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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o papel da Política Comum de Segurança e Defesa em matéria de crises 
provocadas pelo clima e catástrofes naturais

(2012/2095(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Título V do Tratado da União Europeia e, nomeadamente, os seus 
artigos 42.º e 43.º,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho sobre a diplomacia climática da UE, de 18 de 
julho de 20111,

– Tendo em conta o documento de reflexão conjunto SEAE-COM sobre diplomacia 
climática, de julho de 20112,

– Tendo em conta o relatório conjunto de 2008 apresentado pelo Alto Representante Javier 
Solana e pela Comissão Europeia ao Conselho Europeu sobre as alterações climáticas e a 
segurança internacional e as suas recomendações de acompanhamento3,

– Tendo em conta o relatório anual da Comissão intitulado «Para uma força europeia de 
proteção civil: Europe Aid», de 26 de maio de 2006,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «A União Europeia e a região do 
ártico» (COM(2008) 763) e a sua resolução de 20 de janeiro de 2011 sobre uma política 
comunitária sustentável para o Extremo Norte4,

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de dezembro de 2011, sobre o impacto da crise 
financeira no setor da defesa nos Estados-Membros da UE5,

– Tendo em conta a declaração da Presidência do CSNU de julho de 2011 sobre as 
alterações climáticas e a segurança internacional6,

– Tendo em conta os relatórios de 2011 e 2012 do Programa das Nações Unidas para o 
Ambiente intitulados «Segurança dos Meios de Subsistência: Alterações climáticas, 
conflito e migração no Sahel»7,

– Tendo em conta os documentos da ONU sobre a segurança humana e a responsabilidade 
de proteger8,

                                               
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 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0024.
5 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0574.
6 http://tcktck.org/2011/07
7 www.unep.org/disastersandconflicts
8 N.ºs 138 e 139 do Documento Final da Cimeira Mundial da Nações Unidas de 2005, Resolução do Conselho de 
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– Tendo em conta os relatórios de vários organismos e organizações de investigação 
internacionais1,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A7-0000/2012),

Considerações gerais 

1. Salienta que as alterações climáticas são amplamente reconhecidas como um veículo e 
multiplicador de ameaças determinante para a segurança, a paz e a estabilidade no mundo, 
sendo, por isso, abrangidas pelos artigos 42.º e 43.º do Tratado de Lisboa;

2. Regista, com grande preocupação, o aumento de ocorrências meteorológicas extremas nos 
últimos anos como consequência de um agravamento da variabilidade climática natural, 
bem como da influência humana nas condições climatéricas;

3. Considera que estas ocorrências representam um custo crescente para a economia global, 
não só para os países em desenvolvimento, mas também para a economia mundial, quer 
como um custo direto em termos de reconstrução e ajuda, quer como um custo indireto em 
termos de aumentos a nível dos seguros, preços de produtos e serviços; apesar de o custo 
do potencial agravamento de algumas ameaças atuais ou futuras à paz e segurança 
internacionais não poder ser medido em termos exatos, este é certamente muito elevado;

4. Observa que as catástrofes naturais, acentuadas pelas alterações climáticas, são altamente 
destabilizadoras, particularmente para os Estados mais vulneráveis a condições climáticas 
adversas e para os Estados debilitados, a maioria dos quais se situa em regiões tropicais e 
subtropicais em desenvolvimento; salienta que as populações confrontadas com a 
degradação do acesso a água doce e géneros alimentícios devido a catástrofes naturais -
situação agravada pelas alterações climáticas - são forçadas a migrar, sobrecarregando 
assim as capacidades económicas, sociais e administrativas de regiões já frágeis ou de 
Estados debilitados, criando, por conseguinte, conflitos com um impacto negativo na 
segurança; recorda que, em virtude destas ocorrências, as comunidades e os países 

