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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a közös biztonság- és védelempolitika szerepéről éghajlatváltozás okozta válsághelyzetek 
és természeti katasztrófák esetén

(2012/2095(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés V. címére és különösen annak 42., valamint 
43. cikkére,

– tekintettel az Unió éghajlat-diplomáciájáról szóló, 2011. július 18-i tanácsi 
következtetésekre1,

– tekintettel az EKSZ és a Bizottság éghajlat-diplomáciáról szóló 2011. júliusi közös 
állásfoglalására2,

– tekintettel az Európai Tanácsnak Javier Solana főképviselő és az Európai Bizottság által 
előterjesztett 2008. évi közös jelentésére az éghajlatváltozásról és a nemzetközi 
biztonságról, valamint a Parlament követő ajánlásaira3,

– tekintettel a Bizottság „Az európai polgári védelmi erő: Europe aid” című 2006. májusi 
éves jelentésére,

– tekintettel „Az Európai Unió és az északi-sarkvidék” című 2008. évi bizottsági 
közleményre (COM(2008)0763), valamint az Északi-sarkvidékre vonatkozó fenntartható 
uniós politikáról szóló, 2011. január 20-i parlamenti állásfoglalásra4,

– tekintettel a pénzügyi válságnak az uniós tagállamok védelmi ágazatára gyakorolt 
hatásáról szóló, 2011. december 14-i állásfoglalására5, 

– tekintettel a Statisztikai Bizottság éghajlatváltozásról és nemzetközi biztonságról szóló, 
2011. júliusi elnökségi nyilatkozatára6,

– tekintettel az ENSZ Környezetvédelmi Programjának „Livelihood security: Climate 
change, conflict and migration in the Sahel” (A megélhetés biztonsága: éghajlatváltozás, 
konfliktus és migráció a Szahel-övezetben) című 2011. és 2012. évi jelentéseire7,

– tekintettel a humánbiztonságról és a védelmi felelősségről szóló ENSZ-dokumentumokra8,

                                               
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 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0024.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0574.
6 http://tcktck.org/2011/07.
7 www.unep.org/disastersandconflicts.
8 Az ENSZ 2005. évi világ-csúcstalálkozójának az eredményeiről szóló határozata 138. és 139. bekezdése, az 
ENSZ Biztonsági Tanácsának 2006. áprilisi S/RES/1674. számú határozata, az ENSZ főtitkára, Ban Ki-moon 
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– tekintettel a különféle nemzetközi szervek és kutatóhelyek jelentéseire1,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2012)

Általános megfontolások 

1. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozást széles körben fontos ösztönző erőként és a 
globális biztonságot, a békét és a stabilitást sokszorosan veszélyeztető tényezőként tartják 
számon, ezért az lényeges a Lisszaboni Szerződés 42. és 43. cikke szempontjából;

2. komoly aggodalommal veszi tudomásul, hogy a természetes éghajlati változékonyság 
romlása, valamint az időjárási viszonyok ember által okozott változása miatt az utóbbi 
években nőtt a szélsőséges időjárási események száma;

3. úgy véli, hogy ezek az események nemcsak a fejlődő országok számára, hanem a 
világgazdaság számára is növekvő költségeket jelentenek: egyrészről közvetlen, 
újjáépítésre és segélyekre fordított költségeket, másrészről pedig közvetett, az emelkedő 
biztosítási összegekre, termékárakra és szolgáltatásokra vonatkozó költségeket; nem lehet 
pontos számokban kifejezni az esetleg súlyosbodó, nemzetközi békét és biztonságot 
fenyegető meglévő vagy jövőbeli veszélyekkel járó költségeket, azok mértéke azonban 
természetesen rendkívül magas;

4. megállapítja, hogy az éghajlatváltozás miatt kialakuló természeti katasztrófák rendkívül 
romboló hatással vannak különösen a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt leginkább 
veszélyeztetett államokra és a hanyatló államokra, amelyek többsége a trópusi és 
szubtrópusi éghajlaton fekvő fejlődő régiókban helyezkedik el; hangsúlyozza, hogy az 
éghajlatváltozás miatt kialakuló természeti katasztrófák okozta növekvő ivóvíz- és 
élelmiszerhiánnyal küzdő népesség rákényszerül a migrációra, ami további túlzott terheket 
ró a már eleve veszélyeztetett régiók, illetve hanyatló államok gazdasági, társadalmi és 
igazgatási kapacitására, és ennek eredményeképpen konfliktusokat szül, illetve 
kedvezőtlen hatással van a biztonságra; emlékeztet arra, hogy ezek az események a 
korlátozott forrásokkal rendelkező közösségek és országok között versenyhelyzetet 
teremtenek, ami súlyosbítja a régóta fennálló biztonsági problémákat, és újakat generál;

