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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-rwol tal-Politika ta’ Sigurtà u ta' Difiża Komuni fil-każ ta’ kriżijiet minħabba l-
klima u d-diżastri naturali

(2012/2095(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-
Artikoli 42 u 43, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet dwar id-Diplomazija tal-UE dwar il-Klima tat-18 ta' 
Lulju 20111,

– wara li kkunsidra d-Dokument Konġunt ta’ Riflessjoni SEAE-COM dwar id-Diplomazija 
dwar il-Klima ta' Lulju 20112,

– wara li kkunsidra r-rapport konġunt tal-2008 ippreżentat mir-Rappreżentant Għoli s-Sur 
Solana u l-Kummissjoni Ewropea lill-Kunsill Ewropew dwar it-Tibdil fil-Klima u s-
Sigurtà Internazzjonali u r-rakkomandazzjonijiet li segwew ir-rapport3,

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni bl-isem 'Għal forza tal-protezzjoni 
ċivili Ewropea: Europe aid’ ta’ Mejju 2006, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-2008 dwar l-Unjoni Ewropea u 
r-Reġjun tal-Artiku (COM(2008)0763) u r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Jannar 2011 dwar 
il-politika sostenibbli tal-UE għall-Parti ta' Fuq tat-Tramuntana4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Diċembru 2011 dwar l-impatt tal-
kriżi finanzjarja fuq is-settur tad-difiża tal-Istati Membri tal-UE5, 

– wara li kkunsiddra l-istqarrija tal-presidenza tal-KSNU ta’ Lulju 2011 dwar it-Tibdil fil-
Klima u s-Sigurtà Internazzjonali 6,

– wara li kkunsidra r-rapporti tal-Programm Ambjentali tan-Nazzjonijiet Uniti tal-2011 u 
tal-2012 bl-isem 'Sigurtà għall-għajxien: Tibdil fil-klima, kunflitt u migrazzjoni fis-
Sahel’7,

– wara li kkunsidra d-dokumenti tan-NU dwar is-Sigurtà tal-Bniedem u dwar ir-
Responsabbiltà li tipproteġi8,

                                               
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 Testi adottati, P7_TA(2011)0024.
5 Testi adottati, P7_TA(2011)0574.
6 http://tcktck.org/2011/07
7 www.unep.org/disastersandconflicts
8 Il-paragrafi 138 u 139 tad-Dokument dwar ir-Riżultati tas-Summit Dinji tan-NU tal-2005, ir-riżoluzzjoni ta’ 
April 2006 S/RES/1674) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, ir-rapport mis-Segretarju Ġenerali tan-
NU Ban Ki-moon dwar ‘l-Implimentazzjoni tar-Responsabbiltà ta’ Protezzjoni’ tal-15 ta’ Settembru 2009 u r-
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– wara li kkunsidra r-rapporti minn diversi korpi internazzjonali u organizzazzjonijiet tar-
riċerka1,

– wara li kkunsidra r-Regola 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin (A7-0000/2012)

Kunsiderazzjonijiet ġenerali 
1. Jenfasizza li t-tibdil fil-klima huwa rikonoxxut ġeneralment bħala fattur essenzjali u fattur 

li jimmultiplika t-theddida għas-sigurtà globali, il-paċi u l-istabbilità u li t-tibdil fil-klima 
huwa għalhekk rilevanti għall-Artikoli 42 u 43 tat-Trattat ta’ Lisbona;

2. Jesprimi tħassib serju dwar iż-żieda f’avvenimenti estremi tat-temp fis-snin riċenti bħala 
konsegwenza tal-fatt li l-varjabbilità fil-klima naturali marret għall-agħar kif ukoll 
minħabba l-influwenza tal-bniedem fuq il-kundizzjonijiet tat-temp;

