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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl bendros saugumo ir gynybos politikos vaidmens krizių dėl klimato ir gaivalinių 
nelaimių atvejais

(2012/2095(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties V antraštinę dalį, ypač į jos 42 ir 
43 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 18 d. Tarybos išvadas dėl ES diplomatinių veiksmų 
klimato kaitos srityje1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos mėn. EIVT ir Komisijos bendrą svarstymų dokumentą dėl 
diplomatinių veiksmų klimato kaitos srityje2,

– atsižvelgdamas į 2008 m. vyriausiojo įgaliotinio J. Solanos ir Europos Komisijos bendrą 
ataskaitą Europos Vadovų Tarybai dėl klimato kaitos ir tarptautinio saugumo ir į savo 
tolesnių veiksmų rekomendacijas3,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės mėn. Komisijos metinę ataskaitą „Europos civilinės 
saugos pajėgos: Europos pagalba“,

– atsižvelgdamas į 2008 m. Komisijos komunikatą „Europos Sąjunga ir arkties regionas“ 
(COM(2008) 763) ir į savo 2011 m. sausio 20 d. rezoliuciją dėl tvarios ES politikos 
Tolimojoje Šiaurėje4,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl finansų krizės poveikio ES 
valstybių narių gynybos sektoriams5,

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos mėn. JT Saugumo Tarybai pirmininkaujančios valstybės 
pareiškimą dėl klimato kaitos ir tarptautinio saugumo6,

– atsižvelgdamas į 2011 ir 2012 m. Jungtinių Tautų aplinkos programos ataskaitas 
„Pragyvenimo saugumas: klimato kaita, konfliktai ir migracija Sahelyje“7,

– atsižvelgdamas į JT dokumentus dėl žmogiškojo saugumo ir dėl pareigos apsaugoti8,

                                               
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 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0024.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0574.
6 http://tcktck.org/2011/07.
7 www.unep.org/disastersandconflicts.
8 2005 m. JT pasaulio aukščiausiojo lygio vadovų susitikimo rezultatų dokumento 138 ir 139 straipsniai, 2006 m. 
balandžio mėn. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JTST) rezoliucija (S/RES/1674), 2009 m. rugsėjo 15 d. JT 
Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-moono pranešimas „Pareigos apsaugoti įgyvendinimas“ ir JT Generalinės 
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– atsižvelgdamas į įvairių tarptautinių organizacijų ir mokslinių tyrimų organizacijų 
pranešimus1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2012),

Bendrosios pastabos

1. pabrėžia, kad visuotinai pripažįstama, jog klimato kaita yra esminė visuotinio saugumo, 
taikos ir stabilumo varomoji jėga, kuri jiems taip pat kelia daugybę grėsmių, taigi klimato 
kaita susijusi su Lisabonos sutarties 42 ir 43 straipsniais;

2. labai susirūpinęs pažymi, kad dėl didėjančių natūralių klimato pokyčių ir žmogaus daromo 
poveikio oro sąlygoms pastaraisiais metais padaugėjo ekstremalių meteorologinių 
reiškinių;

3. mano, kad šie reiškiniai pasaulio ekonomikai sukelia vis daugiau išlaidų ne tik 
besivystančiose šalyse, bet ir ekonomikai pasaulyje tiek tiesioginių atkūrimui ir pagalbai 
skiriamų išlaidų požiūriu, tiek su draudimo, produktų ir paslaugų kainų didėjimu susijusių 
netiesioginių išlaidų požiūriu; nors neįmanoma tiksliai įvertinti galimų tam tikrų esamų ar 
būsimų padidėjusių grėsmių išlaidų tarptautinei taikai ir saugumui, jos, be abejo, labai 
didelės;

4. pažymi, kad gaivalinės nelaimės, kurias klimato kaita dar labiau sustiprina, daro didelį 
destabilizuojamą poveikį, visų pirma toms valstybėms, kurioms gresia didžiausias 
nepalankių meteorologinių reiškinių pavojus, arba žlungančioms valstybėms, kurios 
daugiausia yra besivystančiuose atogrąžų ir paatogrąžio regionuose; pabrėžia, kad 
gyventojai, kurių galimybės gauti gėlo vandens ir maisto produktų blogėja dėl gaivalinių 
nelaimių, kurias klimato kaita sustiprina, yra priversti migruoti, taigi jie pernelyg daug 
išnaudoja jau ir taip silpnų regionų ar žlungančių valstybių ekonominius, socialinius ir 
administracinius pajėgumus ir galiausiai kelia konfliktus bei daro neigiamą poveikį 
saugumui; primena, kad dėl šių reiškinių bendruomenės ir valstybės pradeda konkuruoti 
dėl menkų išteklių taip paaštrindamos senas saugumo problemas ir keldamos naujas;

