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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o úlohe spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky v prípade krízy súvisiacej s klímou 
a prírodných katastrof

(2012/2095(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na hlavu V Zmluvy o Európskej únii, a najmä na jej články 42 a 43,

– so zreteľom na závery Rady z 18. júla 2011 o diplomacii EÚ v oblasti klímy1,

– so zreteľom na spoločný diskusný dokument Európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
a Komisie z júla 2011 o diplomacii v oblasti klímy2,

– so zreteľom na spoločnú správu z roku 2008 o zmene klímy a medzinárodnej bezpečnosti, 
ktorú Európskej rade predložili vysoký predstaviteľ EÚ pán Solana a Európska komisia, 
a nadväzujúce odporúčania3,

– so zreteľom na výročnú správu Komisie z mája 2006 s názvom Európska jednotka civilnej 
ochrany: Europe aid,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z roku 2008 o Európskej únii a arktickom regióne 
(COM(2008) 763) a svoje uznesenie z 20. januára 2011 o udržateľnej politike EÚ na 
ďalekom severe4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2011 o vplyve finančnej krízy na sektor 
obrany v členských štátoch EÚ5,

– so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva Bezpečnostnej rady OSN z júla 2011 o zmene 
klímy a medzinárodnej bezpečnosti6,

– so zreteľom na správy Environmentálneho programu OSN z rokov 2011 a 2012 s názvom 
Bezpečnosť živobytia: zmena klímy, konflikt a migrácia v Saheli7,

– so zreteľom na dokumenty OSN o bezpečnosti osôb a zodpovednosti za ochranu8,

– so zreteľom na správy rôznych medzinárodných orgánov a výskumných organizácií1,

                                               
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 Prijaté texty, P7_TA(2011)0024.
5 Prijaté texty, P7_TA(2011)0574.
6 http://tcktck.org/2011/07.
7 www.unep.org/disastersandconflicts.
8 Odseky 138 a 139 záverečného dokumentu svetového samitu OSN z roku 2005, uznesenie Bezpečnostnej rady 
OSN (UNSC) z apríla 2006 S/RES/1674, správa generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna z 15. septembra 2009 
o vykonávaní zodpovednosti za ochranu a uznesenie prijaté Valným zhromaždením OSN o zodpovednosti za 
ochranu A/RES/63/308 zo 7. októbra 2009.
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– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0000/2012),

Všeobecné úvahy 

1. zdôrazňuje, že zmena klímy sa všeobecne uznáva ako hlavná hnacia sila a „násobiteľ“ 
hrozieb v oblasti globálnej bezpečnosti, mieru a stability a že zmena klímy sa preto týka 
článkov 42 a 43 Lisabonskej zmluvy;

2. s vážnym znepokojením vníma extrémne prejavy počasia v posledných rokoch v dôsledku 
zhoršovania prirodzenej premenlivosti klímy a vplyvu človeka na poveternostné 
podmienky;

3. domnieva sa, že tieto výkyvy počasia spôsobujú globálnemu hospodárstvu, a to nielen 
rozvojovým krajinám, ale aj svetovému hospodárstvu, stupňujúce sa náklady, ktoré 
vystupujú ako priame náklady v súvislosti s obnovou a pomocou, ale aj ako nepriame 
náklady v súvislosti s nárastom poistenia, cien výrobkov a služieb; i keď náklady 
potenciálneho vyostrenia určitých existujúcich alebo budúcich hrozieb pre medzinárodný 
mier a bezpečnosť sa nedajú presne vyčísliť, určite sú veľmi vysoké;

4. poukazuje na to, že prírodné katastrofy, ktoré sú dôsledkom zmeny klímy, sú veľmi 
destabilizujúce, najmä pre štáty, ktoré sú veľmi zraniteľné nepriaznivými prejavmi 
počasia, a zlyhávajúce štáty, ktoré sú väčšinou v rozvojových regiónoch tropického 
a subtropického pásma; zdôrazňuje, že obyvateľstvo, ktorého prístup k pitnej vode 
a potravinám sa v dôsledku prírodných katastrof spôsobených zmenou klímy zhoršuje, je 
nútené migrovať, a tak nadmerne zaťažuje hospodárske, sociálne a administratívne 
kapacity už aj tak krehkých regiónov alebo zlyhávajúcich štátov, a následne vytvára 
konflikty a má negatívny vplyv na bezpečnosť; pripomína, že tieto udalosti vytvárajú 
súperenie medzi komunitami a krajinami o vzácne prírodné zdroje, vyostrujú staré 
bezpečnostné dilemy a vytvárajú nové;

