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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la rolul politicii de securitate și apărare comună în cazul crizelor și al 
dezastrelor naturale generate de climă

(2012/2095(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere titlul V din Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolele 42 și 
43 ale acestuia,

– având în vedere Concluziile Consiliului privind diplomația climatică a UE din 
18 iulie 20111,

– având în vedere Documentul de reflecție comun al SEAE-COM privind diplomația 
climatică din iulie 20112,

– având în vedere Raportul comun din 2008 privind schimbările climatice și securitatea 
internațională prezentat Consiliului European de către Înaltul Reprezentant, dl. Solana, și 
de către Comisia Europeană și recomandările sale ulterioare3,

– având în vedere Raportul anual al Comisiei intitulat „Pentru o forță europeană de protecție 
civilă: ajutorul european” din mai 2006,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2008 privind Uniunea Europeană și regiunea 
arctică (COM(2008)0763) și Rezoluția sa din 20 ianuarie 2011 referitoare la o politică 
durabilă a UE pentru nordul îndepărtat4,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 decembrie 2011 referitoare la impactul crizei 
financiare asupra sectorului apărării în statele membre ale UE5, 

– având în vedere declarația președinției CS al ONU din iulie 2011 privind schimbările 
climatice și securitatea internațională6,

– având în vedere rapoartele din 2011 și 2012 ale Programului Organizației Națiunilor Unite 
pentru Mediu intitulate „Securitatea: Schimbările climatice, conflictele și migrația în 
Sahel”7,

– având în vedere documentele ONU referitoare la securitatea umană și responsabilitatea de 
a proteja8,

                                               
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 Texte adoptate, P7_TA(2011)0024.
5 Texte adoptate, P7_TA(2011)0574.
6 http://tcktck.org/2011/07
7 www.unep.org/disastersandconflicts
8 Alineatele 138 și 139 din documentul final al UN World Summit Outcome Document, Rezoluția Consiliului de 
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– având în vedere rapoartele diferitelor organisme internaționale și organizații de cercetare1,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0000/2012),

Observații generale

1. subliniază că schimbările climatice sunt larg recunoscute ca reprezentând un factor 
esențial și un factor de multiplicare a amenințărilor pentru securitatea, pacea și stabilitatea
mondiale și că schimbările climatice sunt așadar relevante pentru articolele 42 și 43 din
Tratatul de la Lisabona;

2. observă cu îngrijorare multiplicarea evenimentelor meteorologice extreme din ultimii ani 
ca urmare a înrăutățirii variabilității climatului natural, precum și a influenței omului 
asupra condițiilor meteorologice;

3. consideră că aceste evenimente reprezintă o escaladare a costului pentru economia 
mondială, nu numai pentru țările în curs de dezvoltare, dar și pentru economia mondială, 
atât ca un cost direct în ceea ce privește reconstrucția și ajutorul, dar și ca un cost indirect 
în ceea ce privește creșterile asigurărilor, ale prețurilor produselor și serviciilor; deși 
costul potențialei agravări a anumitor amenințări existente sau viitoare pentru pacea și 
securitatea internaționale nu poate fi măsurat cu exactitate, acesta este cu siguranță foarte 
ridicat;

4. subliniază că dezastrele naturale, exacerbate de schimbările climatice, sunt extrem de 
destabilizatoare, în special pentru statele cele mai vulnerabile în fața fenomenelor 
meteorologice nefavorabile și pentru statele aflate în pragul eșecului statal, majoritatea 
dintre acestea fiind situate în regiuni în curs de dezvoltare din zonele tropicale și 
subtropicale; subliniază că populațiile care se confruntă cu o deteriorare a accesului la apă 
proaspătă și la alimente din cauza catastrofelor naturale exacerbate de schimbările 
climatice sunt obligate să migreze, suprasolicitând astfel capacitățile economice, sociale și 
administrative ale regiunilor deja fragile sau ale statelor aflate în pragul eșecului statal și 
creând, în consecință, conflicte și un impact negative asupra securității; reamintește că 
aceste evenimente creează o concurență între comunități și țări în ceea ce privește 