3. Iqis li dawn l-avvenimenti jirrappreżentaw spiża li qiegħda tiskala għall-ekonomija 
globali, mhux biss għall-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw iżda wkoll għall-ekonomija dinjija, 
kemm bħala spiża diretta f’termini ta’ bini mill-ġdid u għajnuna kif ukoll bħala spiża 
indiretta f’termini ta’ żidiet fl-assigurazzjoni, fil-prezzijiet tal-prodotti u s-servizzi; 
għalkemm l-ispiża tal-aggravazzjoni potenzjali ta’ ċerti theddidiet attwali jew fil-ġejjieni 
għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali ma tistax titkejjel f’termini eżatti, ċertament li hi 
waħda għolja ħafna;

4. Jiġbed l-attenzjoni li d-diżastri naturali, aggravati mit-tibdil fil-klima, huma 
distabbilizzanti ħafna, b’mod partikolari għall-istati li huma l-aktar vulnerabbli għal 
avvenimenti ħżiena tat-temp u għall-istati li qegħdin ifallu, li ħafna minnhom jinsabu 
f’reġjuni tropikali u subtropikali li qegħdin jiżviluppaw; jenfasizza li l-popolazzjonijiet li 
għandhom aċċess sejjer għall-agħar għall-ilma ħelu u għall-prodotti tal-ikel minħabba d-
diżastri naturali aggravati bit-tibdil fil-klima huma sfurzati li jimmigraw, biex b’hekk 
iġebbdu ż-żejjed il-kapaċitajiet ekonomiċi, soċjali u amministrattivi ta’ reġjuni li diġà 
huma fraġli jew ta’ stati li qegħdin ifallu u konsegwentement joħolqu kunflitt u impatt 
negattiv fuq is-sigurtà; ifakkar li dawn l-avvenimenti joħolqu kompetizzjoni għar-riżorsi 
skarsi bejn il-komunitajiet u l-pajjiżi, u b'hekk jaggravaw id-dilemmi antiki għas-sigurtà 
filwaqt li joħolqu oħrajn ġodda;

                                                                                                                                                  
Riżoluzzjoni adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU dwar ir- responsabbiltà ta’ protezzjoni. A/RES/63/308  
tas-7 ta’ Ottubru 2009
1 Trends and Implications of Climate Change for National and International Security (Tendenzi u 
Implikazzjonijiet tat-Tibdil fil-Klima għas-Sigurtà Nazzjonali u Internazzjonali), rapport mill-Bord tad-Difiża-
Xjenza tal-Istati Uniti, Ottubru 2011; rapport mis-Centre for a New American Security (CNAS) intitolat 
‘Broadening Horizons: Climate Change and the U.S. Armed Forces’, 28 ta’ April 2010, awturi: CDR Herbert 
Carmen, Christine Parthemore, Will Rogers
Malin Mobjörk, Mikael Eriksson, Henrik Carlsen: rapport intitolat ‘Connecting Climate Change with Security 
and Armed Conflict', l-Aġenzija tar-Riċerka Svediża (FOI); rapport dwar il-Migrazzjoni u l-Bidla Ambjentali 
Dinjija (2011), Rapport Finali; The Government Office for Science, Londra: Water, Crisis and Climate Change 
in Uganda: A Policy Brief, minn Lukas Ruettinger u Dennis Taenzler, Berlin, Kampala: adelphi 2011 
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5. Jiġbed l-attenzjoni li kunflitti nazzjonali, reġjonali u internazzjonali attwali, bħal dawk fil-
Qarn tal-Afrika u fir-reġjuni tas-Sahel, huma wkoll ikkawżati mill-klima; jirrikonoxxi l-
fatt li l-kriżi tal-ġuħ fil-Qarn tal-Afrika hi sa ċertu punt ikkawżata mill-klima u affettwat 
b’mod negattiv is-sitwazzjoni umanitarja, politika u tas-sigurtà fis-Somalja, fil-Kenja u 
f’pajjiżi oħra fir-reġjun; ifakkar fl-analiżi ppubblikata mill-UNEP f’Diċembru 2011 dwar 
is-sitwazzjoni fir-reġjun tas-Sahel, fejn jintqal li t-temperaturi li qegħdin jogħlew wasslu 
għal nuqqas ta’ ilma u speċifikament wasslu biex il-popolazzjonijiet lokali, li l-għajxien 
tagħhom jiddependi fuq ir-riżorsi naturali bħall-biedja, is-sajd u t-trobbija tal-merħliet, 
tpoġġew taħt pressjoni qawwija, li wasslet, f'xi każijiet, għal vjolenza u kunflitti armati;

