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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vlogi skupne varnostne in obrambne politike v primeru podnebno pogojenih kriz in 
naravnih nesreč

(2012/2095(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju naslova V Pogodbe o EU in še posebno členov 42 in 43,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o podnebni diplomaciji EU z dne 18. julija 20111,

– ob upoštevanju skupnega dokumenta za razmislek Evropske službe za zunanje delovanje 
pri Komisiji o podnebni diplomaciji iz julija 20112,

– ob upoštevanju skupnega poročila iz leta 2008, ki sta ga predstavila visoki predstavnik 
Javier Solana in Evropska komisija na Evropskem svetu o podnebnih spremembah in 
mednarodni varnosti, ter nadaljnjih priporočil poročila3,

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije iz maja 2006 o evropski enoti za civilno zaščito: 
Europeaid,

– ob upoštevanju Sporočila Komisije iz leta 2008 z naslovom „Evropska unija in arktična 
regija“ (COM(2008)0763) in njene resolucije z dne 20. januarja 2011 o trajnostni politiki 
EU za skrajni sever4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. decembra 2011 o vplivu finančne krize na 
obrambne sektorje držav članic EU5, 

– ob upoštevanju izjave predsedstva VS ZN iz julija 2011 o podnebnih spremembah in 
mednarodni varnosti6,

– ob upoštevanju poročila iz let 2011 in 2012 programa Združenih narodov za okolje z 
naslovom „Zagotavljanje preživetja: podnebne spremembe, spori in migracije v Sahelu“7,

– ob upoštevanju dokumentov ZN o varnosti ljudi in odgovornosti za zaščito8,

– ob upoštevanju poročil različnih mednarodnih organov in raziskovalnih organizacij1,

                                               
1 Http://ww.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs.
2 Http://eeas.europa.eu/environment/docs/2011.
3 Http://www.eu-un.europa.eu/articles.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0024.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0574.
6 Http://tcktck.org/2011/07.
7 Http://www.unep.org/disastersandconflicts.
8 Odstavka 138 in 139 sklepnega dokumenta svetovnega vrha ZN iz leta 2005, resolucija Varnostnega sveta 
Združenih narodov (VS ZN) iz aprila 2006 S/RES/1674), poročilo generalnega sekretarja ZN Ban Ki-moona o 
„izvajanju odgovornosti za zaščito“ z dne 15. septembra 2009 in resolucija, ki jo je sprejela Generalna skupščina 
ZN, o odgovornosti za zaščito. A/RES/63/308 z dne 7. oktobra 2009.
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– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A7-0000/2012),

Splošne ugotovitve

1. poudarja, da je splošno priznano, da so podnebne spremembe bistveno gonilo in večkratna 
grožnja globalni varnosti, miru in stabilnosti, in da so podnebne spremembe zato 
pomembne za člena 42 in 43 Lizbonske pogodbe;

2. z veliko zaskrbljenostjo opaža pogostejše skrajne vremenske pojave, kar je posledica 
poslabšanja naravne spremenljivosti podnebja in človekovega vpliva na vremenske 
razmere;

3. meni, da ti pojavi predstavljajo vedno večje stroške za svetovno gospodarstvo, ne samo za 
države v razvoju, temveč tudi za svetovno gospodarstvo, in sicer kot neposredni stroški v 
zvezi z obnovo in pomočjo ter kot posredni stroški z zvišanjem cen zavarovanja, izdelkov 
in storitev; čeprav stroška morebitnega poslabšanja nekaterih sedanjih ali prihodnjih 
groženj mednarodnemu miru in varnosti ni mogoče natančno izmeriti, je zagotovo zelo 
visok;

4. poudarja, da naravne nesreče, poslabšane zaradi podnebnih sprememb, povzročajo 
precejšnjo destabilizacijo, zlasti za države, ki jih neugodne vremenske razmere najbolj 
prizadenejo, in za nedelujoče države, ki so večinoma v regijah v razvoju v tropih in 
subtropih; poudarja, da so se prebivalci z vse slabšim dostopom do sladke vode in živil, 
kar je posledica naravnih nesreč, poslabšanih zaradi podnebnih sprememb, prisiljeni seliti, 
kar preobremenjuje gospodarske, socialne in upravne zmogljivosti že šibkih regij ali 
nedelujočih držav ter s tem ustvarja spore in negativno vpliva na varnost; opozarja, da ti 
dogodki ustvarjajo tekmovalnost med skupnostmi in državami za omejene vire, kar 
zaostruje stare varnostne dileme in ustvarja nove;

5. poudarja, da so sedanji nacionalni, regionalni in mednarodni spori, na primer v Afriškem 
rogu in na območju Sahela, tudi nastali zaradi podnebnih sprememb; priznava dejstvo, da 
je lakota v Afriškem rogu v nekako posledica podnebnih sprememb in negativno vpliva na 
humanitarne, politične in varnostne razmere v Somaliji, Keniji in drugih državah v regiji;
opozarja na analizo, ki jo je objavil UNEP decembra 2011 o razmerah na območju Sahela, 
v kateri je navedeno, da je naraščanje temperature privedlo do pomanjkanja vode in 
lokalno prebivalstvo, katerega preživetje je odvisno od naravnih virov, kot so kmetijstvo, 