                                                                                                                                                  
Securitate al Națiunilor Unite (CSONU) din aprilie 2006 S/RES/1674), raportul Secretarului general al ONU 
Ban Ki-moon privind „Implementarea responsabilității de a proteja” din 15 septembrie 2009 și rezoluția adoptată 
de Adunarea Generală a ONU referitoare la responsabilitatea de a proteja. A/RES/63/308 7 octombrie 2009.
1 Tendințele și implicațiile schimbărilor climatice pentru securitatea națională și internațională, raport întocmit 
de Consiliul Științific de Apărare din SUA, octombrie 2011; raport întocmit de Centrul pentru o nouă securitate 
americană (CNAS) intitulat „Extinderea orizonturilor: Schimbările climatice și forțele armate ale SUA”, 
28 aprilie 2010, autori: CDR Herbert Carmen, Christine Parthemore, Will Rogers
Malin Mobjörk, Mikael Eriksson, Henrik Carlsen: raportul intitulat „Conectarea schimbărilor climatice cu 
securitatea și cu conflictele armate”, Agenția suedeză de Cercetare (FOI); raport privind migrația și schimbările 
climatice globale (2011), proiect de raport final; Oficiul Guvernamental pentru Știință, Londra: Apa, criza și 
schimbările climatice din Uganda: O sinteză politică de Lukas Ruettinger și Dennis Taenzler, Berlin, Kampala:
adelphi 2011.
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resursele limitate, exacerbând vechile dileme privind securitatea și creând unele noi;

5. subliniază că actualele conflicte naționale, regionale și internaționale, precum cele din 
Cornul Africii și din regiunile Sahelului sunt, de asemenea, generate de climă; recunoaște 
că actuala criză a foametei din Cornul Africii este generată, într-o anumită măsură, de 
climă și a afectat negative situația umanitară, politică și de securitate din Somalia, Kenya 
și din alte țări din regiune; reamintește că analiza publicată de UNEP în decembrie 2011 
referitoare la situația din regiunea Sahel, în care se precizează că temperaturile în creștere 
au condus la o penurie de apă și au pus o puternică presiune în special pe populațiile 
locale, ale căror mijloace de subzistență depind de resurse naturale precum agricultura, 
pescuitul și creșterea animalelor, ceea ce a generat, în anumite cazuri, violență și conflicte 
armate;

6. recunoaște că trebuie prevăzute și prevenite crizele complexe prin aplicarea unei abordări 
cuprinzătoare care să includă domenii politice care să acopere întreaga gamă, de la 
Politica de securitate și de apărare comună până la ajutorul umanitar și pentru dezvoltare;

7. reamintește obligația UE de a menține pacea, de a preveni conflictele și de a consolida 
securitatea internațională, în conformitate cu obiectivele și principiile Cartei Organizației 
Națiunilor Unite; subliniază că noțiunile de securitate umană și de responsabilitate de a 
proteja (R2P) vizează nu atât de mult suveranitatea statelor, ci se axează mai mult pe 
bunăstarea oamenilor; recunoaște că PESC și PSAC ale UE sunt concepute în special 
pentru implementarea securității umane și a R2P; reiterează necesitatea de a promova un 
sistem internațional bazat pe o cooperare multilaterală mai puternică și pe o mai bună 
guvernare la nivel mondial, în care UE joacă un rol mai important, în special în contextul
schimbării poziției strategice a Statelor Unite începând cu ianuarie 2012;

8. subliniază necesitatea urgentă de a adapta strategiile, politicile și instrumentele de acțiune 
externă ale UE, astfel încât acestea să răspundă provocărilor în materie de securitate 
generate de schimbările climatice, indiferent de limitele de emisii viitoare convenite în 
cadrul oricărei noi convenții în conformitate cu CCONUSC sau alte eforturi internaționale 
de atenuare a efectelor schimbărilor climatice; recunoaște, de asemenea, că prevenirea 
conflictelor este o componentă integrantă a funcționării practice a unui viitor regim 
privind clima;

9. subliniază, prin urmare, că este esențială integrarea impactul dezastrelor naturale în 
strategiile și planurile operaționale ale Politicii de securitate și de apărare comună 
(PSAC), cu accent pe țările și regiunile vizate înainte, în timpul și după orice criză 
naturală sau umanitară, care ar putea apărea;

10. reamintește că Tratatul de la Lisabona impune UE să dezvolte capacități civile și militare
de gestionare a crizelor internaționale în întreaga gamă de sarcini menționate la
articolul 43, în special sarcini de prevenire a conflictelor, umanitare și de salvare, sarcini 
de consultanță militară și de asistență, menținerea păcii și stabilitate postconflict;