                                                                                                                                                  
2009. szeptember 15-i „Implementing the Responsibility to Protect” (A védelmi felelősség végrehajtása) című 
jelentése és az ENSZ Közgyűlésének a védelmi felelősségről szóló, 2009. október 7-i A/RES/63/308. számú 
határozata.
1 Az U.S. Defence Science Board „Trends and Implications of Climate Change for National and International 
Security” című 2011. októberi jelentése; a Centre for a New American Security (CNAS) „Broadening Horizons: 
Climate Change and the U.S. Armed Forces” című 2010. április 28-i jelentése, szerzők: CDR Herbert Carmen, 
Christine Parthemore, Will Rogers;
Malin Mobjörk, Mikael Eriksson, Henrik Carlsen: a Swedish Research Agency (FOI) „Connecting Climate 
Change with Security and Armed Conflict” című jelentése; a „Migration and Global Environmental Change 
(2011)” című végleges projektjelentés; The Government Office for Science, London: „Water, Crisis and Climate 
Change in Uganda: A Policy Brief”, szerzők: Lukas Ruettinger és Dennis Taenzler, Berlin, Kampala: adelphi, 
2011. 
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5. rámutat arra, hogy napjaink nemzeti, regionális és nemzetközi konfliktusai, például az 
Afrika szarvának térségére és a Szahel-övezetre jellemző konfliktusok is az 
éghajlatváltozással függnek össze; elismeri azt a tényt, hogy az Afrika szarvának térségére 
jellemző éhínségválság bizonyos mértékig az éghajlatváltozás eredménye, és kedvezőtlen 
hatással van a Szomáliára, Kenyára és a térség országaira jellemző humanitárius, politikai 
és biztonsági helyzetre; emlékeztet az UNEP 2011 decemberében kiadott, a Szahel-
övezetben uralkodó állapotról szóló elemzésére, amely megállapította, hogy a 
hőmérséklet-emelkedés vízhiányhoz vezet, és különösen nagy nyomást gyakorol a helyi 
népességre, amelynek megélhetése a természeti erőforrásokat használó tevékenységektől, 
például a mezőgazdasági termeléstől, a halászattól és a vadászattól függ, és ez a helyzet 
bizonyos esetben erőszakot és fegyveres konfliktusokat szül;

6. elismeri, hogy az összetett válságokat a közös biztonsági és védelmi politikától a 
humanitárius és fejlesztési segélyek széles körét érintő szakpolitikai területeket is 
magában foglaló átfogó megközelítés alkalmazásával kell előre jelezni és megelőzni;

7. emlékeztet az Unió azon kötelezettségére, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 
céljaival és elveivel összhangban megőrizze a békét, megelőzze a konfliktusok 
kialakulását és erősítse a nemzetközi biztonságot; hangsúlyozza, hogy a humánbiztonság 
és a védelmi felelősség koncepciója az államok szuverenitása helyett sokkal inkább az 
emberek jólétére összpontosít; elismeri, hogy az Unió közös kül- és biztonságpolitikája és 
közös biztonság- és védelempolitikája kifejezetten a humánbiztonságot és a védelmi 
felelősséget szolgálja; ismételten kijelenti, hogy szilárdabb többoldalú együttműködésen 
és fokozottabb globális irányításon alapuló nemzetközi rendszert kell előmozdítani, 
amelyben az Unió kiemelt vezető szerepet játszik, nevezetesen 2012. január óta az 
Egyesült Államok stratégiai pozíciójában bekövetkezett váltást tekintve;

8. rámutat annak égető szükségességére, hogy az Unió külső fellépési stratégiáit, 
szakpolitikáit és eszközeit olyan módon kell kiigazítani, hogy azok reagáljanak az 
éghajlatváltozás okozta biztonsági kihívásokra, függetlenül az Egyesült Nemzetek 
Éghajlat-változási Keretegyezménye vagy más, az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 
érdekében végrehajtott nemzetközi törekvések értelmében létrehozott bármilyen új 
egyezményben megállapított jövőbeli kibocsátási korlátozásoktól; egyhangúlag elismeri, 
hogy a konfliktus-megelőzés szerves része annak, hogy a jövő éghajlat-változási 
stratégiája működőképes legyen a gyakorlatban;

