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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

na temat roli wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w przypadku kryzysów i klęsk 
żywiołowych spowodowanych zmianą klimatu

(2012/2095(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając tytuł V Traktatu o Unii Europejskiej, w szczególności artykuły 42 i 43,

– uwzględniając konkluzje Rady dotyczące działań dyplomatycznych UE w związku ze 
zmianą klimatu z dnia 18 lipca 2011 r.1,

– uwzględniając wspólny dokument Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych („ESDZ”) i 
Komisji z lipca 2011 r. zawierający spostrzeżenia na temat działań dyplomatycznych UE 
w związku ze zmianą klimatu2,

– uwzględniając wspólne sprawozdanie z 2008 r. przedstawione przez Wysokiego 
Przedstawiciela Javiera Solanę i Komisję Europejską dla Rady Europejskiej pt. „Zmiany 
klimatu a bezpieczeństwo międzynarodowe” i powstałe w jego następstwie zalecenia3,

– uwzględniając roczne sprawozdanie Komisji zatytułowane „Europejskie siły ochrony 
ludności: Europe aid” z maja 2006 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji z 2008 r. pt. „Unia Europejska a region arktyczny” 
(COM (2008)0763) oraz rezolucję z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zrównoważonej 
polityki UE na dalekiej północy4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wpływu kryzysu 
finansowego na sektor obrony w państwach członkowskich UE5, 

– uwzględniając oświadczenie prezydencji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie zmian 
klimatu i bezpieczeństwa międzynarodowego z lipca 2011 r.6,

– uwzględniając sprawozdania Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska 
z 2011 i 2012 r. zatytułowane „Bezpieczeństwo źródeł utrzymania: zmiany klimatyczne, 
konflikty i migracje w Sahelu”7,

– uwzględniając dokumenty ONZ na temat bezpieczeństwa ludności i odpowiedzialności w 
zakresie ochrony8,

                                               
1www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs
2http://eeas.europa.eu/environment/docs/2011
3http://www.eu-un.europa.eu/articles
4Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0024.
5Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0574.
6http://tcktck.org/2011/07
7 www.unep.org/disastersandconflicts
8Ustępy 138 i 139 dokumentu końcowego Światowego Szczytu ONZ z 2005 r., rezolucja Rady Bezpieczeństwa 
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– uwzględniając sprawozdania różnych organizacji międzynarodowych i instytucji 
badawczych1,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0000/2012)

Uwagi ogólne 

1. podkreśla, że zmiana klimatu jest powszechnie uznawana za czynnik istotny i 
zwielokrotniający zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa, pokoju i stabilności oraz że 
zmiany klimatu są związane z art. 42 i 43 Traktatu z Lizbony;

2. odnotowuje z dużym zaniepokojeniem wzrost skrajnych zjawisk pogodowych w ostatnich 
latach w wyniku pogorszenia naturalnej zmienności klimatu oraz wpływu człowieka na 
warunki atmosferyczne;

3. uważa, że zjawiska te oznaczają eskalację kosztów dla globalnej gospodarki, nie tylko dla 
krajów rozwijających się, ale także dla gospodarki światowej, zarówno w postaci kosztów 
bezpośrednich w zakresie odbudowy i pomocy, ale także kosztów pośrednich, na które 
składa się wzrost cen ubezpieczeń, produktów i usług; choć koszty potencjalnego 
pogorszenia niektórych występujących lub przyszłych zagrożeń dla międzynarodowego 
pokoju i bezpieczeństwa nie mogą zostać dokładnie zmierzone, są z pewnością bardzo 
duże;

4.  podkreśla, że klęski żywiołowe, zaostrzane przez zmiany klimatyczne, są bardzo 
destabilizujące, szczególnie dla państw najbardziej narażonych na niekorzystne zjawiska 
pogodowe i dla państw upadających, z których większość znajduje się w rozwijających się 
regionach tropikalnych i podzwrotnikowych; podkreśla, że ludność, dotknięta problemem 
pogarszającego się dostępu do słodkiej wody i żywności, co jest spowodowane klęskami 
żywiołowymi zaostrzonymi pogłębiającymi się zmianami klimatu zmuszona jest do 
migracji, a więc nadmiernego przeciążania gospodarczych, społecznych i 
administracyjnych możliwości już i tak słabych regionów lub upadających państw, co w 
rezultacie objawia się powstawaniem konfliktów i negatywnym wpływem na 