11. subliniază că Tratatul de la Lisabona a introdus noi dispoziții (articolele 21-23, 
articolul 27, articolul 39, articolul 41 alineatul (3), articolele 43-46), în special cele legate 
de fondul de lansare prevăzut la articolul 41 alineatul (3), și că acestea trebuie puse urgent 
în aplicare astfel încât UE să fie pregătită să răspundă la crizele generate de climă, precum 
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și la alte crize naturale și umanitare de îndată ce acestea apar;

12. salută faptul că schimbările climatice ocupă un loc din ce în ce mai important în cadrul 
dezbaterii privind securitatea mondială, în special începând cu 2007 când Consiliul de 
Securitate al ONU dezbatere pentru prima dată problema schimbărilor climatice și a 
implicațiilor acestora pentru securitatea internațională; salută eforturile depuse de UE și de
guvernele statelor membre ale acesteia de a ridica această problemă în cadrul Consiliului 
de Securitate al ONU din iulie 2011 și în concluziile Consiliului Afaceri Externe 
referitoare la diplomația climatică;

Nevoia de voință și de acțiune politică

13. invită vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si 
politica de securitate, în calitate de principal coordonator al instrumentelor civile și 
militare ale UE:

a) să pună schimbările climatice și ramificațiile sale viitoare de securitate și de apărare în 
centrul analizei riscurilor unor viitoare crize și a amenințării unor conflicte viitoare;

b) să se axeze pe acele țări și regiuni cu cel mai mare risc de conflict și de instabilitate, în 
special ca urmare a schimbărilor climatice și, în general, a degradării mediului 
rezultate;

c) să consolideze capacitatea UE de a asigura prevenirea conflictelor, gestionarea crizelor 
și reconstrucția postcriză;

d) să adapteze în mod corespunzător planificarea pe termen lung a UE a capacităților și a 
abilităților civile și militare;

14. consideră că UE trebuie să vină cu o listă de provocări cu care se confruntă în zone 
precum, regiunea arctică, lumea arabă și al treilea pol (Himalaya și Platoul Tibetan), în 
special potențialele conflicte generate de aprovizionarea cu apă în Asia de Sud; solicită, 
prin urmare, Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui să întocmească o listă cu toate țările 
și regiunile cele mai vulnerabile la schimbările climatice din următoarele decenii 
[incluzând, în special, țările din cadrul Alianței statelor insulare mici (AOSIS) a căror 
existență este amenințată de creșterea nivelului mării]; solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui să stabilească motivele pentru includerea fiecărei țări sau 
regiuni pe această listă și natura răspunsului UE necesar pentru prevenirea riscului de 
conflict sau a unui alt dezastru umanitar care a devenit o realitate în fiecare caz;

15. solicită Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui și Comisiei să elaboreze un document 
politic în care să se sublinieze principalele principii, linii directoare și instrumente pentru 
politica UE de securitate climatică; consideră că integrarea ar trebui să reprezinte 
principiul director, să fie continuată într-un mod similar drepturilor omului și egalității de 
șanse între femei și bărbați1;

16. atrage atenția asupra faptului că securitatea energetică este strâns legată de schimbările 

                                               
1 documentul 11936/4/06; documentul 11678/1/05
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climatice; consideră că securitatea energetică trebuie să fie îmbunătățită pentru a reduce
dependența UE de combustibilii fosili importați în special din Rusia și din Golf, reducând 
în același timp, în mod considerabil, emisiile de gaze cu efect de seră, și înlocuită de
energii regenerabile generate în UE și de economisirea energiei; recunoaște că integrarea 
schimbărilor climatice și a securității energetice ar putea contribui la atingerea acestui 
obiectiv în anumite regiuni, cum ar fi regiunea arctică; 

17. invită pe Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte să creeze un grup de lucru formal în cadrul 
structurii Consiliului/SEAE pentru a lua în considerare întreaga gamă de aspecte 
interconectate, legate de schimbările climatice și de preocupări privind securitatea și 
apărarea legate de energie, deoarece absența unui astfel de grup a împiedicat până acum 
dezvoltarea unei abordări cuprinzătoare și coerente a UE;

18. salută recentele încercări de consolidare a coordonării dintre NATO și UE în domeniul 
dezvoltării capacităților; recunoaște necesitatea stringentă de a identifica avantajele 
reciproce ale cooperării, respectând în același timp responsabilitățile specifice ale ambelor 
organizații; subliniază necesitatea de a găsi și de a crea sinergii în cazul proiectelor 
privind „punerea și utilizarea în comun” și al proiectelor privind „apărarea inteligentă” 
(NATO) care abordează nevoi specifice climei;