9. ezért hangsúlyozza, hogy a természeti katasztrófák hatásait – bármilyen esetleg 
bekövetkező természeti vagy humanitárius válságok közben vagy után – lényeges 
integrálni a közös biztonság- és védelempolitikai stratégiákba és az operatív tervekbe a 
korábban érintett országokra és régiókra összpontosítva;

10. emlékeztet, hogy a Lisszaboni Szerződés előírja az Unió számára, hogy a nemzetközi 
váltságkezelés érdekében fejlessze polgári-katonai képességeit a 43. cikkében 
meghatározott feladatok teljes körére kiterjedően, különösen a konfliktus-megelőzés, a 
humanitárius és mentési feladatok, a katonai tanácsadói és segítségnyújtási feladatok, a 
békefenntartás és a konfliktusok lezárását követően a helyzet stabilizálását tekintve;

11. felhívja a figyelmet arra, hogy a Lisszaboni Szerződés új rendelkezéseket vezetett be (21–
23. cikk, 27. cikk, 39. cikk, 41. cikk (3) bekezdése, 43–46. cikk), és különösen azokra a 
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rendelkezésekre, amelyek a 41. cikk (3) bekezdésében előirányzott előkészítő 
finanszírozással kapcsolatosak, és amelyeket sürgősen végre kell hajtani annak érdekében, 
hogy az Unió kész legyen reagálni adott pillanatban az éghajlatváltozás okozta és más 
természeti és humanitárius válságokra;

12. üdvözli, hogy az éghajlatváltozás egyre lényegesebb szerepet játszik a globális biztonsági 
vitában, nevezetesen 2007 óta, amikor is az ENSZ Biztonsági Tanácsa először hozta fel az 
éghajlatváltozást és annak nemzetközi biztonságra gyakorolt hatásait vitatémaként; tapssal 
kíséri az Unió és tagállamai kormányainak azon törekvését, hogy e kérdést az ENSZ 
Biztonsági Tanácsának 2011. júliusi ülésén, valamint a Külügyek Tanácsának éghajlat-
diplomáciáról szóló következtetéseiben felvetette;

A politikai szándék és fellépés szükségessége

13. felkéri a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét mint az 
Unió polgári-katonai eszközeinek fő koordinátorát, hogy:

a) az éghajlatváltozást, valamint annak jövőbeli biztonsági és védelmi következményeit 
tegye a bekövetkező válságok kockázataival és a majdani konfliktusok veszélyével 
foglalkozó elemzés központi témájává;

b) kiemelt területeit a konfliktusok és az instabilitás által leginkább veszélyeztetett 
országokra és régiókra összpontosítsa, nevezetesen az éghajlatváltozás miatt kialakult 
konfliktusokra, és az azokból eredő sokkal szélesebb körű környezetkárosodásra;

c) fokozza az Unió konfliktus-megelőzési, válságkezelési és a konfliktusok lezárását 
követő helyreállítási kapacitását;

d) ennek megfelelően alakítsa át az Uniónak a polgári–katonai kapacitásokra és 
képességekre vonatkozó hosszú távú terveit;

14. úgy véli, hogy az Uniónak listát kell összeállítania azokról a kihívásokról, amelyekkel 
például az Északi-sarkvidéken, az arab világban és a harmadik póluson (a Himalája és a 
Tibeti-fennsík) kell szembenéznie, különösen a dél-ázsiai vízellátással kapcsolatos 
konfliktusokat tekintve; felkéri ezért a főképviselőt/az alelnököt, hogy állítsa össze azon 
országok és régiók listáját, amelyeket a következő évtizedekben leginkább érinteni fog az 
éghajlatváltozás (ideértve különösen a Kis Szigetállamok Szövetségének országait,
amelyek létét a tengerek emelkedő vízszintje fenyegeti); felkéri a főképviselőt/az 
alelnököt, hogy határozza meg az egyes országok vagy régiók e listába való felvételének 
indokait, és hogy az Uniónak milyen módon szükséges reagálnia egyes esetekben a 
konfliktusok kockázata, illetve egyéb humanitárius katasztrófa megelőzése érdekében;

15. felkéri a főképviselőt/az alelnököt, valamint a Bizottságot olyan szakpolitikai 
dokumentum tervezetének a kidolgozására, amely meghatározza az Unió 
éghajlatváltozással kapcsolatos biztonságpolitikájának fő elveit, iránymutatásait és 
eszközeit; hiszi, hogy az általános érvényesítés iránti törekvésnek kell az irányadó elvnek 
lennie, csakúgy, mint az emberi jogok és a nemek közötti egyenlőség tekintetében1;