                                                                                                                                                  
Narodów Zjednoczonych z kwietnia 2006 r. S/RES/1674), sprawozdanie Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-
moona na temat „Realizacji obowiązku ochrony” z dnia 15 września 2009 r. oraz rezolucję przyjętą przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ w sprawie odpowiedzialności za ochronę. A/RES/63/308 z dnia 7 października 
2009 r.
1„Trends and Implications of Climate Change for National and International Security”, sprawozdanie Defence 
Science Board, październik 2011 r.; sprawozdanie Centre for a New American Security (CNAS) zatytułowane 
„Broadening Horizons: Climate Change and the U.S. Armed Forces”, 28 kwietnia 2010 r., autorzy: CDR Herbert 
Carmen, Christine Parthemore, Will Rogers
Malin Mobjörk, Mikael Eriksson, Henrik Carlsen: sprawozdanie zatytułowane „Connecting Climate Change 
with Security and Armed Conflict”, autorstwa Swedish Research Agency (FOI); sprawozdanie Migration and 
Global Environmental Change (2011), Final Project Report; Government Office for Science, London: Water, 
Crisis and Climate Change in Uganda: A Policy Brief, autorzy: Lukas Ruettinger and Dennis Taenzler, Berlin, 
Kampala adelphi 2011 
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bezpieczeństwo; przypomina, że zjawiska te stwarzają konkurencję między wspólnotami i 
krajami o ograniczonych zasobach, pogłębiając stare dylematy bezpieczeństwa oraz 
powodując powstawanie nowych;

5. zaznacza, że obecne konflikty krajowe, regionalne i międzynarodowe, takie jak te w 
regionie Półwyspu Somalijskiego i Sahelu, również spowodowane są zmianami 
klimatycznymi; uznaje to, że klęska głodu w Rogu Afryki jest w pewnym stopniu 
spowodowana zmianami klimatu i ma negatywny wpływ na pomoc humanitarną, 
polityczną oraz w zakresie bezpieczeństwa w Somalii, Kenii i innych krajach w regionie; 
przypomina wyniki analizy opublikowanej przez UNEP w grudniu 2011 r. dotyczącej 
sytuacji w regionie Sahelu, gdzie stwierdza się, że wzrost temperatury doprowadził do 
niedoborów wody i spowodował, że lokalne społeczności, których egzystencja zależy od 
zasobów naturalnych, takich jak rolnictwo, rybołówstwo i pasterstwo, znalazły się pod 
silną presją, co w niektórych przypadkach zakończyło się przemocą i konfliktami 
zbrojnymi;

6. uznaje, że skomplikowane kryzysy należy przewidywać i zapobiegać im poprzez 
zastosowanie kompleksowego podejścia, w tym w obszarach polityki obejmującej cały 
zakres tj. od wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony do pomocy humanitarnej i 
rozwojowej

7. przypomina zobowiązanie UE do utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i 
umacniania bezpieczeństwa międzynarodowego zgodnie z celami i zasadami Karty 
Narodów Zjednoczonych; podkreśla, że pojęcia bezpieczeństwa ludzi i obowiązku 
ochrony dotyczą nie tyle suwerenności państw, co skupienia się na dobru społecznym; 
uznaje, że UE, WPZiB i WPBiO są na uprzywilejowanej pozycji, jeśli chodzi o 
implementację bezpieczeństwa ludności i obowiązku ochrony; podkreśla potrzebę 
wspierania systemu międzynarodowego opartego na ściślejszej współpracy wielostronnej 
i usprawnionym zarządzaniu globalnym, w których UE odgrywa większą, wiodącą rolę, 
zwłaszcza w kontekście zmiany strategicznego stanowiska Stanów Zjednoczonych od 
stycznia 2012 r.;

8. zwraca uwagę na pilną potrzebę dostosowania strategii działań zewnętrznych UE, polityk 
i instrumentów w taki sposób, by reagowały na wyzwania w związku ze zmianami 
klimatu, niezależnie od przyszłych ograniczeń emisji uzgodnionych w nowych 
konwencjach, zgodnie z UNFCCC lub innych międzynarodowych starań zmierzających 
do łagodzenia skutków zmian klimatycznych; przyznaje również, że zapobieganie 
konfliktom jest integralnym elementem, który ma na celu sprawienie, by przyszły system 
zmian klimatu stał się funkcjonalny w praktyce;

