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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan roolista ilmastoon liittyvissä kriiseissä ja 
luonnonkatastrofeissa

(2012/2095(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston ja erityisesti sen 42 ja 
43 artiklan,

– ottaa huomioon neuvoston 18. heinäkuuta 2011 antamat päätelmät EU:n 
ilmastodiplomatiasta1,

– ottaa huomioon EU:n ulkosuhdehallinnon (EUH) ja Euroopan komission 18. heinäkuuta 
2011 julkistaman yhteisen keskusteluasiakirjan ilmastodiplomatiasta2,

– ottaa huomioon korkean edustajan Javier Solanan ja Euroopan komission Eurooppa-
neuvostolle vuonna 2008 esittämän yhteisen kertomuksen ilmastonmuutoksesta ja 
kansainvälisestä turvallisuudesta sekä siinä esitetyt suositukset jatkotoimenpiteiksi3,

– ottaa huomioon toukokuussa 2006 julkaistun komission vuotuisen kertomuksen "For a 
European civil protection force: Europe aid" (Euroopan pelastuspalvelujoukot: Euroopan 
apu),

– ottaa huomioon vuonna 2008 annetun komission tiedonannon Euroopan unionista ja 
arktisesta alueesta (COM(2008)0763) sekä 20. tammikuuta 2011 antamansa 
päätöslauselman pohjoisimpien alueiden kestävästä EU-politiikasta4,

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman rahoituskriisin 
vaikutuksista EU:n jäsenvaltioiden puolustusalaan5, 

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan heinäkuussa 2011 antaman 
lausunnon ilmastonmuutoksesta ja kansainvälisestä turvallisuudesta6,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman vuosina 2011 ja 2012 
julkaisemat raportit "Livelihood security: Climate change, conflict and migration in the 
Sahel" (toimeentulon turvaaminen: ilmastonmuutos, konflikti ja muuttoliike Sahelissa)7,

– ottaa huomioon YK:n asiakirjat inhimillisestä turvallisuudesta ja suojeluvastuusta8,

                                               
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 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0024.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0574.
6 http://tcktck.org/2011/07
7 www.unep.org/disastersandconflicts
8 YK:n vuoden 2005 huippukokouksen päätösasiakirjan 138 ja 139 kohta, Yhdistyneiden Kansakuntien 
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– ottaa huomioon kansainvälisten elinten ja tutkimuslaitosten laatimat raportit1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2012),

Yleisiä näkökohtia 

1. korostaa, että ilmastonmuutosta pidetään laajalti keskeisenä tekijänä, joka vaikuttaa 
maailman turvallisuuteen, rauhaan ja vakauteen ja moninkertaistaa niihin kohdistuvan 
uhan, ja että ilmastonmuutoksella on tämän vuoksi merkitystä Lissabonin sopimuksen 
42 ja 43 artiklan kannalta;

2. panee erittäin huolestuneena merkille viime vuosina lisääntyneet äärimmäiset sääilmiöt, 
jotka johtuvat ilmaston luonnollisen vaihtelun heikentymisestä ja ihmisen vaikutuksesta 
sääolosuhteisiin;

3. katsoo, että nämä tapahtumat aiheuttavat maailmantaloudelle, ei ainoastaan kehitysmaille 
vaan koko maailman taloudelle, lisääntyviä kustannuksia, niin suoria jälleenrakennus- ja 
avustuskustannuksia kuin vakuutusten sekä tuotteiden ja palvelujen hinnannoususta 
johtuvia epäsuoria kustannuksia; vaikka tiettyjen kansainväliseen rauhaan ja 
turvallisuuteen nyt tai tulevaisuudessa kohdistuvien uhkien mahdollisesta pahenemisesta 
aiheutuvia kustannuksia ei voida täsmällisesti mitata, ne ovat varmastikin hyvin suuria;