5. poukazuje na to, že súčasné vnútroštátne, regionálne a medzinárodné konflikty, ako 
napríklad konflikty v Africkom rohu a sahelskom regióne, súvisia tiež s klímou; uznáva 
skutočnosť, že hladomor v Africkom rohu je do istej miery spôsobený klímou a negatívne 
ovplyvnil humanitárnu, politickú a bezpečnostnú situáciu v Somálsku, Keni a ostatných 
krajinách v tomto regióne; pripomína analýzu situácie v sahelskom regióne, ktorú 

                                                                                                                                                  
1 Trends and Implications of Climate Change for National and International Security (Trendy a dôsledky zmeny 
klímy na národnú a medzinárodnú bezpečnosť), správa U. S. Defence Science Bard, október 2011; správa Centra 
pre novú americkú bezpečnosť (CNAS) s názvom Broadening Horizons: Climate Change and the U.S. Armed 
Forces (Rozširovanie obzorov: zmena klímy a ozbrojené sily USA), 28. apríl 2010, autori: CDR Herbert 
Carmen, Christine Parthemore, Will Rogers
Malin Mobjörk, Mikael Eriksson, Henrik Carlsen: správa s názvom Connecting Climate Change with Security 
and Armed Conflict (Súvislosť zmeny klímy s bezpečnosťou a ozbrojeným konfliktom), švédska výskumná 
agentúra (FOI); správa o migrácii a globálnej environmentálnej zmene (2011), záverečná správa projektu; 
Vládny úrad pre vedu, Londýn: Voda, kríza a zmena klímy v Ugande: politický súhrn autori Lukas Ruettinger 
a Dennis Taenzler, Berlín, Kampala: adelphi 2011.
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v decembri 2011 publikoval UNEP (Program OSN pre životné prostredie) a v ktorej 
uviedol, že rastúce teploty viedli k nedostatku vody a najmä vystavili miestne 
obyvateľstvo, ktorého živobytie, napríklad poľnohospodárstvo, rybolov a pasenie dobytka, 
závisí od prírodných zdrojov, silnému tlaku, ktorý v niektorých prípadoch vyústil do 
násilia a ozbrojeného konfliktu;

6. uznáva, že komplexné krízy sa musia predvídať a musí sa im predchádzať uplatňovaním 
komplexného prístupu zahŕňajúceho oblasti politiky pokrývajúce celý rozsah od spoločnej 
bezpečnostnej a obrannej politiky po humanitárnu a rozvojovú pomoc;

7. pripomína záväzok EÚ zachovávať mier, predchádzať konfliktom a posilňovať 
medzinárodnú bezpečnosť v súlade s cieľmi a zásadami Charty Organizácie Spojených 
národov; zdôrazňuje, že pojmy bezpečnosti osôb a zodpovednosti za ochranu (R2P) sa 
nevzťahujú ani tak na zvrchovanosť štátov, ale zameriavajú sa skôr na blaho občanov; 
uznáva, že cieľom spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) a spoločnej 
bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) EÚ je predovšetkým uplatňovanie bezpečnosti 
osôb a zodpovednosť za ochranu; opätovne zdôrazňuje potrebu podporiť medzinárodný 
systém založený na intenzívnejšej multilaterálnej spolupráci a lepšom globálnom riadení, 
v ktorom EÚ zohráva posilnenú vedúcu úlohu, najmä v kontexte posunu strategickej 
pozície Spojených štátov od januára 2012;

8. poukazuje na naliehavú potrebu prijatia stratégií, politík a nástrojov v oblasti vonkajšej 
činnosti EÚ, ktoré budú reagovať na bezpečnostné výzvy spôsobené zmenou klímy, bez 
ohľadu na budúce obmedzenia emisií dohodnuté v akejkoľvek novej dohode podľa 
Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) alebo 
iné medzinárodné úsilie zamerané na zmiernenie účinkov zmeny klímy; uznáva takisto, že 
predchádzanie konfliktom predstavuje neoddeliteľnú súčasť v rámci zabezpečenia, aby 
budúci klimatický režim fungoval v praxi;