6. Jirrikonoxxi li kriżijiet kumplessi għandhom jiġu mbassra u evitati bl-applikazzjoni ta’ 
approċċ komprensiv li jinkludi oqsma ta’ politika li tkopri l-firxa kollha tal-Politika ta’ 
Sigurtà u ta’ Difiża Komuni sal-għajnuna umanitarja u għall-iżvilupp;

7. Ifakkar fl-obbligu tal-UE li tippreserva l-paċi, tevita l-kunflitti u ssaħħaħ is-sigurtà 
internazzjonali, skont l-għanijiet u l-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
l-kunċetti tas-sigurtà tal-bniedem u tar-responsabbiltà għall-protezzjoni (R2P) 
jikkonċernaw mhux daqstant lis-sovranità tal-istati iżda jiffukaw aktar fuq il-benessri tan-
nies; jirrikonoxxi li l-PESK u l-PSDK tal-UE huma intiżi b’mod partikolari biex 
jimplimentaw is-sigurtà tal-bniedem u l-R2P; itenni l-bżonn li tiġi promossa sistema 
internazzjonali bbażata fuq kooperazzjoni multilaterali aktar b’saħħitha u governanza 
globali mtejba fejn l-UE tilgħab rwol ewlieni msaħħaħ, notevolment fil-kuntest taċ-ċaqliq 
fil-pożizzjoni strateġika tal-Istati Uniti sa minn Jannar 2012,

8. Jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn urġenti li l-istrateġiji, politiki u strumenti tal-azzjoni 
esterna tal-UE jiġu adattati b’tali mod li jirrispondu għall-isfidi tas-sigurtà li qegħdin 
jinqalgħu minħabba t-tibdil fil-klima, irrispettivament minn limitazzjonijiet tal-
emissjonijiet futuri maqbula fi kwalunkwe konvenzjoni ġdida skont il-UNFCCC jew 
sforzi internazzjonali oħra biex jiġu mmitigati l-effetti tat-tibdil fil-klima; bl-istess mod 
jirrikonoxxi li l-prevenzjoni tal-kunflitti hija komponent integrali sabiex ir-reġim tal-klima 
fil-ġejjieni ikun jiffunzjona fil-prattika;

9. Jenfasizza, għalhekk, li huwa essenzjali li l-impatt tad-diżastri naturali jiġi integrat fi 
strateġiji u pjanijiet operazzjonali tal-Politika ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni (PSDK) 
b’aċċenn fuq il-pajjiżi u r-reġjuni kkonċernati qabel, matul u wara kwalunkwe kriżi 
naturali jew umanitarja li tista’ tinqala';

10. Ifakkar li t-Trattat ta’ Lisbona jeħtieġ li l-UE tiżviluppa kapaċitajiet ċivili u militari għall-
ġestjoni ta’ kriżijiet internazzjonali fuq il-firxa sħiħa ta’ kompiti elenkati fl-Artikolu 43 
tiegħu, b’mod partikolari l-kompiti għall-prevenzjoni tal-kunflitti, dawk umanitarji u ta’ 
salvataġġ, ta’ pariri u assistenza militari, taż-żamma tal-paċi u ta’ stabbilizzazzjoni wara l-
kunflitt;