4. painottaa, että luonnonkatastrofit, joita ilmastonmuutos pahentaa, aiheuttavat epävakautta 
erityisesti valtioissa, jotka ovat altteimpia haitallisille sääoloille, ja toimintakykyään 
menettävissä valtioissa, joista useimmat sijaitsevat trooppisilla ja subtrooppisilla 
kehitysalueilla; korostaa, että väestön, jonka makean veden ja elintarvikkeiden saanti on 
huonontunut ilmastonmuutoksen pahentamien luonnonkatastrofien vuoksi, on pakko 
muuttaa ja ylikuormittaa näin ollen jo valmiiksi hauraiden tai toimintakykyään 
menettävien valtioiden taloudellisia, sosiaalisia ja hallinnollisia voimavaroja, mikä 
aiheuttaa konflikteja ja vaikuttaa haitallisesti turvallisuuteen; muistuttaa, että tällaiset 
tapahtumat saavat yhteisöt ja maat kilpailemaan niukoista resursseista ja pahentavat 

                                                                                                                                                  
turvallisuusneuvoston huhtikuussa 2006 antama julkilausuma (S/RES/1674), YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 
15. syyskuuta 2009 esittämä raportti suojeluvastuun täytäntöönpanosta ja YK:n yleiskokouksen 7. lokakuuta 
2009 antama päätöslauselma suojeluvastuusta (A/RES/63/308).
1 Trends and Implications of Climate Change for National and International Security (ilmastonmuutoksen 
kehityssuuntaukset ja vaikutukset kansalliseen ja kansainväliseen turvallisuuteen), USA:n maanpuolustuksen 
tiedeneuvoston (Defence Science Board) raportti, lokakuu 2011; CNAS:n (Centre for a New American Security) 
raportti "Broadening Horizons: Climate Change and the U.S. Armed Forces" (näköpiirin laajentaminen: 
ilmastonmuutos ja USA:n asevoimat), 28. huhtikuuta 2010, tekijät: CDR Herbert Carmen, Christine Parthemore, 
Will Rogers
Malin Mobjörk, Mikael Eriksson, Henrik Carlsen: ruotsalaisen tutkimusviraston (FOI) raportti "Connecting 
Climate Change with Security and Armed Conflict" (ilmastonmuutoksen kytkeminen turvallisuuteen ja 
aseelliseen konfliktiin); raportti "Migration and Global Environmental Change" (muuttoliike ja maailman 
ympäristönmuutos) (2011), projektin päätösraportti; The Government Office for Science (tieteen valtionvirasto), 
Lontoo: Water, Crisis and Climate Change in Uganda: A Policy Brief (vesi, kriisi ja ilmastonmuutos 
Ugandassa), Lukas Ruettinger ja Dennis Taenzler, Berliini, Kampala: adelphi 2011. 
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aiempia turvallisuusongelmia sekä synnyttävät uusia ongelmia;

5. huomauttaa, että monet nykyisistä kansallisista, alueellisista ja kansainvälisistä 
konflikteista, kuten Afrikan sarven ja Sahelin alueen konfliktit, liittyvät myös ilmastoon; 
toteaa, että Afrikan sarven nälänhätä on jossain määrin ilmastoon liittyvä ja että se on 
vaikeuttanut Somalian, Kenian ja joidenkin muiden alueen maiden humanitaariseen, 
poliittiseen ja turvallisuustilanteeseen; muistuttaa mieliin YK:n ympäristöohjelman 
(UNEP) joulukuussa 2011 julkaiseman, Sahelin alueen tilannetta koskevan analyysin, 
jossa todetaan, että lämpötilojen kohoaminen on aiheuttanut puutetta vedestä ja 
vaikeuttanut suuresti luonnonvaroista riippuvaisen, maanviljelystä, kalastuksesta ja 
karjanhoidosta toimeentulonsa saavan paikallisen väestön elämää, mikä on joissakin 
tapauksissa johtanut väkivaltaan ja aseellisiin konflikteihin;

6. toteaa, että monimutkaiset kriisit on ennakoitava ja estettävä soveltamalla 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, johon kuuluvat kaikki toimintalohkot yhteisestä 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta humanitaariseen apuun ja kehitysapuun;