9. zdôrazňuje preto, že je nevyhnutné začleniť vplyv prírodných katastrof do stratégií
a operačných plánov spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) so zameraním 
na príslušné krajiny a regióny pred, počas a po akýchkoľvek prírodných alebo 
humanitárnych krízach, ktoré by mohli vzniknúť;

10. pripomína, že Lisabonská zmluva požaduje, aby EÚ rozvinula civilné a vojenské 
spôsobilosti pre medzinárodný krízový manažment v celom rozsahu úloh uvedených 
v článku 43, predovšetkým misie na predchádzanie konfliktom, humanitárne a záchranné 
misie, misie vojenského poradenstva a vojenskej pomoci, misie na opätovné nastolenie 
mieru a stabilizačné operácie po ukončení konfliktu;

11. poukazuje na to, že v Lisabonskej zmluve sa zaviedli nové ustanovenia (články 21 – 23, 
27, 39, 41 ods. 3, 43 – 46), najmä tie, ktoré sa týkajú počiatočného fondu v článku 41 
ods. 3, a že tieto ustanovenia sa musia naliehavo začať uplatňovať, aby bola EÚ 
pripravená reagovať na vznik kríz súvisiacich so zmenou klímy, ako aj na vznik všetkých 
ostatných prírodných a humanitárnych kríz;

12. víta skutočnosť, že zmena klímy sa čoraz viac dostáva do centra pozornosti diskusie 
o globálnej bezpečnosti, najmä od roku 2007, keď Bezpečnostná rada OSN uskutočnila 
prvú diskusiu o zmene klímy a jej dôsledkoch na medzinárodnú bezpečnosť; víta úsilie 
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EÚ a vlád členských štátov predložiť túto záležitosť v rámci Bezpečnostnej rady OSN 
v júli 2011 a zahrnúť ju do záverov zo zasadnutia Rady pre zahraničné veci o diplomacii 
v oblasti klímy;

Potreba politickej vôle a konania

13. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku ako hlavnú koordinátorku civilných a vojenských nástrojov EÚ, 
aby:

a) zmene klímy a jej následkom, ktoré bude mať v budúcnosti na bezpečnosť a obranu, 
priradila ústredné miesto v analýze rizík budúcich kríz a hrozieb budúcich konfliktov,

b) zamerala priority na tie krajiny a regióny, ktoré sú najviac ohrozené konfliktom 
a nestabilitou, najmä v dôsledku zmeny klímy a, všeobecnejšie, následnou 
degradáciou životného prostredia,

c) zvýšila schopnosti EÚ zabezpečiť predchádzanie konfliktom, krízový manažment 
a obnovu po kríze,

d) aby v súlade s tým prijala dlhodobé plánovanie civilných a vojenských kapacít EÚ 
a spôsobilostí;

14. domnieva sa, že EÚ musí vypracovať zoznam výziev, ktorým čelí v oblastiach, ako sú 
napríklad Arktída, arabský svet a tretí pól sveta (Himaláje a Tibetská náhorná plošina), 
najmä potenciálnych konfliktov o zásoby vody v južnej Ázii; vyzýva preto vysokú 
predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby vypracovala zoznam všetkých krajín 
a regiónov, ktoré sú najzraniteľnejšie zmenou klímy v nasledujúcich desaťročiach (najmä 
vrátane Aliancie malých ostrovných štátov (AOSIS) – krajín, ktorých existencia je 
ohrozená zvyšujúcou sa hladinou morí); vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku 
Komisie, aby v prípade každej krajiny alebo regiónu uviedla dôvody ich zaradenia do 
tohto zoznamu a charakter reakcie EÚ, ktorá je potrebná na to, aby sa predišlo vzniku 
konfliktu alebo inej humanitárnej katastrofy;

15. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie a Komisiu, aby navrhli politický 
dokument, v ktorom by uviedli hlavné zásady, usmernenia a nástroje politiky EÚ v oblasti 
klimatickej bezpečnosti; domnieva sa, že hlavnou zásadou by malo byť presadzovanie 
(mainstreaming), aby sa postupovalo podobne ako v prípade ľudských práv a rodovej 
rovnosti1;