11. Jiġbed l-attenzjoni li t-Trattat ta’ Lisbona introduċa dispożizzjonijiet ġodda (l-Artikoli 21-
23, 27, 39, 41(3), 43-46), notevolment dawk relatati mal-fond ta’ tnedija fl-Artikolu 41(3), 
u li dawn jeħtieġ li jkunu implimentati b’urġenza sabiex l-UE tkun lesta li tirrispondi 
għall-kriżijiet li jqumu minħabba t-tibdil fil-klima kif ukoll kriżijiet oħra naturali u 
umanitarji kif jinqalgħu;
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12. Jilqa’ l-fatt li t-tibdil fil-klima sar aktar u aktar ċentrali fid-dibattitu dwar is-sigurtà 
globali, notevolment mill-2007 meta l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU iddibatta għall-ewwel 
darba dwar it-tibdil fil-klima u l-implikazzjonijiet tiegħu għas-sigurtà internazzjonali; 
ifaħħar l-isforzi tal-UE u tal-gvernijiet tal-Istati Membri tagħha biex iqajmu din il-
kwistjoni fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU f’Lulju 2011 u fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-
Affarijiet Barranin dwar id-Diplomazija dwar il-Klima; 

Il-bżonn ta’ rieda u azzjoni politika

13. Jistieden lill-Viċi-President tal-Kummissjoni/ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, bħala l-koordinatur prinċipali tal-istrumenti 
ċivili u militari tal-UE, sabiex:

a) ipoġġi t-tibdil fil-klima u l-implikazzjonijiet futuri tagħha għas-sigurtà u d-difiża fil-
qalba tal-analiżi tar-riskji ta’ kriżijiet futuri u t-theddid ta’ kriżijiet futuri;

b) jiffoka l-prijoritajiet fuq dawk il-pajjiżi u reġjuni li għandhom l-aktar riskju ta' kunflitt 
u instabbilità, notevolment b’riżultat tat-tibdil fil-klima u d-degradazzjoni ambjentali 
iżjed ġenerali li tirriżulta;

ċ) itejjeb il-kapaċità tal-UE li tiżgura l-prevenzjoni tal-kunflitt, il-ġestjoni tal-kriżi u r-
rikostruzzjoni ta' wara l-kriżi;

d) jadatta l-ippjanar fit-tul tal-UE tal-kapaċitajiet ċivili u militari skont dan;

14. Iqis li l-UE għandha tfassal lista ta’ sfidi li qiegħda tiffaċċja f’oqsma bħall-Artiku, id-
Dinja Għarbija u t-Tielet Pilastru (il-Ħimalajas u l-Plateau Tibetjan), notevolment il-
potenzjal ta’ kunflitti dwar il-provvista tal-ilma fin-Nofsinhar tal-Asja; jistieden, 
għalhekk, lill-HR/VP jfasslu lista tal-pajjiżi u r-reġjuni kollha l-aktar vulnerabbli għat-
tibdil fil-klima fid-deċennji li ġejjin (inkluż b’mod partikolari l-pajjiżi tal-Alleanza tal-
Istati tal-Gżejjer iż-Żgħar (AOSIS) li saħansitra l-eżistenza tagħhom hi mhedda biż-żieda 
fil-livell tal-baħar); jistieden lill-HR/VP jistabbilixxi r-raġunijiet li għalihom pajjiż jew 
reġjun ġie inkluż f'dik il-lista u n-natura tar-rispons meħtieġ mill-UE sabiex jiġi evitat ir-
riskju li kunflitt jew diżastru umanitarju ieħor isir realtà f’kull każ;

15. Jistieden lill-HR/VP u lill-Kummissjoni jabbozzaw dokument ta’ politika li jispjega l-
prinċipji ewlenin, il-linji gwida u l-istrumenti għal Politika ta’ Sigurtà dwar il-Klima tal-
UE; jemmen li s-simplifikazzjoni għandha tkun il-prinċipju li jiggwida, li għandu jiġi 
segwit b’mod simili bħad-drittijiet umani u s-sessi1;

16. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li s-sigurtà tal-enerġija hi marbuta mill-qrib mat-tibdil fil-
klima; jikkunsidra li s-sigurtà tal-enerġija għandha titjieb sabiex tnaqqas id-dipendenza 
tal-UE fuq il-fjuwils fossili impurtati notevolment mir-Russja u mill-Golf – fl-istess waqt 
li jiġu mmitigati l-emissjonijiet tal-gass b’effett ta’ serra b’mod konsiderevoli – u dawn 
jiġu mibdula bl-enerġiji rinnovabbli ġġenerati mill-UE u bl-iffrankar tal-enerġija; 
jirrikonoxxi li l-integrazzjoni tat-tibdil fil-klima u s-sigurtà tal-enerġija jistgħu 
jikkontribwixxu sabiex jinkiseb dak ir-riżultat f’ċerti reġjuni bħall-Artiku; 

                                               
1 doc. 11936/4/06; doc. 11678/1/05
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17. Jistieden lill-HR/VP jistabbilixxu grupp ta’ ħidma formali fl-istruttura tal-Kunsill/SEAE 
sabiex jikkunsidraw il-firxa sħiħa tal-kwistjonijiet interrelatati konnessi mat-tibdil fil-
klima u t-tħassib relatat mal-enerġija dwar is-sigurtà u d-difiża, minħabba li n-nuqqas ta' 
grupp ta' ħidma bħal dan sa issa fixkel l-iżvilupp ta' approċċ komprensiv u konsistenti 
mill-UE;

18. Jilqa’ l-attentati riċenti għat-tisħiħ tal-koordinazzjoni bejn in-NATO u l-UE fil-qasam tal-
iżvilupp tal-kapaċitajiet; jirrikonoxxi l-bżonn urġenti li jiġu identifikati l-vantaġġi 
reċiproċi tal-kooperazzjoni filwaqt li jiġu rrispettati r-responsabbiltajiet speċifiċi taż-żewġ 
organizzazzjonijiet; jenfasizza l-bżonn li jinstabu u jinħolqu sinerġiji fejn jidħlu proġetti 
ta’ 'akkomunament u kondiviżjoni' u proġetti ta’ ‘difiża intelliġenti’ (NATO) li 
jindirizzaw il-ħtiġijiet speċifiċi tal-klima; 

19. Jistieden lill-HR/VP, bħala materja tal-ikbar urġenza, jużaw il-potenzjal sħiħ tat-Trattat ta’ 
Lisbona u jressqu ’l quddiem proposti għall-implimentazzjoni tal-fond ta’ tnedija (l-
Artikolu 41(3)TUE) fir-rigward tal-possibbilità ta’ proġetti futuri ta’ akkomunament u 
kondiviżjoni u ta’ kapaċitajiet konġunti, bħall-Korp Ewropew tal-Inġiniera, li jirrispondu 
għall-kriżijiet u d-diżastri naturali kkawżati mill-klima;

Il-bżonn ta’ spirtu ġdid: sfidi strateġiċi u kunċettwali

20. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi integrat l-impatt negattiv tat-tibdil fil-klima fuq il-paċi, is-sigurtà 
u l-istabbilità fid-dokumenti strateġiċi kollha tal-PESK/PSDK li jservu bħala linji gwida 
għall-ippjanar u t-twettiq ta’ politiki u missjonijiet individwali;