                                                                                                                                                  
Segurança das Nações Unidas (CSNU) (S/RES/1674) de abril de 2006, relatório do Secretário-Geral das Nações 
Unidas, Ban Ki-moon, intitulado «Implementar a Responsabilidade de Proteger», de 15 de setembro de 2009, e 
Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a responsabilidade de proteger. A/RES/63/308 de 7 de 
outubro de 2009.
1 Relatório do Conselho de Ciência e Defesa (Defence Science Board) dos Estados Unidos, de outubro de 2011, 
intitulado «Tendências e Implicações das Alterações Climáticas na Segurança Nacional e Internacional»; 
relatório do Centro para uma Nova Segurança Americana (Centre for a New American Security – CNAS) 
intitulado «Alargar Horizontes: Alterações Climáticas e as Forças Armadas dos Estados Unidos», de 28 de abril 
de 2010, por: CDR Herbert Carmen, Christine Parthemore, Will Rogers
Malin Mobjörk, Mikael Eriksson, Henrik Carlsen: relatório intitulado «Relacionar as Alterações Climáticas com 
a Segurança e os Conflitos Armados», da Agência Sueca de Investigação de Defesa (FOI); relatório sobre a 
migração e as alterações ambientais globais (2011), Relatório de projeto final; Departamento da Ciência (The 
Government Office for Science), Londres: Água, Crise e Alterações Climáticas no Uganda: Uma Política, por 
Lukas Ruettinger e Dennis Taenzler, Berlim, Kampala: adelphi 2011 
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competem entre si para conseguirem esses escassos recursos, agravando velhos dilemas 
em matéria de segurança e criando outros;

5. Observa que os atuais conflitos nacionais, regionais e internacionais, tais como os que se 
verificam no Corno de África e nas regiões do Sahel, são também provocados pelo clima; 
reconhece que a crise de fome no Corno de África é, até certo ponto, provocada pelo 
clima e tem afetado de forma negativa a situação humanitária, política e de segurança na 
Somália, no Quénia e noutros países desta região; recorda a análise publicada pelo 
Programa das Nações Unidas para o Ambiente, em dezembro de 2011, sobre a situação na 
região do Sahel, segundo a qual o aumento das temperaturas provocou escassez de água e 
colocou as populações locais, cuja subsistência depende de recursos naturais como a 
agricultura, a pesca e a pecuária, sob forte pressão, o que, em alguns casos, resultou em 
violência e conflitos armados;

6. Reconhece que as crises complexas têm de ser previstas e evitadas, através de uma 
abordagem abrangente com políticas que cubram todos os domínios, desde a Política 
Comum de Segurança e Defesa até à ajuda humanitária e ao desenvolvimento;

7. Recorda a obrigação da UE de preservar a paz, prevenir conflitos e reforçar a segurança 
internacional, em conformidade com os objetivos e princípios da Carta das Nações 
Unidas; sublinha que os conceitos de «segurança humana» e «responsabilidade de 
proteger» (R2P) prendem-se não tanto com a soberania dos Estados mas sobretudo com o 
bem-estar das pessoas; reconhece que a Política Externa de Segurança Comum (PESC) e a 
Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD) da UE são especialmente concebidas para 
implementar a segurança humana e a responsabilidade de proteger; reitera a necessidade 
de promover um sistema internacional assente numa cooperação multilateral mais forte e 
numa governação mundial melhorada na qual a UE desempenhe um papel de liderança 
reforçado, nomeadamente no contexto da alteração da posição estratégica dos Estados 
Unidos desde janeiro de 2012;

8. Salienta a necessidade urgente de adaptar as estratégias, políticas e instrumentos de ação 
externa da UE, de modo a que deem resposta aos problemas de segurança motivados pelas 
alterações climáticas, independentemente de futuras limitações de emissões acordadas em 
qualquer outra convenção que venha a ser ratificada ao abrigo da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC) ou de outras iniciativas 
internacionais destinadas a atenuar os efeitos das alterações climáticas; reconhece 
igualmente que a prevenção de conflitos deverá ser parte integrante do processo de 
aplicação de um futuro regime climático funcional;

9. Frisa, por isso, que é essencial integrar o impacto das catástrofes naturais nas estratégias e
planos operacionais da Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD), com maior 
incidência nos países e regiões afetados antes, durante e depois de qualquer crise natural 
ou humanitária que possa surgir;

10. Recorda que o Tratado de Lisboa exige que a UE desenvolva capacidades civis e militares 
para a gestão internacional de crises como parte das tarefas previstas no artigo 43.º, 
nomeadamente missões de prevenção de conflitos, missões humanitárias e de salvamento, 
aconselhamento militar, assistência, manutenção da paz e estabilização pós-conflito;
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11. Assinala nota que o Tratado de Lisboa introduziu novas disposições (artigos 21.º a 23.º, 
27.º, 39.º, artigo 41.º, n.º 3, artigos 43.º a 46.º), mais concretamente disposições 
relacionadas com o fundo de lançamento previsto no artigo 41.º, n.º 3, e que estas devem 
ser executadas urgentemente para que a UE esteja pronta para dar resposta a crises 
provocadas pelo clima e a todas as outras crises naturais e humanitárias, à medida que 
forem surgindo;