5. pažymi, kad dėl klimato kaitos taip pat kilo šiuo metu vykstantys nacionaliniai, regioniniai 
ir tarptautiniai konfliktai, pvz., Afrikos Kyšulio ir Sahelio regionuose; pripažįsta, kad bado 

                                                                                                                                                  
Asamblėjos rezoliucija dėl pareigos apsaugoti. 2009 m. spalio 7 d. A/RES/63/308.
1 2011 m. spalio mėn. Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos mokslo tarybos pranešimas „Klimato kaitos 
tendencijos ir jos poveikis nacionaliniam ir tarptautiniam saugumui“; 2010 m. balandžio 28 d. Naujojo JAV 
saugumo centro pranešimas „Akiračio plėtimas. Klimato kaita ir JAV ginkluotosios pajėgos“, autoriai: CDR 
Herbert Carmen, Christine Parthemore, Will Rogers.
Malino Mobjörko, Mikaelio Erikssono ir Henriko Carlseno pranešimas „Klimato kaitos ir saugumo bei ginkluotų 
konfliktų sąsajos“, Švedijos mokslinių tyrimų tarnyba; Migracijos ir visuotinių aplinkos pokyčių ataskaita 
(2011 m.), galutinė projekto ataskaita; Valstybės mokslo įstaiga, Londonas: „Vandens krizė ir klimato kaita 
Ugandoje. Trumpa politikos apžvalga“, Lukas Ruettinger ir Dennis Taenzler, Berlynas, Kampala: Adelphi, 
2011 m. 
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krizė Afrikos Kyšulyje iš dalies kilo dėl klimato kaitos ir neigiamai paveikė humanitarinę, 
politinę ir saugumo padėtį Somalyje, Kenijoje ir kitose šio regiono šalyse; primena 
padėties Sahelio regione analizę, kuri 2011 m. gruodžio mėn. buvo paskelbta JT aplinkos 
programoje (JTAP) ir kurioje nurodoma, kad dėl kylančios temperatūros trūksta vandens, 
o vietos gyventojai, kurių pragyvenimo šaltiniai priklauso nuo gamtos išteklių, pvz., 
užsiimantys ūkininkavimu, žvejyba ar ganymu, patiria itin didelių sunkumų, dėl kurių kai 
kuriais atvejais pradedama smurtauti ir kyla ginkluotų konfliktų;

6. pripažįsta, kad sudėtingas krizes būtina numatyti ir jų išvengti taikant visapusišką metodą, 
kuris apimtų visas politikos sritis – nuo bendro saugumo ir gynybos politikos iki 
humanitarinės pagalbos ir paramos vystymuisi;

7. primena ES įsipareigojimą palaikyti taiką, užkirsti kelią konfliktams ir stiprinti tarptautinį 
saugumą pagal Jungtinių Tautų Chartijos tikslus ir principus; pabrėžia, kad žmogiškojo 
saugumo ir pareigos apsaugoti sąvokos labiau susijusios su žmonių gerove, o ne su 
valstybių suverenitetu; pripažįsta, kad ES, BUSP ir BSGP konkrečiai sukurtos, kad 
įgyvendintų žmogiškąjį saugumą ir pareigą apsaugoti; pakartoja, kad būtina remti 
tarptautinę sistemą, pagrįstą tvirtesniu daugiašaliu bendradarbiavimu ir geresne pasauline 
valdysena, kurioje ES atlieka aktyvesnį pirmaujamą vaidmenį, visų pirma atsižvelgiant į 
nuo 2012 m. sausio mėn. pasikeitusią strateginę Jungtinių Amerikos Valstijų padėtį;