21. Iqis li t-twissija bikrija u l-azzjoni preventiva bikrija fir-rigward tal-konsegwenzi negattivi 
tat-tibdil fil-klima jiddependu fuq riżorsi umani u metodoloġija adegwati fir-rigward tal-
ġbir u l-analiżi tad-dejta; jistieden lill-HR/VP jassigura li l-unitajiet tas-SEAE rilevanti li 
jittrattaw il-politiki ta' sigurtà u ta’ difiża bħas-CMPD, is-CPCC, l-EUMS, l-EUMC, il-
korpi inkarigati mill-Politika għall-Prevenzjoni tal-Kunflitti u s-Sigurtà, is-Servizz ta’ 
Strumenti ta’ Politika Barranija tal-Kummissjoni u l-uffiċċji ġeografiċi tal-pajjiżi u r-
reġjuni l-aktar affettwati mit-tibdil fil-klima jqisu l-aktar rapporti ta' valutazzjoni riċenti 
tal-Grupp ta’ Esperti Intergovernattiv dwar it-Tibdil fil-Klima (IPCC) u valutazzjonijiet u 
rapporti oħra iżjed riċenti, jiġifieri l-programmi u s-sistemi rilevanti tal-UE bbażati fuq l-
ispazju (GMES); jenfasizza l-bżonn li jitjiebu l-kapaċitajiet tad-delegazzjonijiet tal-UE fil-
pajjiżi l-aktar vulnerabbli għad-distabbilizzazzjoni fejn il-problemi jistgħu jkunu aggravati 
bit-tibdil fil-klima sabiex jinkludu l-monitoraġġ tal-iżvilupp tal-kriżi u l-assenjar ta’ 
esperti tal-klima lill-korpi kollha rilevanti tas-SEAE li għandhom rwol partikolari fir-
rigward tal-analiżi tas-sitwazzjoni u tat-twissija bikrija, bħaċ-Ċentru ta’ Sitwazzjoni; jitlob 
għall-iżvilupp ta’ kriterji komuni għall-analiżi, il-valutazzjoni tar-riskju u l-istabbiliment 
ta’ sistema ta’ twissija konġunta; 

22. Jinkoraġġixxi lil dawn il-korpi jistabbilixxu strutturi permanenti għall-iskambju u l-
koordinazzjoni sistematiċi tal-informazzjoni dwar kwistjonijiet relatati mat-tibdil fil-klima 
u d-diżastri naturali, fir-rigward tal-analiżi tas-sitwazzjoni u l-ippjanar tal-politika; 
iħeġġeġ lill-korpi rilevanti tas-SEAE jistabbilixxu kanali permanenti ta’ komunikazzjoni u 
skambju ta’ informazzjoni mal-korpi rilevanti tal-Kummissjoni, b’mod partikolari l-
ECHO, iżda wkoll ma' aġenziji tan-NU u programmi bħall-UNEP kif ukoll man-NATO; 
jiġbed l-attenzjoni li l-istrutturi ċivili-militari li għandhom il-kompitu li jirrispondu għall-
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kriżijiet u d-diżastri naturali kkawżati mit-tibdil fil-klima għandhom jippermettu l-aċċess 
dirett u trasparenti lis-soċjetà ċivili kollha u lill-organizzazzjonijiet umanitarji u lill-
organizzazzjonijiet non-governattivi; jenfasizza, għalhekk, li l-kooperazzjoni u l-
koordinazzjoni bejn kemm l-UE kif ukoll il-partijiet terzi m’għandhiex tiġi mblukkata jew 
imfixkla; 

Il-bżonn ta’ Politika għas-Sigurtà tal-Klima tal-UE

23. Jilqa’ bis-sħiħ il-passi li ttieħdu mill-2011 lejn l-istabbiliment ta' relazzjoni bejn it-tibdil 
fil-klima u l-implikazzjonijiet tiegħu għas-sigurtà; jemmen, madankollu, li d-diplomazija 
fil-klima tirrappreżenta biss dimensjoni waħda tal-azzjoni esterna possibbli u li hemm 
bżonn kbir li jiġu stabbiliti l-prinċipji u l-ideat bażiċi għal Politika għas-Sigurtà tal-Klima 
tal-UE;