12. Saúda o facto de as alterações climáticas se terem tornado um tema cada vez mais central 
do debate sobre a segurança global, especialmente desde 2007, quando o Conselho de 
Segurança das Nações Unidas debateu pela primeira vez o assunto das alterações 
climáticas e as suas implicações para a segurança internacional; aplaude os esforços da 
UE e dos governos dos seus Estados-Membros no sentido de abordar esta questão junto do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas, em julho de 2011, e nas conclusões do 
Conselho dos Assuntos Externos sobre a diplomacia climática;

A necessidade de vontade política e de ação

13. Insta a Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, enquanto coordenadora principal dos instrumentos 
civis e militares da UE, a:

a) colocar as alterações climáticas e as respetivas consequências para a defesa e a 
segurança no centro da análise dos riscos de futuras crises e da ameaça de conflitos 
futuros;

b) centrar as prioridades em países e regiões que estejam em maior risco de conflito e 
instabilidade, particularmente como resultado das alterações climáticas e da 
consequente degradação geral do ambiente;

c) reforçar a capacidade da UE de assegurar a prevenção de conflitos, a gestão de crises e 
a reconstrução pós-crise;

d) adaptar devidamente o planeamento, a longo prazo, das capacidades e competências 
civis e militares da UE;

14. Considera que a UE tem de elaborar uma lista dos desafios que enfrenta em regiões como 
o Ártico, o Mundo Árabe e o Terceiro Polo (os Himalaias e o Planalto Tibetano), 
debruçando-se principalmente sobre a possibilidade de emergência de conflitos 
relacionados com o abastecimento de água no sul da Ásia; exorta, por isso, a AR/VP a 
elaborar uma lista de todos os países e regiões mais vulneráveis às alterações climáticas 
nas últimas décadas (incluindo, nomeadamente, os países da Aliança dos Pequenos 
Estados Insulares cuja existência se encontra ameaçada pela subida do nível do mar); insta 
a AR/VP a expor os motivos para a inclusão de cada país ou região nessa lista, bem como 
a natureza da resposta que será necessária para cada caso por parte da UE por forma a 
prevenir o risco de conflito ou evitar que outra catástrofe humanitária se torne uma 
realidade;

15. Insta a AR/VP e a Comissão a redigir um documento político que descreva os principais 
princípios, diretrizes e instrumentos para uma Política de Segurança Climática da UE; 
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considera que a integração deve constituir o princípio orientador, a ser cumprido de forma 
semelhante aos direitos humanos e ao género1;

16. Chama a atenção para o facto de a segurança energética estar estreitamente relacionada 
com as alterações climáticas; considera que a segurança energética tem de ser melhorada 
para reduzir a dependência da UE em relação aos combustíveis fósseis importados 
principalmente da Rússia e do Golfo – atenuando, ao mesmo tempo e de forma 
significativa, as emissões de gases com efeito de estufa – e substituída pela poupança de 
energia e pelas energias renováveis produzidas na UE; reconhece que a integração das 
alterações climáticas e da segurança energética poderia contribuir para a consecução dessa 
meta em determinadas regiões como, por exemplo, a do Ártico; 

17. Convida a AR/VP a instituir formalmente um grupo de trabalho no seio do 
Conselho/SEAE que tenha em conta toda a gama de questões interligadas que estão 
associadas às alterações climáticas e às preocupações em matéria de segurança e defesa 
energéticas, visto que a inexistência de tal grupo de trabalho tem, até agora, impedido o 
desenvolvimento de uma abordagem abrangente e consistente por parte da UE;

18. Saúda as recentes tentativas de reforço da coordenação entre a NATO e a UE no domínio 
do desenvolvimento de capacidades; reconhece a necessidade premente de identificar os 
benefícios mútuos da cooperação, respeitando, ao mesmo tempo, as responsabilidades 
específicas de ambas as organizações; salienta a necessidade de encontrar e criar sinergias 
no que diz respeito a projetos de «reunião e partilha» e a projetos de «defesa inteligente» 
(NATO) que atendam às necessidades específicas no domínio do clima;