7. muistuttaa EU:n velvoitteesta säilyttää rauha, estää konfliktit ja lujittaa kansainvälistä 
turvallisuutta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan päämäärien ja periaatteiden 
mukaisesti; korostaa, että inhimillistä turvallisuutta ja suojeluvastuuta koskevissa 
toimintamalleissa ei ole niinkään kyse valtioiden itsemääräämisoikeudesta vaan ihmisten 
hyvinvoinnista; toteaa, että EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) sekä 
yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (YTPP) on suunniteltu erityisesti inhimillisen 
turvallisuuden ja suojeluvastuun täytäntöönpanemiseksi; muistuttaa tarpeesta edistää 
entistä tiiviimpään monenväliseen yhteistyöhön ja parempaan maailmanlaajuiseen 
hallintotapaan perustuvaa kansainvälistä järjestelmää, jossa EU:lla on johtava asema, 
varsinkin kun otetaan huomioon Yhdysvaltojen strategisessa asemassa tammikuussa 2012 
tapahtunut muutos;

8. korostaa kiireellistä tarvetta mukauttaa EU:n ulkoisia toimia koskevia strategioita, 
politiikkoja ja välineitä niin, että niiden avulla voidaan vastata ilmastonmuutoksen 
synnyttämiin turvallisuushaasteisiin, riippumatta siitä, sovitaanko YK:n 
ilmastosopimuksen alaisissa uusissa yleissopimuksissa tulevista päästörajoituksista tai 
käynnistetäänkö muita kansainvälisiä toimia, joilla pyritään lieventämään 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia; toteaa myös, että konfliktien estäminen on olennainen 
osa työtä, jonka avulla tuleva ilmastonmuutosta koskeva järjestelmä saadaan toimimaan 
käytännössä;

9. korostaa näin ollen, että yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan strategioihin ja 
operaatiosuunnitelmiin on sisällytettävä luonnonkatastrofien vaikutus niin, että huomio 
kiinnitetään kyseisiin maihin ja alueisiin ennen luontoon liittyvien tai humanitaaristen 
kriisien puhkeamista, kyseisten kriisien aikana ja niiden jälkeen;

10. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksessa EU:n edellytetään kehittävän siviili- ja 
sotilasvoimavarojaan ottaen huomioon 43 artiklassa mainitut kansainvälisen 
kriisienhallinnan tehtävät, joita ovat erityisesti konfliktien ehkäisy, humanitaariset ja 
pelastustehtävät, neuvonta ja tuki sotilasasioissa, rauhanturvaaminen ja konfliktin 
jälkeinen vakauttaminen;
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11. korostaa, että Lissabonin sopimuksella on otettu käyttöön uusia säännöksiä (21–23 artikla, 
27 artikla, 39 artikla, 41 artiklan 3 kohta, 43–46 artikla), erityisesti 41 artiklan 3 kohdassa 
mainittu käynnistysrahastoon liittyvä säännös, ja että kyseiset säännökset on pantava 
kiireellisesti täytäntöön, jotta EU olisi valmis vastaamaan niin ilmastoon liittyviin kuin 
muihinkin luonnonkatastrofeihin ja humanitaarisiin kriiseihin heti, kun niitä esiintyy;

12. on tyytyväinen siihen, että ilmastonmuutoksesta on tullut yhä keskeisempi asia maailman 
turvallisuutta koskevassa keskustelussa erityisesti vuodesta 2007 lähtien, jolloin YK:n 
turvallisuusneuvosto keskusteli ensimmäisen kerran ilmastonmuutoksesta ja sen 
vaikutuksista kansainväliseen turvallisuuteen; pitää erittäin myönteisinä EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden hallitusten pyrkimyksiä ottaa asia esille YK:n turvallisuusneuvostossa 
heinäkuussa 2011 ja ilmastodiplomatiaa koskevissa ulkoasiainneuvoston päätelmissä;