19. solicită Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui, ca o chestiune de maximă urgență, să se 
folosească de întregul potențial al Tratatului de la Lisabona și să înainteze propuneri 
pentru implementarea fondului de lansare [articolul 42 alineatul (3) din TUE] cu privire la 
viitoare proiecte de punere și de utilizare în comun, precum Corpul european de ingineri, 
care răspund la crize generate de climă și la dezastre naturale;

Necesitatea unei noi atitudini: provocări strategice și conceptuale

20. subliniază necesitatea de a integra impactul negativ al schimbărilor climatice asupra păcii, 
securității și stabilității în toate documentele strategice privind PESC/PSAC care servesc
drept linii directoare pentru planificarea și coordonarea de politici și de misiuni 
individuale;

21. consideră că avertizarea timpurie și acțiunea de prevenire timpurie cu privire la
consecințele negative ale schimbărilor climatice depind de resursele umane și de 
metodologia adecvate cu privire la colectarea și analiza datelor; solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui să se asigure că unitățile SEAE competente responsabile 
cu politicile de securitate și de apărare, cum ar fi CMPD, CPCC, EUMS, EUMC; 
organismele responsabile cu politica de prevenire a conflictelor și de securitate, Serviciul 
Instrumente de Politică Externă al Comisiei și birourile geografice din țările și regiunile 
cele mai afectate de schimbările climatice iau în considerare cele mai recente rapoarte de 
evaluare ale Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) și alte 
evaluări și rapoarte mai recente, și anume programele și sistemele UE bazate pe spațiu 
(GMES); subliniază necesitatea consolidării capacităților delegațiilor UE din țările cele 
mai vulnerabile la destabilizare în cazul în care problemele ar putea fi exacerbate de 
schimbările climatice, pentru a include experți în materie de monitorizare a evoluției 
crizelor și de evaluare a schimbărilor climatice în toate organismele SEAE relevante care 
joacă un rol special în ceea ce privește analiza situațiilor și avertizarea timpurie, cum ar fi 
Centrul de situații; solicită elaborarea de criterii comune pentru analiza, evaluarea
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riscurilor și instituirea unui sistem de alertă comun; 

22. încurajează aceste organisme să creeze structuri permanente pentru schimb de informații 
și coordonare sistematice pe probleme legate de schimbările climatice și de dezastrele 
naturale, cu privire la analiza situației și la planificarea politicilor; îndeamnă organismele 
relevante din cadrul SEAE să stabilească canale permanente de comunicare și de schimb
de informații cu organismele relevante ale Comisiei, în special cu ECHO, dar și cu 
agențiile și programele ONU, cum ar fi UNEP, precum și cu NATO; subliniază că
structurile civile și militare care au sarcina de a răspunde la crizele și la dezastre naturale
generate de climă trebuie să permită accesul direct și transparent pentru toate organizațiile 
umanitare și ale societății civile și pentru organizațiile neguvernamentale; subliniază, prin 
urmare, că nu trebuie blocate sau împiedicate cooperarea și coordonarea între UE și terțe 
părți;

Necesitatea unei politici de securitate climatică a UE

23. salută călduros măsurile luate începând cu 2011 pentru gruparea schimbărilor climatice și 
a implicațiilor acestora pentru securitate; consideră, totuși, că diplomația climatică 
reprezintă numai o dimensiune a unei posibile acțiuni externe și că există o mare nevoie 
de a stabili principiile și ideile de bază ale unei politici de securitate climatică a UE;

24. consideră că există o nevoie urgentă de adaptare și de modificare a principalelor 
documente politice PSAC referitoare implicațiile schimbărilor climatice, precum 
conceptul UE de planificare militară la nivel politic și strategic1, conceptul UE de 
comandă și de control militare2, conceptul UE de generare a forței3 și Conceptul UE de 
răspuns militar rapid4, precum și a acelor documente care sunt relevante pentru misiunile 
civile PSAC, precum conceptual UE de planificare cuprinzătoare, Conceptul UE de 
planificare a forțelor de poliție și Liniile directoare privind structura de comandă și de 
control pentru operațiuni civile ale UE de gestionare a situațiilor de criză5;

25. subliniază necesitatea armonizării în ceea ce privește capacitățile miliare și civile a 
documentelor relevante privind planificarea politicilor și dezvoltarea capacităților cu 
cerințele specifice privind schimbările climatice și dezastrele naturale; consideră că ar 
trebui acordată o atenție specială dezvoltării capacităților militare și, în special, procesului 
de punere și de utilizare în comun, care a început în 2010 și care a condus la adoptarea 
unei decizii privind unsprezece proiecte de punere și de utilizare în comun în 
noiembrie 2011; 