8. pažymi, kad būtina nedelsiant pritaikyti ES išorės veiksmų strategijas, politiką ir 
priemones taip, kad jomis būtų sprendžiamos klimato kaitos keliamos saugumo 
problemos, neatsižvelgiant į išmetamųjų teršalų apribojimus ateityje, dėl kurių remiantis 
Jungtinių Tautų bendrąja klimato kaitos konvencija ar kitomis tarptautinėmis pastangomis 
bus susitarta visose naujose konvencijose, kuriomis bus siekiama sušvelninti klimato 
kaitos padarinius; be to, pripažįsta, kad konfliktų prevencija neatsiejama siekiant, kad 
kiekviena būsima klimato kaitai nustatyta tvarka veiktų praktiškai;

9. todėl pabrėžia, kad gaivalinių nelaimių poveikį itin svarbu įtraukti į bendros saugumo ir 
gynybos politikos (BSGP) strategijas ir veiksmų planus daugiausia dėmesio per galinčias 
įvykti gaivalines nelaimes ar humanitarines krizes ir po jų skiriant pirmiau išvardytoms 
šalims ir regionams;

10. primena, kad Lisabonos sutartyje reikalaujama, jog tarptautinėms krizėms valdyti ES 
sukurtų civilinius ir karinius pajėgumus, susijusius su visomis 43 straipsnyje išvardytomis 
užduotimis, visų pirma konfliktų prevencija, humanitarinėmis ir gelbėjimo užduotimis, 
kariniu konsultavimu ir pagalbos užduotimis, taikos palaikymu ir pokonfliktiniu 
stabilizavimu;

11. pažymi, kad Lisabonos sutartyje numatytos naujos nuostatos (21–23, 27, 39 straipsniai, 
41 straipsnio 3 dalis ir 43–46 straipsniai), visų pirma susijusios su 41 straipsnio 3 dalyje 
nurodytu pradiniu fondu, ir jas būtina nedelsiant įgyvendinti, kad ES būtų pasirengusi 
imtis atsakomųjų veiksmų dėl klimato kaitos sukeltų krizių ir visų kitų gaivalinių nelaimių 
ir humanitarinių krizių, kai jos iškils;

12. palankiai vertina tai, kad klimato kaita tampa vis svarbesniu pasaulinių su saugumu 
susijusių diskusijų klausimu, visų pirma nuo 2007 m., kai JT Saugumo Taryba pirmą kartą 
aptarė klimato kaitos ir jos poveikio tarptautiniam saugumui klausimą; džiaugiasi ES ir jos 
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valstybių narių vyriausybių pastangomis šį klausimą 2011 m. liepos mėn. iškelti JT 
Saugumo Taryboje ir Užsienio reikalų tarybos išvadose dėl diplomatinių veiksmų klimato 
kaitos srityje;

Politinės valios ir veiksmų būtinybė

13. ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir 
Komisijos pirmininko pavaduotoją, kaip pagrindinę ES civilinių ir karinių priemonių 
koordinatorę:

a) klimato kaitą ir jos būsimą poveikį saugumui ir gynybai padaryti pagrindiniu būsimų 
krizių pavojaus ir būsimų konfliktų grėsmės analizės klausimu;

b) pirmenybę teikti toms šalims ir regionams, kuriems gresia didžiausias konfliktų ir 
nestabilumo pavojus, visų pirma dėl klimato kaitos ir dėl jos blogėjančios bendros 
aplinkos būklės;

c) didinti ES gebėjimą užtikrinti konfliktų prevenciją, krizių valdymą ir pokrizinį 
atkūrimą;

d) atitinkamai priderinti ilgalaikį ES civilinių ir karinių pajėgumų ir gebėjimų planavimą;

14. mano, kad ES turi parengti problemų, su kuriomis ji susiduria tokiose vietovėse kaip 
Arktis, arabų šalys ir trečiasis ašigalis (Himalajai ir Tibeto plokščiakalnis), sąrašą, visų 
pirma susijusį su galimais konfliktais dėl vandens tiekimo Pietų Azijoje; todėl ragina 
Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją parengti visų šalių ir 
regionų, kuriems per artimiausius dešimtmečius gresia didžiausias klimato kaitos pavojus, 
sąrašą (visų pirma įtraukiant mažų salų valstybių, kurių gyvavimui grėsmę kelia didėjantis 
jūros lygis, sąjungą); ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko 
pavaduotoją nustatyti kiekvienos šalies ar regiono įtraukimo į šį sąrašą motyvus ir ES 
atsakomųjų veiksmų, kurie būtini siekiant užkirsti kelią pavojui, kad nė vienu atveju 
nekiltų konfliktų ar kitų humanitarinių nelaimių, pobūdį;

15. ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją bei Komisiją 
parengti politikos dokumentą, kuriame būtų pateikiami pagrindiniai ES klimato kaitos 
saugumo politikos principai, gairės ir priemonės; mano, kad integravimas turėtų būti 
svarbiausias principas, kurį reikėtų siekti užtikrinti panašiai kaip žmogaus teises ir lyčių 
lygybę1;

16. atkreipia dėmesį į tai, kad energetinis saugumas glaudžiai susijęs su klimato kaita; mano, 
kad energetinį saugumą būtina didinti siekiant sumažinti ES priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, importuojamo visų pirma iš Rusijos ir Persijos įlankos (kartu iš esmės sumažinant 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį), kurį pakeistų ES gaminama 
atsinaujinančiųjų išteklių energija ir energijos taupymas; pripažįsta, kad klimato kaitos ir 
energetinio saugumo klausimo integravimas šį rezultatą galėtų padėti pasiekti tam tikruose 
regionuose, pvz., Arktyje;

                                               
1 Dok. Nr. 11936/4/06; dok. Nr. 11678/1/05.
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17. ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją Taryboje ir 
EIVT struktūroje įsteigti oficialią darbo grupę, kuri nagrinėtų visus tarpusavyje susijusius 
klausimus, siejamus su klimato kaita ir su energija susijusio saugumo bei gynybos 
problemomis, nes tai, kad iki šiol šios grupės nebuvo, trukdė parengti išsamų ir nuoseklų 
ES metodą;

18. palankiai vertina neseniai dėtas pastangas stiprinti NATO ir ES koordinavimą plėtojant 
pajėgumus; pripažįsta, kad labai svarbu nustatyti abipusę bendradarbiavimo naudą ir kartu 
laikytis konkrečių abiejų organizacijų įsipareigojimų; pabrėžia, kad būtina nustatyti ir 
kurti projektų, kurie susiejami ir kuriais dalijamasi, ir pažangiosios gynybos projektų 
(NATO), kuriais patenkinami specialūs klimato poreikiai, sąsajas;

19. ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją kuo skubiau 
išnaudoti visas Lisabonos sutarties galimybes ir pateikti pasiūlymų dėl pradinio fondo 
(Europos Sąjungos sutarties 41 straipsnio 3 dalis) įgyvendinimo, susijusio su galimais 
būsimais projektais, kurie susiejami ir kuriais dalijamasi, ir bendrais pajėgumais, pvz., 
Europos inžinerijos daliniu, kuris imasi atsakomųjų veiksmų dėl klimato kaitos sukeltų 
krizių ir gaivalinių nelaimių;

Naujo ryžto būtinybė: strateginiai ir konceptualūs uždaviniai

20. pabrėžia, kad neigiamą klimato kaitos poveikį taikai, saugumui ir stabilumui būtina 
įtraukti į visus strateginius BUSP ir BSGP dokumentus, kurie yra pavienių politikos 
krypčių ir misijų planavimo ir valdymo gairės;

21. mano, kad išankstinis perspėjimas ir išankstiniai prevenciniai veiksmai, susiję su 
neigiamais klimato kaitos padariniais, priklauso nuo tinkamų žmogiškųjų išteklių ir 
duomenų rinkimo bei analizės metodų; ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos 
pirmininko pavaduotoją užtikrinti, kad susiję EIVT skyriai, kurie rengia saugumo ir 
gynybos politikos kryptis, pvz., Krizių valdymo ir planavimo direktoratas, Civilinių 
operacijų planavimo ir vykdymo centras, Europos Sąjungos karinis štabas, Europos 
Sąjungos karinis komitetas, už konfliktų prevenciją ir saugumo politiką atsakingos 
įstaigos, Europos Komisijos užsienio politikos priemonių tarnyba ir labiausiai klimato 
kaitos paveiktų šalių ir regionų geografinės tarnybos atsižvelgtų į naujausias 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos vertinimo ataskaitas ir kitus naujus vertinimus 
bei ataskaitas, pvz., svarbias kosmose įgyvendinamas programas ir sistemas (Europos 
Žemės stebėsenos programa (GMES); pabrėžia, kad ES delegacijų pajėgumus būtina 
stiprinti šalyse, kurioms gresia didžiausias destabilizacijos pavojus ir kuriose klimato kaita 
gali padidinti problemas, siekiant krizių stebėjimo tobulinimą įtraukti į visas susijusias 
EIVT tarnybas, kurios atlieka išskirtinį vaidmenį, susijusį su padėties analize ir išankstiniu 
perspėjimu, pvz., į situacijų centrą, ir į jas paskirti klimato kaitos specialistus; ragina 
parengti bendrus analizės, rizikos vertinimo ir bendros perspėjimo sistemos nustatymo 
kriterijus;