Tarvitaan poliittista tahtoa ja toimintaa

13. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa EU:n siviili- ja sotilasalan välineiden pääasiallisena koordinaattorina

a) asettamaan ilmastonmuutoksen ja siitä aiheutuvat turvallisuutta ja puolustusta 
koskevat seuraamukset keskeiseksi kysymykseksi analysoitaessa tulevaisuuden 
kriisien riskejä ja tulevien konfliktien uhkaa;

b) kohdistamaan päähuomion niihin maihin ja alueisiin, joissa konfliktin ja epävakauden 
riski on suurin, erityisesti ilmastonmuutoksen ja sitä seuraavan yleisemmän 
ympäristön pilaantumisen johdosta;

c) vahvistamaan EU:n valmiuksia taata konfliktien ehkäiseminen, kriisinhallinta ja 
kriisin jälkeinen jälleenrakentaminen;

d) mukauttamaan EU:n siviili- ja sotilasvoimavarojen ja -valmiuksien pitkän ajan 
suunnittelua tämän mukaisesti;

14. on sitä mieltä, että EU:n on laadittava luettelo haasteista, joita se kohtaa esimerkiksi 
arktisella alueella, arabimaailmassa ja "kolmannella napa-alueella" (Himalajalla ja 
Tiibetin ylängöllä) ja joihin kuuluu erityisesti vesivarantoihin liittyvien konfliktien riski 
Etelä-Aasiassa;  kehottaa tämän vuoksi korkeaa edustajaa laatimaan luettelon kaikista 
niistä maista ja alueista, jotka kärsivät eniten ilmastonmuutoksesta tulevina 
vuosikymmeninä, mukaan luettuna erityisesti pienten saarivaltioiden liiton (AOSIS) maat, 
joiden olemassaolo on uhattuna merenpinnan nousun vuoksi; kehottaa korkeaa edustajaa 
selvittämään syyt, joiden vuoksi maa tai alue on sisällytetty kyseiseen luetteloon, ja 
määrittämään, minkä luonteisia toimia EU:lta kussakin tapauksessa edellytetään, jotta 
vältetään riskin, konfliktin tai muun humanitaarisen katastrofin toteutuminen;

15. kehottaa korkeaa edustajaa ja komissiota laatimaan poliittisen asiakirjan, jossa 
hahmotellaan pääperiaatteet, suuntaviivat ja välineet EU:n ilmastoturvallisuutta koskevaa 
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politiikkaa varten; pitää valtavirtaistamista johtavana periaatteena, johon olisi pyrittävä 
samalla tavoin kuin ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon alalla1;

16. kiinnittää huomion siihen tosiasiaan, että energiaturvallisuus liittyy läheisesti 
ilmastonmuutokseen; katsoo, että energiaturvallisuutta on parannettava, jotta voidaan 
vähentää EU:n riippuvuutta lähinnä Venäjältä ja Persianlahdelta peräisin olevista 
fossiilisista polttoaineista – jolloin kasvihuonekaasupäästötkin vähenevät huomattavasti –
ja korvata ne EU:n uusiutuvalla energialla ja energiansäästötoimilla; toteaa, että 
ilmastonmuutoksen ja energiaturvallisuuden integroiminen voi osaltaan auttaa 
saavuttamaan tämän tavoitteen joillakin alueilla, esimerkiksi arktisella alueella; 

17. kehottaa korkeaa edustajaa perustamaan neuvoston / Euroopan ulkosuhdehallinnon 
yhteyteen virallisen työryhmän pohtimaan kaikkia niitä toisiinsa kytkeytyviä kysymyksiä, 
jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja energiaa koskeviin turvallisuus- ja puolustushuoliin, 
koska tällaisen työryhmän puuttuminen on tähän asti estänyt yhdenmukaisen ja 
kokonaisvaltaisen EU:n lähestymistavan kehittämisen;

18. on tyytyväinen viime aikoina esiintyneisiin yrityksiin vahvistaa Naton ja EU:n välistä 
koordinointia voimavarojen kehittämisen alalla; toteaa olevan erittäin tarpeellista 
yksilöidä yhteistyöstä koituvat molemminpuoliset edut, samalla kun otetaan huomioon 
kummankin organisaation erityiset vastuualueet; korostaa tarvetta kehittää synergioita 
yhdistämiseen ja jakamiseen liittyvien hankkeiden ja älykkääseen puolustukseen liittyvien 
hankkeiden (Nato) yhteydessä, jotta ilmastoon liittyvät tarpeet voidaan ottaa huomioon;