                                               
1 11936/4/06. sz. dokumentum; 11678/1/05. sz. dokumentum.
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16. felhívja a figyelmet arra, hogy az energiabiztonság szorosan összefügg az 
éghajlatváltozással; úgy véli, hogy javítani kell az energiabiztonságot az Unió, különösen 
az Oroszországból és a Perzsa-öbölből importált fosszilis tüzelőanyagoktól való 
függésének csökkentése révén – az üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős mértékű 
mérséklése mellett –, és ezeket az Unióban előállított megújuló energiákkal, és az 
Unióban bevezetett energiatakarékossággal kell felváltani; elismeri, hogy az 
éghajlatváltozás és energiabiztonság integrálása hozzájárulhat e célkitűzés eléréséhez 
bizonyos régiókban, például az Északi-sarkon; 

17. felkéri a főképviselőt/az alelnököt, hogy hozzon létre az éghajlatváltozással, 
energiabiztonsággal és védelmi aggályokkal kapcsolatos, egymással összefüggő kérdések 
teljes körével foglalkozó hivatalos munkacsoportot a Tanácson/EKSZ szervezetén belül, 
mivel egy ilyen munkacsoport hiánya ez idáig akadályozta egy átfogó és konzisztens 
uniós megközelítés kialakítását;

18. üdvözli az olyan újfajta törekvéseket, amelyek a NATO és az Unió közötti együttműködés 
megerősítésére irányulnak a képességfejlesztés terén; elismeri, hogy nagy szükség van az 
együttműködés kölcsönös előnyeinek meghatározására mindkét szervezet különös 
felelősségi köreinek tiszteletben tartása mellett; hangsúlyozza az éghajlatváltozással 
összefüggő igények kezelésével kapcsolatos összevonási és megosztási projektek és 
intelligens védelmi projektek (NATO) esetében a megvalósítható szinergiák 
feltérképezését és megteremtését;

19. felkéri a főképviselőt/az alelnököt a Lisszaboni Szerződésben rejlő összes lehetőség 
haladéktalan kiaknázására, és hogy késedelem nélkül terjesszen elő olyan javaslatokat az 
előkészítő finanszírozás (az EUSZ 41. cikkének (3) bekezdése) végrehajtására – tekintettel 
a lehetséges jövőbeli összevonási és megosztási projektekre és közös képességekre, 
például az európai mérnökhadtestre –, amelyek reagálnak az éghajlatváltozás okozta 
válsághelyzetre és a természeti katasztrófákra;

Új szellemiség szükségessége: stratégiai és tervezési kihívások

20. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozásnak a békére, a biztonságra és a stabilitásra 
gyakorolt kedvezőtlen hatását valamennyi olyan stratégiai jelentőségű KKBP-/KBVP-
dokumentumba integrálni kell, amelyek iránymutatásként szolgálnak az egyedi politikák 
és missziók megtervezéséhez és végrehajtásához;

21. úgy véli, hogy az éghajlatváltozás kedvezőtlen következményeivel kapcsolatos korai 
figyelmeztető és megelőző intézkedés a megfelelő humán-erőforrásoktól és az adatgyűjtés
és -elemzés módszerétől függ; felkéri a főképviselőt/az alelnököt arra, hogy biztosítsák, 
hogy a biztonsági és védelmi politikával foglalkozó illetékes EKSZ-egységek, például a 
CMPD, a CPCC, az EUKT, az EUKB, a konfliktus-megelőzésért és a biztonságpolitikáért 
felelős szervek, a Bizottság Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálata, valamint az 
éghajlatváltozás által leginkább sújtott országok és régiók földrajzilag illetékes irodái 
vegyék figyelembe az Éghajlat-változási Kormányközi Testület legfrissebb értékelő 
jelentéseit és más új keletű értékeléseket és jelentéseket, azaz a legfontosabb európai Föld-
megfigyelési programokat és rendszereket (GMES); hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy az Unió a válság fokozódásának nyomon követésével, és az EKSZ-egységekben az 
éghajlatváltozással foglalkozó szakértők kinevezésével növelje erőforrásait azokban az 
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országokban, amelyeket leginkább fenyeget a destabilizáció veszélye, és amelyekben a 
problémákat az éghajlatváltozás okozhatja, mert ezek az egységek, például a 
Helyzetelemző Központ, különleges szerepet töltenek be a helyzetelemzésben és a korai 
előrejelzésben; felszólít az elemzés, kockázatértékelés közös kritériumainak 
kidolgozására, és egy közös riasztási rendszer létrehozására; 