22. ragina šias tarnybas sukurti nuolatines nuolatinio keitimosi informacija ir koordinavimo 
struktūras su klimato kaita ir gaivalinėmis nelaimėmis susijusiais klausimais, siekiant 
atlikti padėties analizę ir vykdyti politikos planavimą; primygtinai ragina susijusias EIVT 
tarnybas sukurti nuolatines informacijos perdavimo ir keitimosi informacija priemones ne 
tik su susijusiomis Komisijos tarnybomis, visų pirma Humanitarinės pagalbos ir civilinės 
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saugos generaliniu direktoratu (ECHO), bet ir su JT agentūromis ir programomis, pvz., 
JTAP, ir NATO; pažymi, kad būtina, jog civilinės ir karinės struktūros, kurių užduotis –
imtis atsakomųjų veiksmų dėl klimato kaitos sukeltų krizių ir gaivalinių nelaimių, 
sudarytų sąlygas tiesiogiai ir skaidriai pasinaudoti visomis pilietinės visuomenės ir 
humanitarinėmis organizacijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis; todėl pabrėžia, 
kad ES ir trečiųjų šalių bendradarbiavimo ir koordinavimo negalima sustabdyti ar jiems 
trukdyti;

Būtinybė parengti ES klimato kaitos saugumo politiką

23. labai palankiai vertina veiksmus, kurių imtasi nuo 2011 m. siekiant susieti klimato kaitą ir 
jos poveikį saugumui; tačiau mano, kad diplomatiniai veiksmai klimato kaitos srityje – tai 
tik vienas iš galimų išorės veiksmų aspektų, ir labai svarbu nustatyti pagrindinius ES 
klimato kaitos saugumo politikos principus ir idėjas;

24. mano, kad būtina nedelsiant pritaikyti ir pakeisti pagrindinius BSGP su klimato kaitos 
poveikiu susijusius politikos dokumentus, pvz., ES karinio planavimo politiniu ir 
strateginiu lygmeniu sampratą1, ES karinio vadovavimo ir kontrolės sampratą2, ES pajėgų 
kūrimo sampratą3 ir ES karinio greitojo reagavimo sampratą4, taip pat dokumentus, kurie 
yra susiję su civilinėmis BSGP misijomis, pvz., ES visa apimančio planavimo sampratą, 
ES policijos planavimo ir ES civilinių operacijų valdant krizes vadovavimo ir kontrolės 
struktūros gairių sampratą5;

25. pabrėžia, kad būtina suderinti konkrečius klimato kaitai ir gaivalinėms nelaimėms 
taikomus reikalavimus ir atitinkamus politikos planavimo ir pajėgumų plėtojimo 
dokumentus, susijusius su kariniais ir civiliniais pajėgumais; mano, kad išskirtinį dėmesį 
reikėtų skirti karinių pajėgumų plėtojimui visų pirma susiejimo ir dalijimosi procesu, kuris 
buvo pradėtas 2010 m. ir per kurį 2011 m. lapkričio mėn. buvo priimtas sprendimas dėl 
vienuolikos projektų, kurie susiejami ir kuriais dalijamasi;

Institucinio kūrybiškumo būtinybė: priemonės ir pajėgumai

26. pabrėžia, kad būtina sukurti ES lygmens struktūrą, panašią į Tarpvyriausybinę klimato 
kaitos komisiją, kurioje dalyvautų karo specialistai, siekiant įvertinti didžiausias klimato 
kaitos sukeltas krizes ir gaivalines nelaimes, su kuriomis ES jau susiduria ir vis labiau 
susidurs ateityje, ir siekiant jų išvengti; ES turėtų skatinti visas valstybes nares į savo 
strateginę karinę doktriną ir pajėgumų planavimą įtraukti aplinkos ir saugumo klausimus;