9. podkreśla zatem, że konieczne jest zintegrowanie wpływu klęsk żywiołowych ze 
strategiami i planami operacyjnymi wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), 
ze szczególnym uwzględnieniem krajów i regionów dotkniętych uprzednio, obecnie i w 
przyszłości ewentualnymi klęskami naturalnymi lub humanitarnymi;

10. przypomina, że Traktat z Lizbony wymaga od UE rozwijania potencjału cywilnego i 
wojskowego z przeznaczeniem do zarządzania międzynarodowymi kryzysami w całym 
zakresie zadań wymienionych w art. 43, w szczególności obejmującym misje 
zapobiegania konfliktom, misje humanitarne i ratunkowe, misje wojskowego doradztwa i 
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wsparcia, utrzymywania pokoju i operacje stabilizacji sytuacji po zakończeniu 
konfliktów;

11. zwraca uwagę, że Traktat z Lizbony wprowadził nowe przepisy (art. 21-23, 27, 39, 41 ust. 
3, 43-46), w szczególności artykuły związane z funduszem początkowym w art. 41 ust. 3; 
należy je pilnie wdrożyć, tak, by UE gotowa była odpowiedzieć na ewentualne kryzysy 
powstałe w wyniku zmian klimatu oraz na pozostałe kryzysy o podłożu naturalnym i 
humanitarnym;

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zmiana klimatu odgrywa coraz bardziej kluczową rolę 
w globalnej debacie na temat bezpieczeństwa, w szczególności od 2007 r., od czasu gdy 
Rada Bezpieczeństwa ONZ odbyła pierwszą dyskusję na temat zmian klimatu i ich 
skutków dla bezpieczeństwa międzynarodowego; pochwala starania UE i rządów państw 
członkowskich za przedłożenie tej kwestii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w lipcu 2011 r. 
oraz ujęcie jej w konkluzjach Rady Spraw Zagranicznych w dziedzinie działań 
dyplomatycznych na rzecz klimatu;

Potrzeba woli politycznej i działania

13. wzywa Wiceprzewodniczącego Komisji/Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, jako głównego koordynatora unijnych 
instrumentów cywilnych i wojskowych, do:

a) spowodowania umieszczenie zmian klimatu wraz z ich przyszłymi implikacjami w 
kwestii bezpieczeństwa i obrony w głównym nurcie analizy ryzyka przyszłych 
kryzysów i zagrożeń przyszłych konfliktów;

b) skupienia priorytetów na krajach i regionach o największym ryzyku konfliktu i 
niestabilności, w szczególności w wyniku zmian klimatycznych i bardziej ogólnej 
degradacji środowiska, która wynika;

c) zwiększenia zdolności UE do zapewnienia zapobiegania konfliktom, zarządzania 
kryzysowego i odbudowy po zakończeniu kryzysu;

d) odpowiedniego dostosowania długoterminowego planowania potencjału i możliwości 
cywilno-wojskowych UE;

14. uważa, że UE powinna przedstawić listę wyzwań, przed jakimi stoi w obszarach takich 
jak Arktyka, świat arabski i Trzeci Biegun (Himalaje i Wyżyna Tybetańska), w 
szczególności w perspektywie potencjalnych konfliktów zaopatrzenia w wodę w Azji 
Południowej; wzywa zatem Wysokiego Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do 
sporządzenia listy krajów i regionów najbardziej podatnych na zmiany klimatu w 
nadchodzących dziesięcioleciach (obejmującej w szczególności kraje Sojuszu Małych 
Państw Wyspiarskich (AOSIS), których istnienie zagrożone jest rosnącym poziomem 
morza); wzywa Wysokiego Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do określenia 
powodu umieszczenia danego kraju/regionu na liście oraz typu interwencji UE 
wymaganego w celu uniknięcia ryzyka konfliktu lub innego rodzaju katastrofy 
humanitarnej urzeczywistniające się w poszczególnych przypadkach;
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15. wzywa Wysokiego Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego i Komisję do przygotowania 
dokumentu strategicznego przedstawiającego główne zasady, wytyczne i instrumenty w 
zakresie bezpieczeństwa klimatycznego UE; uważa, że problematyka ta powinna być 
naczelną zasadą, realizowaną w podobny sposób jak prawa człowieka i równość płci1;