24. Iqis li hemm bżonn urġenti li d-dokumenti ewlenin tal-politika tal-PSDK jiġu adattati u 
mmodifikati fir-rigward tal-implikazzjonijiet tat-tibdil fil-klima, bħall-Kunċett tal-UE 
għall-Ippjanar Militari fil-livell Politiku u Strateġiku1, il-Kunċett tal-UE għall-Kmand u l-
Kontroll Militari 2, il-Kunċett tal-UE għall-Ġenerazzjoni tal-Forza3 u l-Kunċett tal-UE 
għal Rispons Rapidu Militari4,kif ukoll dawk id-dokumenti li huma rilevanti għall-
missjonijiet ċivili tal-PSDK bħall-kunċett tal-UE għall-ippjanar komprensiv, il-Kunċett 
tal-UE għall-Ippjanar tal-Pulizija u l-Linji Gwida għall-Istruttura tal-Kmand u l-Kontroll 
għall-Operazzjonijiet Ċivili tal-UE fil-Ġestjoni tal-Kriżijiet5;

25. Jenfasizza l-bżonn li d-dokumenti rilevanti dwar l-ippjanar tal-politika u l-iżvilupp tal-
kapaċità fir-rigward ta’ kapaċitajiet militari u ċivili jinġiebu f’konformità mar-rekwiżiti 
speċifiċi tat-tibdil fil-klima u d-diżastri naturali; jemmen li għandha tingħata attenzjoni 
speċjali lill-iżvilupp ta’ kapaċitajiet militari u b’mod partikolari lill-proċess ta’ 
akkomunament u kondiviżjoni, li beda fl-2010 u li wassal għal deċiżjoni dwar ħdax-il 
proġett ta’ akkomunament u kondiviżjoni f’Novembru 2011; 

Il-bżonn għal kreattività istituzzjonali: strumenti u kapaċitajiet

26. Jenfasizza l-bżonn li tinħoloq, fil-livell tal-UE, struttura simili għall-IPCC bl-involviment 
ta' esperti militari biex jivvalutaw u jevitaw l-agħar kriżijiet u diżastri naturali kkaġunati 
mill-klima li l-UE diġà qiegħda tiffaċċja u ser tkompli tiffaċċja iżjed fil-futur; l-UE 
għandha tħeġġeġ lill-Istati Membri kollha tagħha jinkorporaw il-kwistjonijiet ambjentali u 
ta’ sigurtà fid-duttrina strateġika militari tagħhom u fl-ippjanar tal-kapaċitajiet;

27. Jenfasizza l-bżonn li tiġi elaborata l-lista speċifika ta’ kapaċitajiet militari u ċivili li 
għandhom rilevanza speċjali biex jirrispondu għat-tibdil fil-klima u d-diżastri naturali; 
dawn jinkludu, b'mod partikolari, it-trasport bl-ajru u bil-baħar, l-isptarijiet mobbli li 
jinkludu l-kura intensiva, l-infrastruttura tal-komunikazzjoni, u l-kapaċitajiet għall-
purifikazzjoni tal-ilma u l-inġinerija; jistieden lill-Kunsill u lill-Aġenzija Ewropea għad-
Difiża (EDA), bħala parti mir-reviżjoni tal-2013 tal-programm tal-iżvilupp tal-

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10687.en08.pdf
2 - 10688/08 - classified
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10690.en08.pdf
4 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st05/st05654.en09.pdf
5 doc 13983/05- doc. 6923/1/02 - doc. 9919/07
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kapaċitajiet, jirrikonċiljaw il-katalgi attwali tal-kapaċitajiet ċivili u militari ma’ dawk 
meħtieġa sabiex jissodisfaw l-isfidi tat-tibdil fil-klima u jressqu l-proposti meħtieġa biex 
jirrimedjaw kwalunkwe nuqqasijiet eżistenti f’dawk il-katalgi;