22. ösztönzi ezeket a szerveket az éghajlatváltozással és természeti katasztrófákkal 
összefüggő kérdésekkel kapcsolatos, szisztematikus információcserére és koordinációra 
alkalmas állandó rendszer létrehozására, tekintettel a helyzetelemzésre és a politikai 
tervezésre; sürgeti az illetékes EKSZ-egységeket az illetékes bizottsági szervekkel, 
nevezetesen az ECHO-val, az ENSZ ügynökségeivel és programjaival, például az UNEP-
pel, valamint a NATO-val közös állandó kommunikációs és információcserére alkalmas 
csatornák létrehozására; felhívja a figyelmet, hogy az éghajlatváltozás okozta válság és 
természeti katasztrófák kezelésével megbízott polgári-katonai szervezeteknek közvetlen és 
teljes körű hozzáférést kell biztosítaniuk valamennyi civil társadalmi, humanitárius és nem 
kormányzati szervezet számára; hangsúlyozza ezért, hogy sem az Unió, sem a harmadik 
felek közötti együttműködést és koordinációt nem szabad akadályozni;

Az éghajlatváltozással kapcsolatos biztonságpolitika szükségessége

23. határozottan üdvözli a 2011-ből származó lépéseket az éghajlatváltozás és annak 
biztonsági vonatkozásainak feltérképezésére; hiszi ugyanakkor, hogy az éghajlat-
diplomácia csak egyféle vetülete a lehetséges külső fellépéseknek, és hogy nagy szükség 
van egy éghajlatváltozással kapcsolatos biztonságpolitika alapelveinek és eszméinek a 
kidolgozására;

24. úgy véli, hogy égető szükség van a KBVP fő politikai dokumentumainak, például az Unió 
politikai és stratégiai szintű katonai tervezési koncepciójáról szóló1, az Unió katonai 
parancsnoksági és irányítási koncepciójáról szóló2, az Unió katonai erők létrehozásával 
kapcsolatos koncepciójáról szóló3 és az EU katonai gyorsreagálási koncepciójáról szóló 
dokumentumnak4, valamint azon dokumentumoknak az éghajlatváltozás vonatkozásaira 
tekintettel történő kiigazítására és módosítására, amelyek lényegesek a civil KBVP 
missziók, például az Unió átfogó tervezésre vonatkozó koncepciója, az Unió rendőri 
tervezéssel kapcsolatos koncepciója, valamint a válságkezelésben szerepet játszó polgári 
műveletek parancsnoki és irányítási szerkezetére vonatkozó iránymutatásokról szóló 
koncepciója5 tekintetében;

25. hangsúlyozza, hogy szükséges az érintett, politikai tervezésről és kapacitásfejlesztésről 
szóló dokumentumokat, tekintettel a katonai–polgári erőforrásokra, összehangolni a 
különös, éghajlatváltozással és természeti katasztrófákkal kapcsolatos követelményekkel; 
úgy véli, hogy különös figyelmet kell fordítani a katonai képességek fejlesztésére és 
különösen az összevonás és megosztás folyamatára, amely 2010-ben indult útjára, és 2011 
novemberében tizenegy összevonási és megosztási projektre irányuló határozatot 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10687.en08.pdf.
2 - 10688/08 – titkosított.
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  a 13983/05., a 6923/1/02. és a 9919/07. sz. dokumentum.
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eredményezett; 

Az intézményi kreativitás szükségessége: eszközök és képességek

26. hangsúlyozza, hogy szükség van egy, az Éghajlat-változási Kormányközi Testülethez 
hasonló struktúra létrehozására az Unió szintjén, amelyben katonai szakértők bevonásával 
mérik fel és igyekeznek megelőzni az Unióban már most tapasztalható és a jövőben 
valószínűleg fokozottan megjelenő, éghajlatváltozás okozta válsághelyzeteket és 
természeti katasztrófákat; az Európai Uniónak minden tagállamát arra kell ösztönöznie, 
hogy a környezetvédelmi és biztonsági kérdéseket tegye katonai stratégiája és 
képességekre vonatkozó tervei részévé;