19. Insta a AR/VP a fazer uso, com a máxima urgência, de todo o potencial do Tratado de 
Lisboa e a apresentar propostas para a aplicação do fundo de lançamento (artigo 43.º, 
n.º 3, do TUE) no que se refere a eventuais projetos de reunião e partilha e a capacidades 
conjuntas, como por exemplo o Corpo Europeu de Engenharia, que responde a situações 
de crise provocadas pelo clima e catástrofes naturais;

A necessidade de um novo espírito: desafios estratégicos e conceptuais

20. Realça a necessidade de integração do impacto negativo que as alterações climáticas têm 
na paz, segurança e estabilidade em todos os documentos estratégicos PESC/PCSD que 
sirvam de diretrizes para o planeamento e a realização de políticas e missões;

21. Considera que um alerta e uma ação preventiva precoces no que respeita às consequências 
negativas das alterações climáticas dependem de recursos humanos e metodologia 
adequados em matéria de recolha e análise de dados; insta a AR/VP a garantir que as 
unidades relevantes do SEAE que lidam com políticas de segurança e defesa, tais como a 
DGCP, a CCPC, o EMUE e o CMUE, os organismos responsáveis pela Política de 
Segurança e Prevenção de Conflitos, o Serviço dos Instrumentos de Política Externa da 
Comissão e as unidades geográficas dos países e regiões mais afetados pelas alterações 
climáticas tenham em conta os relatórios de avaliação mais recentes do Painel 
Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC), bem como outras avaliações e 
relatórios mais recentes, designadamente os programas e sistemas espaciais relevantes da 

                                               
1 doc. 11936/4/06; doc. 11678/1/05
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UE (GMES); salienta a necessidade de melhorar as capacidades das delegações da UE nos 
países mais vulneráveis à destabilização onde os problemas podem agravar-se devido às 
alterações climáticas, de modo a que estas possam controlar o desenvolvimento de crises e 
destacar especialistas em matéria de clima para todos os organismos relevantes do SEAE 
que desempenham um papel específico na avaliação de situações e em alertas precoces, 
tais como o Centro de Situação; exorta à elaboração de critérios comuns de análise, 
avaliação de riscos e criação de um sistema de alerta conjunto; 

22. Incentiva estes organismos a criar estruturas permanentes para o intercâmbio sistemático 
de informações e a coordenação em questões relacionadas com alterações climáticas e 
catástrofes naturais, no que diz respeito à análise da situação e ao planeamento de 
políticas; insta os organismos competentes do SEAE a criar canais permanentes de 
comunicação e intercâmbio de informações com as instâncias competentes da Comissão, 
mais concretamente o ECHO, mas também com as agências e programas das Nações 
Unidas, tais como o PNUA e a NATO; observa que as estruturas civis e militares 
encarregadas de dar resposta a crises provocadas por alterações climáticas e catástrofes 
naturais devem permitir um acesso direto e transparente a todas as organizações da 
sociedade civil, humanitárias e não-governamentais; salienta, por isso, que a cooperação e 
coordenação entre a UE e terceiros não devem ser impedidas ou condicionadas;

A necessidade de uma Política de Segurança Climática na UE

23. Saúda vivamente os passos dados desde 2011 no sentido de estabelecer uma relação entre 
as alterações climáticas e as suas implicações em termos de segurança; considera, no 
entanto, que a diplomacia climática representa apenas uma dimensão possível da ação 
externa, registando-se a necessidade premente de determinar os princípios e as ideias de 
base para uma Política de Segurança Climática da UE;

24. Considera que há uma necessidade urgente de adaptar e modificar os principais 
documentos políticos da PCSD relativos às implicações das alterações climáticas, tais 
como o Conceito de Planeamento Militar a nível Político e Estratégico da UE1, o Conceito 
de Comando e Controlo Militares da UE2, o Conceito para a Constituição de Forças da 
UE3 e o Conceito para uma Resposta Militar Rápida da UE4, bem como os documentos 
relevantes para as missões civis da PCSD, tais como o Conceito de Planeamento Global 
da UE, o Conceito de Planeamento Policial da UE e Diretrizes para a Estrutura de 
Comando e Controlo das Operações da UE no domínio da Gestão Civil de Crises5;

25. Salienta a necessidade de adaptar aos requisitos específicos das alterações climáticas e das 
catástrofes naturais os documentos relevantes de planeamento de políticas e 
desenvolvimento de capacidades relativos às capacidades militares e civis; considera que 
deve prestar-se especial atenção ao desenvolvimento das capacidades militares e 
particularmente ao processo de reunião e partilha começado em 2010, que levou a uma 
decisão relativamente a onze projetos de reunião e partilha, em novembro de 2011; 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10687.en08.pdf
2 - 10688/08 – confidencial
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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A necessidade de criatividade institucional: instrumentos e competências