19. kehottaa korkeaa edustajaa mitä pikimmin hyödyntämään kaikki Lissabonin sopimuksen 
tarjoamat mahdollisuudet ja tekemään ehdotuksia käynnistysrahaston (SEUT 41 artiklan 
3 kohta) toteuttamiseksi ottaen huomioon tulevaisuudessa mahdollisesti toteutuvat 
yhdistämiseen ja jakamiseen liittyvät hankkeet ja yhdistetyt voimavarat, kuten European 
Engineer Corps (EU:n pioneerijoukot), joilla ilmastosta johtuviin kriiseihin ja 
luonnonkatastrofeihin pyritään vastaamaan;

Tarvitaan uutta ajattelua: strategiaan ja toimintaperiaatteisiin liittyvät haasteet

20. korostaa tarvetta integroida ilmastonmuutoksen rauhalle, turvallisuudelle ja vakaudelle 
aiheuttamat haitat kaikkiin YUTP:n / YTPP:n alan asiakirjoihin, joiden pohjalta yksittäisiä 
politiikkoja ja operaatioita suunnitellaan ja johdetaan;

21. katsoo, että ilmastonmuutoksen haittoja koskeva varhaisvaroitus- ja 
ennaltaehkäisytoiminta edellyttää asianmukaisia henkilöresursseja ja menetelmiä tietojen 
keräämistä ja analysointia varten; kehottaa korkeaa edustajaa varmistamaan, että 
asianomaiset turvallisuus- ja puolustuspolitiikkoja käsittelevät Euroopan 
ulkosuhdehallinnon yksiköt, kuten kriisinhallinta- ja suunnittelulinja (CMPD), siviilialan 
suunnittelu- ja toteutusvoimavara (CPCC), EU:n sotilasesikunta (EUSE), Euroopan 
unionin sotilaskomitea (EUSK), konfliktien ehkäisystä ja turvallisuuspolitiikasta vastaavat 
elimet, komission ulkopolitiikan välineiden hallinto sekä maantieteelliset toimistot maissa, 
joihin ilmastonmuutos eniten vaikuttaa, ottavat huomioon hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) viimeisimmät arviointiraportit sekä muut myöhemmin 

                                               
1 Asiak. 11936/4/06. Asiak. 11678/1/05.
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julkaistut arvioinnit ja raportit, jotka liittyvät EU:n avaruusperusteisiin ohjelmiin ja 
järjestelmiin (GMES); korostaa, että epävakaudelle altteimmissa maissa, joissa 
ilmastonmuutos voi pahentaa ongelmia, on parannettava EU:n edustustojen valmiuksia 
niin, että ne voivat tarkkailla kriisien kehittymistä ja nimittää ilmastoasiantuntijoita 
kaikkiin EU:n ulkosuhdehallinnon asianmukaisiin elimiin, joiden erityistehtävänä on 
analysoida tilanne ja antaa varhaisvaroitus (esimerkiksi tilannekeskukseen);  kehottaa 
laatimaan yhteiset arvosteluperusteet analysointia, riskien arviointia ja yhteisen 
hälytysjärjestelmän perustamista varten; 

22. kannustaa näitä elimiä perustamaan pysyviä rakenteita ilmastonmuutokseen ja 
luonnonkatastrofeihin liittyviä kysymyksiä koskevaa järjestelmällistä tietojenvaihtoa ja 
koordinointia varten, jotta tilanneanalyysien teko ja toimintapolitiikan suunnittelu on 
mahdollista; kehottaa asianomaisia ulkosuhdehallinnon elimiä perustamaan pysyviä 
viestintä- ja tiedonvaihtokanavia asianomaisten komission elinten, erityisesti ECHOn, 
kanssa, mutta myös YK:n virastojen ja ohjelmien, kuten YK:n ympäristöohjelman 
(UNEP) sekä Naton kanssa; painottaa, että siviili-sotilasrakenteiden, joiden tehtävänä on 
reagoida ilmastoon liittyviin kriiseihin ja luonnonkatastrofeihin, on sallittava suora ja 
avoin tiedonsaanti kaikille kansalaisyhteiskunnan järjestöille ja humanitaarisille 
organisaatioille sekä kansalaisjärjestöille; korostaa tämän vuoksi, että EU:n ja unionin 
ulkopuolisten maiden välistä yhteistyötä ja koordinointia ei saa estää eikä vaikeuttaa;