16. zwraca uwagę na to, że bezpieczeństwo energetyczne jest ściśle związane ze zmianami 
klimatu; uważa, że bezpieczeństwo energetyczne musi zostać poprawione w celu 
zmniejszenia uzależnienia UE od paliw kopalnych importowanych głównie z Rosji i 
Zatoki przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych i docelowo 
zastąpione przez generowane w UE odnawialne źródła energii oraz oszczędzanie energii; 
uznaje, że włączenie zmian klimatycznych i bezpieczeństwa energetycznego może
przyczynić się do osiągnięcia pożądanego rezultatu w niektórych regionach takich jak 
Arktyka; 

17. zachęca Wysokiego Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do utworzenia oficjalnej 
grupy roboczej w strukturze Rady/ESDZ, której zadaniem byłoby rozważenie całego 
zakresu powiązanych ze sobą zagadnień związanych ze zmianą klimatu, energią, 
bezpieczeństwem i obroną; dotychczasowy brak tego rodzaju grupy roboczej utrudniał 
opracowanie kompleksowego i spójnego podejścia UE;

18. przyjmuje z zadowoleniem ostatnie próby zacieśnienia współpracy między NATO i UE w 
dziedzinie rozwoju potencjału; dostrzega silną potrzebę określenia wzajemnych korzyści 
współpracy, przy jednoczesnym poszanowaniu poszczególnych obowiązków obu 
organizacji; podkreśla potrzebę znalezienia i wykorzystania efektu synergii, w zakresie 
„łączenia i udostępniania” projektów „inteligentnej obrony” (NATO), mającą na celu 
odpowiedź na specyficzne potrzeby w związku z klimatem;

19. wzywa Wysokiego Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do tego, aby potraktowano 
pierwszoplanowo wykorzystanie całego potencjału Traktatu z Lizbony oraz aby 
przedstawiono propozycje dotyczące realizacji funduszu początkowego (art. 41 ust.3 
TUE) w odniesieniu do możliwości przyszłego łączenia i udostępniania projektów i 
wspólnego potencjału, jak np. jednostka Europejskiego Korpusu EEC, która interweniuje 
w zakresie kryzysów i klęsk żywiołowych spowodowanych zmianą klimatu;

Potrzeba zmiany nastawienia: wyzwania strategiczne i koncepcyjne

20. podkreśla potrzebę uwzględniania negatywnego wpływu zmian klimatu na pokój, 
bezpieczeństwo i stabilność we wszystkich strategicznych dokumentach WPZiB/WPBiO, 
które służą jako wytyczne na potrzeby planowania i prowadzenia poszczególnych polityk 
i misji;

21. uważa, że wczesne ostrzeganie i wczesne działania prewencyjne w odniesieniu do 
negatywnych skutków zmian klimatycznych uzależnione są od odpowiednich zasobów 
ludzkich i metodologii w zakresie zbierania i analizy danych; wzywa Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do upewnienia się, że odpowiednie jednostki 
ESDZ, odpowiedzialne za realizację polityki bezpieczeństwa i obrony jak CMPD, CPCC, 
EUMS, EUMC, a także instytucje zajmujące się zapobieganiem konfliktom i Polityką 

                                               
1dok. 11936/4/06; dok. 11678/1/05
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Bezpieczeństwa, Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej Komisji oraz 
geograficzne biura krajów i regionów najbardziej dotkniętych przez zmiany klimatu 
uwzględniają najnowsze sprawozdania z oceny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
klimatu (IPCC) i inne bardziej aktualne oceny i sprawozdania, tj. stosowne programy 
unijne w zakresie przestrzeni kosmicznej oraz systemy (GMES); podkreśla potrzebę 
zwiększenia potencjału delegatur UE w krajach najbardziej narażonych na destabilizację, 
w których problemy mogą być dodatkowo zaostrzane przez zmiany klimatyczne i 
zastosowania monitoringu rozwoju sytuacji kryzysowej wraz z przydziałem ekspertów ds. 
klimatu do wszystkich właściwych organów ESDZ, które odgrywają szczególną rolę w 
odniesieniu do analizy sytuacji i wczesnego ostrzegania (Centrum Sytuacyjne UE) wzywa 
do opracowania wspólnych kryteriów do analizy, oceny ryzyka i do ustanowienia 
wspólnego systemu ostrzegania; 