27. pabrėžia, kad būtina parengti konkretų karinių ir civilinių pajėgumų, itin tinkančių imantis 
atsakomųjų veiksmų dėl klimato kaitos ir gaivalinių nelaimių, sąrašą; visų pirma šie 
pajėgumui apima oro ir jūros transportą, kilnojamąsias ligonines, įskaitant intensyviąją 
priežiūrą, ryšių infrastruktūrą, vandens gryninimo ir inžinerijos pajėgumus; ragina 
Komisiją ir Europos gynybos agentūrą 2013 m. persvarstant pajėgumų plėtojimo 
programą dabartinius civilinių ir karinių pajėgumų sąrašus suderinti su sąrašais, kurių 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10687.en08.pdf.
2 Dok. Nr. 10688/08 – įslaptintas.
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. Nr. 13983/05; dok. Nr. 6923/1/02; dok. Nr. 9919/07.
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reikalaujama siekiant spręsti klimato kaitos keliamas problemas ir pateikti būtinus 
pasiūlymus, kuriais būtų pašalinami visi šiuose sąrašuose esami trūkumai;

28. pabrėžia, kad remiantis jau esamais pajėgumais, pvz., ES kovinėmis grupėmis ir Europos 
oro transporto vadovavimo struktūra, būtina išnagrinėti galimybę sukurti papildomus 
bendrus pajėgumus, kuriuos būtų galima panaudoti vykdant operacijas klimato kaitos ar 
gaivalinių nelaimių poveikiui šalinti; ragina Tarybą, Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir 
Komisijos pirmininko pavaduotoją bei Europos gynybos agentūrą išnagrinėti galimybę 
sukurti Europos inžinerijos dalinį ir tai, kaip būtų galima susieti įrangą ir infrastruktūrą, 
kurią būtų galima panaudoti įgyvendinant šiuos pajėgumus, visų pirma šiuo metu 
vykstančiu susiejimo ir dalijimosi procesu;

29. be to, pabrėžia, kad didesni pokyčiai Europos gynybos pramonės bazės srityje turi atitikti 
konkrečius klimato sukeltoms krizėms ir gaivalinėms nelaimėms taikomus reikalavimus; 
ragina sustiprinti Europos gynybos agentūros vaidmenį šiame procese glaudžiai 
bendradarbiaujant su ES kariniu komitetu; ragina abi BSGP tarnybas užtikrinti, kad 
pirkimo programose ir pajėgumų plėtojimo programose tinkamas finansavimas ir kiti 
ištekliai būtų skiriami konkrečioms atsakomųjų veiksmų dėl klimato kaitos ir gaivalinių 
nelaimų reikmėms;

30. pabrėžia, kad būtina, jog ES nedelsdama panaudotų visas turimas priemones; ragina 
Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Komisiją prieš 
įgyvendinant kitą 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą pasinaudoti dabartine 
teisėkūros procedūra, siekiant klimato kaitos saugumą įtraukti taikant visas išorės pagalbai 
skirtas finansines priemones; palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl atnaujintos 
stabilumo priemonės, kuria jau atsižvelgiama į neigiamą klimato kaitos poveikį saugumui, 
taikai ir politiniam stabilumui;

31. ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją pasiųsti 
specialistus klimato saugumo klausimu su ES delegacijomis į labiausiai paveiktas šalis ir 
regionus, siekiant stiprinti Sąjungos pajėgumą, susijusį su išankstiniu perspėjimu ir 
informavimu apie galimus būsimus konfliktus;

32. palankiai vertina sumanymą įsteigti JT specialiojo pasiuntinio klimato kaitos saugumo 
klausimu pareigybę ir ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko 
pavaduotoją šiuo sumanymu pasinaudoti Europos Sąjungoje tiek ES, tiek nacionaliniais 
lygmenimis, paskiriant oficialius pasiuntinius klimato kaitos ir saugumo klausimais, kaip 
tai jau padarė Jungtinės Karalystės vyriausybė;

33. ragina visoje ES ir tose šalyse, kurios ateityje gali veikti laikydamosi nuolatinio 
struktūrizuoto bendradarbiavimo nuostatų, sukurti koordinavimo priemones, siekiant 
užtikrinti, kad jų veiksmai atitiktų išsamų ES metodą šioje srityje;

34. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei ir Komisijos 
pirmininko pavaduotojai, Tarybai, Komisijai, ES valstybių narių parlamentams, NATO 
Parlamentinei Asamblėjai, NATO generaliniam sekretoriui, JT Generalinei Asamblėjai ir 
JT Generaliniam Sekretoriui.
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