16. upozorňuje na skutočnosť, že energetická bezpečnosť úzko súvisí so zmenou klímy; 
domnieva sa, že sa musí zvýšiť energetická bezpečnosť, aby sa zmenšila závislosť EÚ od 
fosílnych palív dovážaných najmä z Ruska a krajín Stredného východu, a zároveň 
podstatne znížiť emisie skleníkových plynov nahradením fosílnych palív obnoviteľnou 
energiou vyrábanou v EÚ a úsporami energie; uznáva, že integrovanie zmeny klímy 
a energetickej bezpečnosti by mohlo prispieť k dosiahnutiu tohto výsledku v niektorých 
oblastiach, napríklad v Arktíde; 

                                               
1 Dokument 11936/4/06. Dokument 11678/1/05.
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17. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby v rámci štruktúry 
Rada/Európska služba pre vonkajšiu činnosť zriadila formálnu pracovnú skupinu, ktorá by 
posudzovala celý rozsah vzájomne súvisiacich otázok spojených so zmenou klímy 
a obavami týkajúcimi sa bezpečnosti a obrany súvisiacimi s energiou, lebo neexistencia 
takejto skupiny doteraz bránila vypracovaniu komplexného a jednotného prístupu EÚ;

18. víta nedávne pokusy posilniť koordináciu medzi NATO a EÚ v oblasti rozvoja 
spôsobilosti; uznáva, že je veľmi potrebné rozpoznať vzájomné výhody spolupráce 
a zároveň rešpektovať špecifické zodpovednosti obidvoch organizácií; zdôrazňuje potrebu 
nájsť a vytvoriť súčinnosť v prípade projektov združovania a spoločného využívania 
spôsobilostí (pooling and sharing) a projektov tzv. inteligentnej obrany (smart defence) 
(NATO), ktoré sa zameriavajú na špecifické potreby klímy;

19. naliehavo vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby v plnej miere 
využila potenciál Lisabonskej zmluvy a predložila návrh na zriadenie počiatočného fondu 
(článok 41 ods. 3 (ZEÚ)) v súvislosti s možnými budúcimi projektmi združovania 
a spoločného využívania spôsobilostí, ako je napríklad európsky ženijný zbor, ktorý by 
reagoval na krízy a prírodné katastrofy súvisiace so zmenou klímy;

Potreba nového ducha: strategické a koncepčné výzvy

20. zdôrazňuje potrebu začleniť negatívny vplyv zmeny klímy na mier, bezpečnosť a stabilitu 
do všetkých strategických dokumentov SZBP/SBOP, ktoré slúžia ako usmernenia na 
plánovanie a vykonávanie jednotlivých politík a misií;

21. domnieva sa, že včasné varovanie a skorá preventívna činnosť v súvislosti s negatívnymi 
dôsledkami zmeny klímy závisia od primeraných ľudských zdrojov a metódy zberu 
a analýzy údajov; vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, že by mala 
zabezpečiť, aby príslušné útvary Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ktoré sa 
zaoberajú obrannými politikami, ako sú riaditeľstvo pre krízové riadenie a plánovanie 
(CMPD), útvar pre plánovanie a vedenie civilných operácií (CPCC), Vojenský štáb 
Európskej únie (EUMS), Vojenský výbor Európskej únie (EUMC), útvary poverené 
politikou predchádzania konfliktom a bezpečnostnou politikou, Útvar Komisie pre 
nástroje zahraničnej politiky (FPI) a geografické útvary krajín a regiónov najviac 
postihnutých zmenou klímy, zohľadňovali najnovšie hodnotiace správy Medzivládneho 
panelu o zmene klímy (IPCC) a ďalšie hodnotenia a správy z posledného obdobia, t. j. 
príslušné vesmírne programy a systémy EÚ (Globálne monitorovanie pre životné 
prostredie a bezpečnosť (GMES)); zdôrazňuje potrebu zvýšiť kapacity delegácií EÚ 
v krajinách najviac zraniteľných destabilizáciou, v ktorých sa môžu problémy zhoršiť 
zmenou klímy, aby zahŕňali monitorovanie krízového vývoja a pridelenie odborníkov na 
klímu všetkým príslušným orgánom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ktoré majú 
konkrétnu úlohu v súvislosti s analýzou situácie a včasným varovaním, ako je napríklad 
situačné centrum; vyzýva na vypracovanie spoločných kritérií pre analýzu, hodnotenie 
rizík a vytvorenie spoločného systému varovania; 

