
loomist, et tagada nende liikmesriikide tegevuse kooskõla ELi asjaomase valdkonna üldise 
käsitusega;

34. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon kõrgele esindajale ja 
asepresidendile, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele, NATO 
Parlamentaarsele Assambleele, NATO peasekretärile, ÜRO Peaassambleele ja ÜRO 
peasekretärile.