EU tarvitsee ilmastoturvallisuuspolitiikan

23. suhtautuu erittäin myönteisesti vuodesta 2011 eteenpäin tapahtuneeseen kehitykseen 
ilmastonmuutoksen ja sen turvallisuusvaikutusten yhdistämisessä; on kuitenkin sitä 
mieltä, että ilmastodiplomatia on vain yksi mahdollisen ulkoisen toiminnan ulottuvuus ja 
että on välttämätöntä määrittää perusperiaatteet ja -ideat EU:n 
ilmastoturvallisuuspolitiikkaa varten;

24. katsoo, että ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioimiseksi on kiireellisesti mukautettava 
ja muutettava tärkeimpiä YTPP-ohjelma-asiakirjoja, joita ovat esimerkiksi "EU Concept 
for Military Planning at the Political and Strategic level" (EU:n sotilaallisen suunnittelun 
toimintaperiaate poliittisella ja strategisella tasolla)1, "EU Concept for Military Command 
and Control" (EU:n sotilaallisen johdon ja valvonnan toimintaperiaate)2, "EU Concept for 
Force Generation" (EU:n joukkojen muodostamisen toimintaperiaate)3 ja "EU Military 
Rapid Response Concept" (EU:n nopean sotilaallisen toiminnan toimintaperiaate)4, sekä 
asiakirjoja, jotka liittyvät YTPP-operaatioihin, esimerkiksi "EU concept for 
comprehensive planning" (EU:n kokonaisvaltaisen suunnittelun toimintamalli), "EU 
Concept for Police Planning" (EU:n poliisitoimien suunnittelun toimintamalli) ja 
"Guidelines for Command and Control Structure for EU Civilian Operations in Crisis 
Management" (EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioiden johtamisjärjestelyä koskevat 
suuntaviivat)5;

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10687.en08.pdf
2 - 10688/08 - turvaluokiteltu
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 Asiak. 13983/05- Asiak. 6923/1/02 - Asiak. 9919/07.
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25. korostaa tarvetta muuttaa asianomaisia toimintapolitiikan suunnitteluasiakirjoja ja 
valmiuksien kehittämisasiakirjoja sotilas- ja siviilivalmiuksien osalta niin, että ne 
vastaavat ilmastonmuutoksen ja luonnonkatastrofien asettamia erityisvaatimuksia; on sitä 
mieltä, että erityistä huomiota on kiinnitettävä sotilasvalmiuksien kehittämiseen ja 
erityisesti yhdistämis- ja jakamisprosessiin, joka käynnistyi vuonna 2010 ja johti siihen, 
että marraskuussa 2011 tehtiin päätös yhdestätoista yhdistämis- ja jakamishankkeesta; 

Tarvitaan institutionaalista luovuutta: välineet ja valmiudet

26. korostaa tarvetta luoda EU:hun sotilasasiantuntijoista koostuva hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) kaltainen rakenne, jonka puitteissa arvioidaan ja pyritään 
estämään pahimmat ilmastoon liittyvät kriisit ja luonnonkatastrofit, joita EU:ssa on jo 
koettu ja koetaan tulevaisuudessa lisääntyvässä määrin; EU:n on kehotettava kaikkia 
jäsenvaltioitaan sisällyttämään ympäristö- ja turvallisuuskysymykset sotilaallisstrategiseen 
doktriiniinsa ja valmiussuunnitelmiinsa;

27. korostaa tarvetta laatia erityinen luettelo sotilas- ja siviilivalmiuksista, jotka ovat erityisen 
tärkeitä reagoitaessa ilmastonmuutokseen ja luonnonkatastrofeihin; näihin kuuluvat 
erityisesti lento- ja merikuljetukset, liikkuvat sairaalat, mukaan lukien tehohoito, 
viestintäinfrastruktuuri sekä vedenpuhdistus- ja vesirakennusvalmiudet; kehottaa 
neuvostoa ja Euroopan puolustusvirastoa (EDA) sovittamaan vuonna 2013 tapahtuvan 
valmiuksien kehittämisohjelman tarkistuksen yhteydessä yhteen nykyiset siviili- ja 
sotilasvalmiuksia koskevat luettelot ja ilmastonmuutoksen tuomia haasteita vastaavat 
luettelot sekä tekemään tarvittavia ehdotuksia luetteloissa esiintyvien mahdollisten 
puutteiden korjaamiseksi;