27. hangsúlyozza, hogy ki kell dolgozni azon katonai–polgári képességek konkrét listáját, 
amelyek az éghajlatváltozás és a természeti katasztrófák kezelése szempontjából 
jelentőséggel bírnak; ilyenek többek között a légi és tengeri szállítás, az intenzív ellátást is 
lehetővé tevő mozgó kórházak, a kommunikációs infrastruktúra, valamint a víztisztítási és 
mérnöki képességek; felkéri a Tanácsot és az Európai Védelmi Ügynökséget (EVÜ), hogy 
a képességfejlesztési program 2013-as felülvizsgálatának részeként a polgári–katonai 
képességek jelenlegi listáit egyeztesse azokkal a képességekkel, amelyek az 
éghajlatváltozás kihívásainak leküzdéséhez szükségesek, továbbá fogalmazza meg a 
megfelelő javaslatokat a listákban mutatkozó esetleges hiányosságok pótlásával 
kapcsolatban;

28. hangsúlyozza, hogy a már létező képességek – például az uniós harci alakulatok és az 
európai légi szállítási parancsnokság – alapján meg kell vizsgálni olyan további közös 
képességek kialakításának lehetőségét, amelyek az éghajlatváltozás vagy a természeti 
katasztrófák hatásainak kezelését célzó műveletek szempontjából jelentőséggel bírnak; 
felkéri a Tanácsot, a főképviselőt/az alelnököt, valamint az Európai Védelmi 
Ügynökséget, hogy vizsgálják meg egy európai mérnökhadtest felállításának lehetőségét, 
továbbá azokat a módszereket, amelyekkel az ilyen célra alkalmas felszerelések és 
infrastruktúra a folyamatban lévő összevonási és megosztási folyamathoz kapcsolhatók;

29. hangsúlyozza, hogy az európai védelmi ipari bázis terén végzett átfogó fejlesztéseket az 
éghajlatváltozás okozta válsághelyzetek és a természeti katasztrófák konkrét 
követelményeihez kell igazítani; arra szólít fel, hogy az Európai Védelmi Ügynökség 
vállaljon nagyobb szerepet a folyamatban, az Unió Katonai Bizottságával szorosan 
együttműködve; felszólítja mindkét KBVP-testületet, hogy beszerzési és 
képességfejlesztési programjaikban biztosítsanak elegendő pénzügyi és egyéb erőforrást 
az éghajlatváltozás és a természeti katasztrófák kezelése terén mutatkozó konkrét igények 
teljesítésére;

30. hangsúlyozza, hogy az Uniónak mihamarabb fel kell használnia minden rendelkezésére 
álló eszközt; felkéri a főképviselőt/az elnököt és a Bizottságot a jelenlegi jogalkotási 
eljárás használatára a következő, 2014–2020 közötti többéves pénzügyi keret esetében, 
hogy a külső támogatást célzó pénzügyi eszközök révén érvényesülhessen az 
éghajlatváltozással kapcsolatos biztonság; üdvözli a Bizottságnak a megújított Stabilitási 
Eszközre vonatkozó javaslatát, amely már foglalkozik az éghajlatváltozás biztonságra, 
békére és politikai stabilitásra gyakorolt kedvezőtlen hatásával;
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31. felkéri a főképviselőt/az elnököt, hogy delegáljon az éghajlatváltozással kapcsolatos 
biztonsági kérdésekben jártas szakértőket a legkiszolgáltatottabb országok és régiók uniós 
küldöttségeibe, annak érdekében, hogy az Unió megerősített kapacitással rendelkezzen 
olyan esetekben, ha korai előrejelzésre vagy információkra van szükség a kialakulóban 
levő konfliktusokkal kapcsolatban;

32. üdvözli azt az elképzelést, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos biztonsági kérdésekkel 
kijelölt ENSZ-különmegbízott foglalkozzon, és felkéri a főképviselőt/az elnököt, hogy ezt 
az elképzelést uniós és nemzeti szinteken is valósítsa meg olyan, éghajlatváltozással és 
biztonsági kérdésekkel foglalkozó különmegbízottak kijelölése révén, amiről az Egyesült 
Királyság kormánya már rendelkezett;

33. koordinációs mechanizmusok kialakítására szólít fel az Unió egésze és azon tagállamok 
között, amelyek a jövőben az állandó strukturált együttműködés rendelkezései szerint 
cselekszenek, hogy az Unió ezen a téren meglévő átfogó megközelítésével összhangban 
lévő fellépéseket hajtsanak végre;

34. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a főképviselőnek/az alelnöknek, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek, a NATO Parlamenti 
Közgyűlésének, a NATO főtitkárának, az ENSZ közgyűlésének és az ENSZ főtitkárának.