22. povzbudzuje tieto orgány, aby vytvorili stále štruktúry na systematickú výmenu informácií 
a koordináciu v otázkach týkajúcich sa zmeny klímy a prírodných katastrof so zreteľom na 
analýzu situácie a plánovanie politiky; nalieha na príslušné orgány Európskej služby pre 
vonkajšiu činnosť, aby zriadili stále komunikačné kanály na výmenu informácií 
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s príslušnými útvarmi Komisie, najmä s GR pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu 
(ECHO), ale aj s agentúrami OSN a programami, ako je napríklad Program OSN pre 
životné prostredie (UNEP), a s NATO; poukazuje na to, že civilno-vojenské štruktúry 
poverené úlohou reagovať na krízy a prírodné katastrofy súvisiace so zmenou klímy musia 
umožňovať priamy a transparentný prístup ku všetkým organizáciám občianskej 
spoločnosti, humanitárnym organizáciám a mimovládnymi organizáciám; zdôrazňuje 
preto, že sa nesmie brániť ani prekážať spolupráci a koordinácii medzi EÚ a tretími 
stranami;

Potreba politiky EÚ v oblasti klimatickej bezpečnosti

23. dôrazne víta kroky prijímané od roku 2011 v súvislosti s previazaním zmeny klímy a jej 
bezpečnostných dôsledkov; domnieva sa však, že diplomacia v oblasti klímy predstavuje 
len jeden rozmer možnej vonkajšej činnosti a že je veľmi potrebné ustanoviť základné 
zásady a myšlienky politiky EÚ v oblasti klimatickej bezpečnosti;

24. domnieva sa, že je naliehavo potrebné prispôsobiť a upraviť hlavné politické dokumenty 
spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky so zreteľom na dôsledky zmeny klímy, ako 
sú napríklad koncepcia EÚ v oblasti vojenského plánovania na politickej a strategickej 
úrovni1, koncepcia EÚ v oblasti velenia a riadenia vojenských operácií2, koncepcia EÚ 
v oblasti vytvorenia ozbrojených síl3 a koncepcia rýchlej vojenskej reakcie EÚ4, ako aj tie 
dokumenty, ktoré sú dôležité pre civilné misie v rámci spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky, ako sú koncepcia EÚ v oblasti komplexného plánovania, 
koncepcia EÚ v oblasti plánovania polície a usmernenia pre štruktúru velenia a riadenia 
civilných operácií krízového riadenia EÚ5;

25. zdôrazňuje potrebu zladiť príslušné dokumenty plánovania politiky a rozvoja spôsobilosti 
so zreteľom na vojenské a civilné spôsobilosti so špecifickými požiadavkami v súvislosti 
so zmenami klímy a prírodnými katastrofami; domnieva sa, že osobitná pozornosť by sa 
mala venovať rozvíjaniu vojenských spôsobilostí a najmä procesu združovania 
a spoločného využívania spôsobilostí, ktorý sa začal v roku 2010 a ktorý v novembri 2011 
viedol k jedenástim projektom združovania a spoločného využívania spôsobilostí; 

Potreba inštitucionálnej tvorivosti: nástroje a spôsobilosti

26. zdôrazňuje potrebu vytvoriť na úrovni EÚ štruktúru podobnú Medzivládnemu panelu 
o zmene klímy (IPCC) s účasťou vojenských odborníkov na hodnotenie a predchádzanie 
krízam a prírodným katastrofám súvisiacim so zmenou klímy, ktorým EÚ už čelí 
a v budúcnosti bude čeliť v čoraz väčšej miere; EÚ by mala povzbudiť členské štáty, aby 
začlenili otázky životného prostredia a bezpečnosti do svojej vojenskej strategickej 
doktríny a do plánovania spôsobilosti;