Necesitatea unei creativități instituționale: instrumente și capacități

26. subliniază necesitatea de a crea, la nivelul UE, o structură similară cu IPCC, cu implicarea
experților militari, pentru a evalua și de a evita cel mai grave crize și dezastre naturale 
generate de climă cu care UE deja se confruntă și se va confrunta tot mai mult în viitor; 
UE ar trebui să încurajeze toate statele sale membre să includă problemele legate de 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10687.en08.pdf
2 - 10688/08 - secret
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 document 13983/05- document 6923/1/02 - document 9919/07
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mediu și de securitate în doctrina lor strategică militară și în planificarea capacităților;

27. subliniază necesitatea elaborării unei liste specifice a capacităților militare și civile care au 
o relevanță deosebită pentru răspunsul la schimbările climatice și la dezastrele naturale; 
acestea includ, în special, transportul aerian și maritim, spitale mobile, inclusiv terapie 
intensivă, infrastructura de comunicații și capacitățile de epurare a apei și de inginerie; 
invită Consiliul și Agenția Europeană de Apărare (EDA), ca parte a revizuirii din 2013 a 
programului de dezvoltare a capacităților, să reconcilieze cataloagele actuale ale 
capacităților civile și militare cu cele necesare pentru a răspunde provocărilor privind 
schimbările climatice și pentru a înainta propunerile necesare în vederea remedierii 
oricărei deficiențe existente în cadrul respectivelor cataloage;

28. subliniază necesitatea explorării, pe baza capacităților deja existente, cum ar fi grupările
tactice ale UE și comandamentul european de transport aerian, a posibilității de a crea
capacități suplimentare comune care sunt relevante pentru operațiunile care răspund la
impactul schimbărilor climatice sau al dezastrelor naturale; invită pe Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședinte și pe EDA să exploreze posibilitatea de a crea un corp 
european de ingineri și modalitățile de conectare a echipamentelor și infrastructurii care 
pot fi utilizate pentru o astfel de capacitate, în special, pentru procesul de punere și de 
utilizare în comun, aflat în curs de desfășurare;

29. subliniază, de asemenea, necesitatea de armonizare a evoluțiilor mai largi în domeniu ale 
bazei industriale europene de apărare cu cerințele specifice privind crizele și dezastrele 
naturale generate de climă; solicită, în cadrul acestui proces, un rol sporit pentru EDA în 
strânsă colaborare cu Comitetul militar al UE; solicită ambelor organisme însărcinate cu 
PSAC să se asigure că programele de achiziții publice și programele de dezvoltare a 
capacităților alocă mijloace financiare și alte resurse adecvate nevoilor specifice de 
răspuns la schimbările climatice și la dezastrele naturale;

30. subliniază nevoia urgentă pentru UE de a utiliza toate instrumentele aflate la dispoziția sa; 
solicită Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui și Comisiei să utilizeze procedura 
legislativă actuală înainte de următoarea perspectivă financiară multianual 2014-2020 în 
vederea integrării securității climatice în toate instrumentele financiare de asistență 
externă; salută propunerea Comisiei privind un nou instrument de stabilitate, care deja ia 
în considerare impactul negativ al schimbărilor climatice asupra securității, păcii și 
stabilității politice;

31. solicită Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui să trimită experți în domeniul securității 
climatice la delegațiile UE din țările și regiunile cele mai afectate în vederea consolidării 
capacității Uniunii în ceea ce privește avertizarea timpurie și informarea cu privire la 
posibile conflicte viitoare;

32. salută ideea de a crea un post pentru un trimis special al ONU în domeniul securității 
climatice și invită pe Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte să reproducă această idee în 
cadrul UE, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, cu numirea de trimiși oficiali în 
domeniul climei și al securității, astfel cum a făcut deja Guvernul Marii Britanii;

33. solicită mecanisme de coordonare care urmează să fie stabilite între UE în ansamblu și 
acele state membre care pot, în cadrul viitoarei legi, în conformitate cu dispozițiile privind 
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cooperarea structurată permanentă, să asigure coerența acțiunilor lor cu abordarea
cuprinzătoare a UE în acest domeniu;

34. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui, Consiliului European, Comisiei, parlamentelor statelor 
membre, Adunării Parlamentare a NATO și secretarilor generali ai NATO, Adunării 
generale a ONU și secretarului general al ONU.