22. zachęca powyższe organy do utworzenia stałych struktur regularnej wymiany informacji i
koordynacji w sprawach związanych ze zmianami klimatycznymi i klęskami 
żywiołowymi, w odniesieniu do analizy sytuacji i planowania polityki; wzywa właściwe 
organy ESDZ do utworzenia stałych kanałów komunikacji i wymiany informacji z 
właściwymi organami Komisji, takimi jak BPH, ale także z agencjami i programami ONZ 
( Program ONZ ds. Ochrony Środowiska), oraz z NATO; wskazuje, że struktury cywilno-
wojskowe, których zadaniem jest reagowanie na kryzysy i klęski żywiołowe 
spowodowane zmianą klimatu powinny umożliwiać bezpośredni i przejrzysty dostęp 
społeczeństwu obywatelskiemu, organizacjom humanitarnym i pozarządowym; podkreśla 
jednak, że współpraca i koordynacja między UE i osobami trzecimi nie może ulec 
zablokowaniu lub utrudnieniom;

Potrzeba w zakresie polityki bezpieczeństwa klimatycznego UE

23. z dużym zadowoleniem przyjmuje kroki podejmowane od 2011 r., w zakresie zmian 
klimatycznych i ich wpływu na bezpieczeństwo; uważa jednak, że dyplomacja na rzecz 
klimatu stanowi tylko jeden wymiar możliwych działań zewnętrznych oraz, że istnieje 
duża potrzeba ustalenia podstawowych zasad i koncepcji dotyczących polityki 
bezpieczeństwa klimatycznego UE;

24. uważa, że istnieje pilna potrzeba dostosowania i modyfikacji głównych dokumentów 
strategicznych WPBiO w odniesieniu do skutków zmian klimatu, takich jak koncepcja UE 
dotycząca planowania wojskowego na poziomie politycznym i strategicznym1, koncepcja 
UE dotycząca dowodzenia w wojsku2, koncepcja UE dotycząca tworzenia sił3i koncepcja 
UE dotycząca szybkiego reagowania w wojsku4, jak również dokumentów istotnych dla 
misji cywilnych WPBiO, takich jak unijna koncepcja kompleksowego planowania, unijna 
koncepcja planowania działań policji i wytycznych dla struktury dowodzenia i kontroli 
cywilnych operacji UE w zakresie zarządzania kryzysowego5;

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10687.en08.pdf
2- 10688/08 - niejawne
3http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10690.en08.pdfhttp://register.consilium.europa
.eu/pdf/en/08/st10/st10690.en08.pdf
4 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st05/st05654.en09.pdf
5dok. 13983/05- dok. 6923/1/02 - dok. 9919/07
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25. podkreśla potrzebę dostosowania odpowiednich dokumentów polityki planowania i 
rozwoju potencjału w zakresie możliwości cywilno-wojskowych do wymagań rodzaju 
zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych; uważa, że szczególną uwagę należy poświęcić 
rozwojowi potencjału wojskowego, w szczególności procesowi łączenia i udostępniania, 
który rozpoczął się w 2010 r. i który umożliwił decyzję o jedenastu projektach łączenia i 
udostępniania w listopadzie 2011 r.; 

Potrzeba kreatywności instytucjonalnej: instrumenty i potencjał

26. podkreśla potrzebę utworzenia na poziomie UE struktury podobnej do MZZK z udziałem 
ekspertów wojskowych do oceny i uniknięcia najbardziej niebezpiecznych kryzysów i 
klęsk żywiołowych spowodowanych zmianą klimatu, którym Unia Europejska stawia 
czoło obecnie i z którymi będzie musiała w coraz większym stopniu walczyć w 
przyszłości; UE powinna zachęcać wszystkie państwa członkowskie do zintegrowania 
kwestii środowiskowych i kwestii bezpieczeństwa ze swoimi doktrynami strategii 
wojskowej i planowaniem potencjału;