27. zdôrazňuje potrebu vypracovať špecifický zoznam vojenských a civilných spôsobilostí, 
ktoré majú osobitný význam z hľadiska reagovania na zmenu klímy a prírodné katastrofy; 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10687.en08.pdf.
2 – 10688/08 – dôverný.
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 Dokument 13983/05 – dokument 6923/1/02 – dokument 9919/07.
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patria medzi ne najmä letecká a námorná doprava, mobilné nemocnice vrátane intenzívnej 
zdravotnej starostlivosti, komunikačná infraštruktúra, čistenie vody a ženijné spôsobilosti; 
vyzýva Radu a Európsku obrannú agentúru (EDA), aby v rámci preskúmania programu 
rozvoja spôsobilostí v roku 2013 uviedli do súladu súčasné katalógy civilných 
a vojenských spôsobilostí s tými, ktoré sú potrebné na splnenie výziev súvisiacich so 
zmenou klímy, a predložili návrhy potrebné na odstránenie súčasných nedostatkov 
v týchto katalógoch;

28. zdôrazňuje potrebu preskúmať na základe už existujúcich spôsobilostí, ako sú napríklad 
bojové skupiny EÚ a európske velenie leteckej dopravy (EATC), možnosti vytvorenia 
ďalších spoločných spôsobilostí, ktoré sú dôležité pre operácie reagujúce na vplyv zmeny 
klímy alebo prírodné katastrofy; vyzýva Radu, vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku 
Komisie a Európsku obrannú agentúru (EDA), aby preskúmali možnosť vytvorenia 
európskej ženijnej jednotky a spôsoby prepojenia zariadení a infraštruktúry, ktoré by 
mohla táto jednotka využívať, najmä s prebiehajúcim procesom združovania a spoločného 
využívania spôsobilostí;

29. zdôrazňuje tiež potrebu zladenia širšieho rozvoja v oblasti európskej obrannej 
priemyselnej základne so špecifickými požiadavkami v súvislosti s krízami a prírodnými 
katastrofami súvisiacimi so zmenami klímy; vyzýva na posilnenie úlohy Európskej 
obrannej agentúry (EDA) v tomto procese v úzkej spolupráci s Vojenským výborom EÚ; 
vyzýva obidva orgány spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, že majú zabezpečiť, 
aby programy verejného obstarávania a programy rozvoja spôsobilosti venovali primerané 
finančné prostriedky a ďalšie zdroje na špecifické potreby v súvislosti s reagovaním na 
zmenu klímy a prírodné katastrofy;

30. zdôrazňuje naliehavú potrebu, aby EÚ využila všetky nástroje, ktoré má k dispozícii; 
vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie a Komisiu, aby pred 
nasledujúcim viacročným finančným rámcom na roky 2014 – 2020 využili súčasné 
legislatívne postupy na presadenie klimatickej bezpečnosti prostredníctvom všetkých 
finančných nástrojov vonkajšej pomoci; víta návrh Komisie na obnovený nástroj stability, 
ktorý už zohľadňuje negatívny vplyv zmeny klímy na bezpečnosť, mier a politickú 
stabilitu;

31. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby vyslala odborníkov na 
klimatickú bezpečnosť do delegácií EÚ v najviac postihnutých krajinách a regiónoch 
s cieľom posilniť kapacitu Únie, pokiaľ ide o včasné varovanie a informácie o možných 
budúcich konfliktoch;

32. víta myšlienku vytvorenia postu osobitného vyslanca OSN pre klimatickú bezpečnosť 
a vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby v rámci EÚ – na úrovni 
Únie aj na vnútroštátnych úrovniach – presadzovala túto myšlienku prostredníctvom 
vymenovania oficiálnych vyslancov pre klímu a bezpečnosť, ako to už urobila vláda 
Spojeného kráľovstva;

33. vyzýva na vytvorenie mechanizmov spolupráce medzi EÚ ako celkom a tými členskými 
štátmi, ktoré by mohli v budúcnosti konať v súlade s ustanoveniami stálej štruktúrovanej 
spolupráce, aby sa zabezpečila konzistentnosť ich činností s komplexným prístupom EÚ 
v tejto oblasti;
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34. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil vysokej 
predstaviteľke/podpredsedníčke Komisie, Rade, Komisii, parlamentom členských štátov 
EÚ, Parlamentnému zhromaždeniu NATO, generálnemu tajomníkovi NATO, Valnému 
zhromaždeniu OSN a generálnemu tajomníkovi OSN.