28. korostaa tarvetta tutkia mahdollisuutta kehittää jo olemassa olevien voimavarojen, kuten 
EU:n taistelujoukkojen ja Euroopan ilmakuljetusjohtoportaan, pohjalta yhteisiä 
valmiuksia, joita tarvitaan ilmastonmuutoksen tai luonnonkatastrofien vaikutuksiin 
liittyvissä operaatioissa; kehottaa neuvostoa, korkeaa edustajaa ja EDA:a tutkimaan, mitkä 
ovat mahdollisuudet perustaa EU:n pioneerijoukot ja miten niissä käytettävä laitteisto ja 
infrastruktuuri voidaan yhdistää erityisesti meneillään olevaan yhdistämis- ja 
jakamisprosessiin;

29. korostaa myös tarvetta muuttaa Euroopan puolustuksen teollisuuspohjan yleistä 
kehittämistä siihen suuntaan, että se vastaa ilmastoon liittyvien kriisien ja 
luonnonkatastrofien erityisvaatimuksia; vaatii, että EDA saa vahvemman roolin tässä 
prosessissa niin, että se työskentelee tiiviissä yhteistyössä EU:n sotilaskomitean kanssa; 
kehottaa molempia YTPP-elimiä varmistamaan, että hankintaohjelmissa ja voimavarojen 
kehittämisohjelmissa varataan riittävästi varoja ja muita resursseja erityistarpeisiin, joita 
ilmastonmuutokseen ja luonnonkatastrofeihin vastaaminen vaatii;

30. korostaa kiireellistä tarvetta käyttää hyväksi kaikkia EU:n käytettävissä olevia välineitä; 
kehottaa korkeaa edustajaa ja komissiota käyttämään nykyistä lainsäädäntömenettelyä 
ennen seuraavaa, vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä siten, että 
ilmastoturvallisuus valtavirtaistetaan koskemaan kaikkia ulkoisen avun rahoitusvälineitä; 
pitää myönteisenä komission ehdotusta uudistetusta vakautusvälineestä, jossa on jo otettu 
huomioon ilmastonmuutoksen haitallinen vaikutus turvallisuuteen, rauhaan ja poliittiseen 
vakauteen;
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31. kehottaa korkeaa edustajaa lähettämään ilmastoturvallisuuden asiantuntijoita EU:n 
edustustoihin maissa ja alueilla, jotka joutuvat kärsimään eniten vahinkoja, jotta EU:lla 
olisi paremmat valmiudet antaa varhaisvaroituksia ja tiedottaa mahdollisesti syntyvistä 
konflikteista;

32. pitää hyvänä ajatusta perustaa YK:n erityislähettilään virka, jonka haltijan erikoisalana on 
ilmastoturvallisuus, ja kehottaa korkeaa edustajaa kopioimaan tämän idean myös EU:hun, 
sekä unionin tasolle että kansalliselle tasolle, siten, että nimitetään viralliset ilmasto- ja 
turvallisuuslähettiläät, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on jo tehnyt;

33. kehottaa perustamaan koordinointimekanismeja koko EU:n ja sellaisten jäsenvaltioiden 
välille, jotka tulevaisuudessa saattavat toimia pysyvän rakenteellisen yhteistyön 
säännösten mukaisesti, jotta voidaan varmistaa, että niiden toimet ovat EU:n tätä alaa
koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan mukaisia;

34. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman korkealle edustajalle / 
varapuheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle, EU:n jäsenvaltioiden parlamenteille, 
Naton parlamentaariselle yleiskokoukselle, Naton pääsihteerille, YK:n yleiskokoukselle ja 
YK:n pääsihteerille.