28. Jenfasizza l-bżonn li tiġi esplorata, fuq il-bażi tal-kapaċitajiet eżistenti diġà bħall-Gruppi 
ta’ Battalja tal-UE u l-Kmand tat-Trasport bl-Ajru Ewropew, il-possibilità li jinħolqu aktar 
kapaċitajiet konġunti li huma rilevanti għall-operazzjonijiet li jirrispondu għall-impatt tat-
tibdil fil-klima jew id-diżastri naturali; jistieden lill-Kunsill, lill-HR/VP u lill-EDA 
jesploraw il-possibilità li joħolqu Korp Ewropew tal-Inġiniera u modi kif it-tagħmir u l-
infrastruttura li tista’ tintuża f’din il-kapaċità, jistgħu jintrabtu, b’mod partikolari, mal-
proċess kontinwu tal-akkomunament u l-kondiviżjoni;

29. Jenfasizza l-bżonn ukoll li l-iżviluppi usa’ fil-qasam tal-Bażi Industrijali tad-Difiża 
Ewropea jinġiebu f’konformità mar-rekwiżiti speċifiċi tal-kriżijiet u d-diżastri naturali 
kkaġunati mill-klima; jitlob għal rwol imtejjeb għall-EDA f’kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kumitat Militari tal-UE f’dan il-proċess; jitlob liż-żewġ korpi tal-PSDK jassiguraw li l-
programmi ta’ akkwist u l-programmi ta’ żvilupp tal-kapaċitajiet jiddedikaw mezzi 
finanzjarji adegwati kif ukoll riżorsi oħra għall-bżonnijiet speċifiċi li jirrispondu għat-
tibdil fil-klima u d-diżastri naturali;

30. Jenfasizza l-bżonn urġenti li l-UE tuża l-istrumenti kollha għad-dispożizzjoni tagħha; 
jistieden lill-HR/VP u lill-Kummissjoni jużaw il-proċedura leġiżlattiva attwali qabel il-
perspettiva finanzjarja multiannwali 2014-2020 li jmiss sabiex jissimplifikaw is-sigurtà 
tal-klima permezz tal-istrumenti finanzjarji kollha għall-assistenza esterna; jilqa’ l-
proposta tal-Kummissjoni għal Strument ta’ Stabbilità mġedded, li diġà jqis l-impatt 
negattiv tat-tibdil fil-klima fuq is-sigurtà, il-paċi u l-istabbilità politika;

31. Jistieden lill-HR/VP jibagħtu esperti dwar is-sigurtà tal-klima lid-Delegazzjonijiet tal-UE 
tal-pajjiżi u r-reġjuni l-aktar affettwati sabiex isaħħu l-kapaċità tal-Unjoni fir-rigward tat-
twissijiet bikrija u l-informazzjoni dwar kunflitti possibbli li jistgħu jinqalgħu;

32. Jilqa’ l-idea tal-ħolqien ta' post għal mibgħut speċjali tan-NU għas-sigurtà tal-klima u 
jistieden lill-HR/VP jirreplika din l-idea fl-UE, kemm fil-livelli tal-Unjoni u nazzjonali, 
bil-ħatra ta’ mibgħuta uffiċjali dwar il-klima u s-sigurtà, kif diġà għamel il-Gvern tar-
Renju Unit;

33. Jitlob għall-istabbiliment ta' mekkaniżmi ta' koordinazzjoni bejn l-UE kollha u dawk l-
Istati Membri li fil-futur jistgħu jaġixxu skont id-dispożizzjonijiet ta’ kooperazzjoni 
strutturata permanenti sabiex jassiguraw il-konsistenza tal-azzjonijiet tagħhom mal-
approċċ komprensiv tal-UE f’dan il-qasam;

34. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni quddiem ir-
Rappreżentant Għoli/Viċi President, il-Kunsill, il-Kummissjoni, il-parlamenti tal-Istati 
Membri tal-UE, l-Assemblea Parlamentari tan-NATO, is-Segretarju Ġenerali tan-NATO, 
l-Assemblea Ġenerali tan-NU u s-Segretarju Ġenerali tan-NU.