26. Salienta a necessidade de criar, ao nível da UE, uma estrutura semelhante ao IPCC, com a 
participação de peritos militares que avaliem e evitem as piores crises climáticas e 
catástrofes naturais que a UE já enfrenta e enfrentará, cada vez mais, no futuro; a UE deve 
incentivar todos os Estados-Membros a integrar as questões ambientais e de segurança na 
sua doutrina estratégica militar e no seu planeamento de capacidades;

27. Salienta a necessidade de elaborar uma lista específica de capacidades militares e civis,
dando especial importância à resposta às alterações climáticas e catástrofes naturais; estas 
capacidades incluem, mais especificamente, meios de transporte aéreos e marítimos, 
unidades hospitalares móveis com cuidados intensivos, infraestruturas de comunicação e 
capacidades de engenharia e purificação da água; convida o Conselho e a Agência 
Europeia de Defesa (AED), como parte da revisão de 2013 do programa de 
desenvolvimento de capacidades, a conciliar os catálogos atuais de capacidades civis e 
militares com os catálogos necessários para dar resposta aos desafios em matéria de 
alterações climáticas e apresentar as propostas necessárias para corrigir quaisquer 
insuficiências detetadas nesses catálogos;

28. Salienta a necessidade de explorar – com base nos meios já existentes, tais como os 
grupos de combate da UE e o Comando Europeu de Transporte Aéreo – a possibilidade de 
criar mais capacidades conjuntas relevantes para operações de resposta ao impacto das 
alterações climáticas ou catástrofes naturais; convida o Conselho, a AR/VP e a AED a 
explorar a possibilidade de criar um Corpo Europeu de Engenharia e maneiras de 
estabelecer uma ligação entre o equipamento e as infraestruturas que podem ser utilizados 
nesta capacidade, sobretudo no processo de reunião e partilha em curso;

29. Salienta também a necessidade de adequar a evolução da Base Industrial da Defesa 
Europeia às necessidades específicas das crises climáticas e catástrofes naturais; manifesta 
o desejo de que a AED tenha um papel reforçado neste processo, em estreita cooperação 
com o Comité Militar da UE; insta ambas as instâncias da PCSD a garantirem que os 
programas de aquisição e de desenvolvimento de capacidades consagram os meios 
financeiros adequados e outros recursos às necessidades específicas com vista a dar 
resposta às alterações climáticas e catástrofes naturais;

30. Sublinha a necessidade urgente de utilização, por parte da UE, de todos os meios de que 
dispõe; insta a AR/VP e a Comissão a fazerem uso dos procedimentos legislativos atuais 
antes das próximas perspetivas financeiras plurianuais para o período 2014-2020, a fim de 
integrar a segurança climática em todos os instrumentos financeiros de ajuda externa; 
acolhe favoravelmente a proposta da Comissão de renovar o Instrumento de Estabilidade, 
que já tem em linha de conta o impacto negativo das alterações climáticas na segurança, 
na paz e na estabilidade política;

31. Insta a AR/VP a enviar especialistas em segurança climática para as delegações da UE nos 
países e regiões mais afetados com o intuito de reforçar a capacidade da União no que 
toca a alertas precoces e informações sobre conflitos que possam emergir no futuro;

32. Saúda a ideia de criar um posto para um enviado especial das Nações Unidas para a 
segurança climática e convida a AR/VP a replicar esta ideia no seio da UE, quer a nível da 
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União quer a nível nacional, através da nomeação de enviados oficiais para o clima e a 
segurança, tal como já efetuado pelo governo do Reino Unido;

33. Insta à criação de mecanismos de coordenação entre a UE no seu todo e os 
Estados-Membros, que possam, no futuro, vir a atuar em conformidade com as 
disposições de cooperação estruturada permanente por forma a assegurar a coerência das 
suas ações com a abordagem abrangente da UE neste domínio;

34. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Alta Representante/Vice-
Presidente, ao Conselho, à Comissão, aos Parlamentos dos Estados-Membros da UE, à 
Assembleia Parlamentar da NATO, ao Secretário-Geral da NATO, à Assembleia Geral 
das Nações Unidas e ao Secretário-Geral das Nações Unidas.