27. podkreśla potrzebę opracowania specjalnej listy potencjału cywilno-wojskowego o 
szczególnym znaczeniu w działaniach w zakresie zmiany klimatu i klęsk żywiołowych; 
obejmują one w szczególności transport lotniczy i morski, mobilne szpitale z oddziałami 
intensywnej terapii, infrastrukturę komunikacyjną, oczyszczanie wody i możliwości 
techniczne; wzywa Radę i Europejską Agencję Obrony (EDA), aby w ramach przeglądu 
programu rozwoju potencjału 2013 r. pogodziły bieżące listy potencjału cywilno-
wojskowego z listami wymaganymi w celu sprostania wyzwaniom związanym ze 
zmianami klimatu oraz do przedstawienia niezbędnych propozycji w celu zaradzenia 
bieżącym nieprawidłowościom na tych listach;

28. podkreśla potrzebę zbadania, na podstawie istniejącego potencjału, jak np. Grupy Bojowe 
UE i europejskie dowództwo transportu lotniczego, możliwości tworzenia dalszych 
wspólnych możliwości, stosownych dla operacji reagowania na wpływ zmian 
klimatycznych lub klęsk żywiołowych; wzywa Radę, Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego i EAO do zbadania możliwości utworzenia 
Europejskiego Korpusu EEC i sposobów łączenia sprzętu i infrastruktury, które mogą 
zostać użyte do tego rodzaju celów, w szczególności, do procesu łączenia i udostępniania;

29. podkreśla również potrzebę dostosowania szeregu zmian w zakresie europejskiej obronnej 
bazy przemysłowej do wymogów stawianych w zakresie kryzysów i klęsk żywiołowych 
spowodowanych zmianą klimatu; wzywa do zwiększenia roli EAO w ścisłej współpracy z 
Komitetem Wojskowym UE w tym procesie; wzywa oba organy WPBiO, do upewnienia 
się, że w ramach programów publicznych i programów rozwoju potencjału przeznacza się 
odpowiednie środki finansowe i inne zasoby do konkretnych potrzeb reagowania w 
zakresie zmiany klimatu i klęsk żywiołowych;

30. podkreśla pilną potrzebę wykorzystania wszystkich instrumentów znajdujących się do 
dyspozycji UE; wzywa Wysokiego Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego i Komisję do 
wykorzystania obecnej procedury legislacyjnej przed następną wieloletnią perspektywą 
finansową na lata 2014-2020 w celu włączenia bezpieczeństwa klimatycznego za 
pośrednictwem dostępnych instrumentów finansowych dla pomocy zewnętrznej; z 
zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji odnośnie wznowienia instrumentu na rzecz 
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stabilności, który uwzględnia już negatywny wpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo, 
pokój i stabilność polityczną;

31. wzywa Wysokiego Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do wysłania ekspertów ds. 
bezpieczeństwa klimatycznego do delegatur UE w najbardziej dotkniętych krajach i 
regionach w celu wzmocnienia potencjału Unii w zakresie wczesnego ostrzegania i 
informowania o ewentualnych przyszłych konfliktach;

32. z zadowoleniem przyjmuje pomysł stworzenia stanowiska dla specjalnego wysłannika 
ONZ ds. bezpieczeństwa klimatycznego i zachęca Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego do powtórzenia tego pomysłu w ramach UE, 
zarówno na poziomie Unii jak i krajowym, z wyznaczeniem oficjalnych wysłanników ds. 
klimatu i bezpieczeństwa – wzorem rządu Wielkiej Brytanii;

33. wzywa do utworzenia mechanizmów koordynacyjnych między UE jako całością i tymi 
państwami członkowskimi, które mogą w przyszłości działać zgodnie z postanowieniami 
stałej, ustrukturyzowanej współpracy w celu zapewnienia zgodności swoich działań z 
kompleksowym podejściem UE w tej dziedzinie;

34. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Wysokiemu 
Przedstawicielowi/Wiceprzewodniczącemu, Radzie, Komisji, parlamentom państw 
członkowskich UE, Zgromadzeniu Parlamentarnemu NATO, Sekretarzowi Generalnemu 
NATO, Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych i jej Sekretarzowi 
Generalnemu.