                                                                                                                                                  
1 Težnje in posledice podnebnih sprememb za nacionalno in mednarodno varnost, poročilo Obrambnega 
znanstvenega odbora ZDA, oktober 2011; poročilo Centra za novo ameriško varnost (CNAS) z naslovom 
„Širjenje obzorij: podnebne spremembe in Ameriška vojska“, 28. april 2010, avtorji: CDR Herbert Carmen, 
Christine Parthemore, Will Rogers.
Malin Mobjörk, Mikael Eriksson, Henrik Carlsen: poročilo z naslovom „Povezovanje podnebnih sprememb z 
varnostjo in oboroženimi spopadi“, Švedska raziskovalna agencija (FOI); poročilo o migracijah in globalnih 
okoljskih spremembah (2011), končno projektno poročilo; Vladni urad za znanost, London: Voda, kriza in 
podnebne spremembe v Ugandi: predstavitev politike, Lukas Ruettinger in Dennis Taenzler, Berlin, Kampala 
adelphi 2011.
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ribolov in paša, postavilo pod močan pritisk, kar je v nekaterih primerih privedlo do 
nasilja in oboroženih spopadov;

6. priznava, da je kompleksne krize treba predvideti in preprečiti z uporabo celovitega 
pristopa, vključno s področji, ki pokrivajo celotni razpon od skupne varnostne in 
obrambne politike do humanitarne in razvojne pomoči;

7. opozarja na obveznost EU za ohranitev miru, preprečevanje sporov in krepitev 
mednarodne varnosti v skladu s cilji in načeli Ustanovne listine Združenih narodov; 
poudarja, da se pojma varnosti ljudi in odgovornosti za zaščito (R2P) ne nanašata toliko 
na suverenost držav, temveč se bolj osredotočata na dobro počutje ljudi; priznava, da sta 
EU SZVP in SVOP zlasti zasnovani za izvajanje varnosti ljudi in R2P; znova poudarja 
potrebo po spodbujanju mednarodne ureditve, ki bi temeljila na okrepljenem 
večstranskem sodelovanju in boljšem globalnem upravljanju, kjer bi EU igrala 
pomembnejšo vodilno vlogo, zlasti v okviru spremembe strateškega položaja ZDA po 
januarju 2012;

8. opozarja na nujno potrebo po prilagoditvi strategij EU za zunanje delovanje, politik in 
instrumentov, da se bodo odzvali na izzive varnosti, ki jih ustvarjajo podnebne 
spremembe, ne glede na prihodnje omejitve emisij, dogovorjene z novimi konvencijami v 
skladu z Okvirno konvencijo Združenih narodov o spremembi podnebja, ali na druga 
mednarodna prizadevanja za ublažitev posledic podnebnih sprememb; priznava tudi, da je 
preprečevanje sporov sestavni del prizadevanj za prihodnje podnebne ureditve, ki bodo 
delovale v praksi;

9. zato poudarja, da je v strategije in operativne načrte skupne varnostne in obrambne 
politike (SVOP) nujno treba vključiti učinek naravnih nesreč, s poudarkom na ustreznih 
državah in regijah pred, med in po naravnih ali humanitarnih krizah, ki bi utegnile nastati;

10. opozarja, da Lizbonska pogodba od EU zahteva, naj razvije civilne in vojaške 
zmogljivosti za mednarodno krizno upravljanje za celotni razpon nalog, opisanih v 
členu 43, zlasti preprečevanje spopadov, humanitarne in reševalne misije, vojaško 
svetovanje in pomoč, ohranjanje miru in stabilizacija po spopadih;

11. poudarja, da Lizbonska pogodba uvaja nove določbe (členi od 21 do 23, 27, 39, 
člen 41(3), členi od 43 do 46), zlasti tiste v zvezi z zagonskim skladom iz člena 41(3), in 
da jih je treba izvesti čim prej, tako da bo EU pripravljena odzvati se na krize zaradi 
podnebnih sprememb in na vse druge naravne in humanitarne krize, ko se bodo pojavile;

12. pozdravlja dejstvo, da podnebne spremembe postajajo vse bolj pomembne za svetovno 
razpravo o varnosti, zlasti po letu 2007, ko je Varnostni svet OZN prvič razpravljal o 
podnebnih spremembah in njihovih posledicah za mednarodno varnost; pozdravlja 
prizadevanja EU in vlad njenih držav članic, da so julija 2011 izpostavile to vprašanje v 
Varnostnem svetu OZN in v sklepih Sveta za zunanje zadeve o podnebni diplomaciji;

Potreba po politični volji in delovanju

13. poziva podpredsednico Komisije in visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko, da kot glavna koordinatorka civilnih in vojaških instrumentov EU:
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a) uvrsti podnebne spremembe in njihove prihodnje varnostne in obrambne posledice 
med temelje analize tveganj prihodnjih kriz in groženj prihodnjih sporov;

b) osredotoči prednostne naloge na države in regije, kjer obstaja največja nevarnost za 
spore in nestabilnosti, zlasti zaradi podnebnih sprememb in posledične splošne 
degradacije okolja;

c) okrepi sposobnost EU, da zagotovi preprečevanje sporov, krizno upravljanje in 
obnovo po krizi;

d) ustrezno prilagodi dolgoročno načrtovanje civilne in vojaške zmogljivosti ter 
sposobnosti EU;

14. meni, da mora EU pripraviti seznam izzivov, s katerimi se srečuje na območjih, kot so 
Arktika, arabski svet in tretji pol (Himalaja in tibetanska planota), zlasti pa možnost 
sporov zaradi zalog vode v Južni Aziji; zato poziva, naj visoka 
predstavnica/podpredsednica Komisije pripravi seznam vseh držav in regij, ki jih bodo 
podnebne spremembe v naslednjih desetletjih najbolj prizadele (vključno z zvezo majhnih 
otoških držav (AOSIS), katerih obstoj ogroža naraščajoča gladina morja); poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije , naj navede razloge za vključitev vsake države ali 
regije na ta seznam in vrsto odziva EU, ki je potreben za preprečitev tveganja za nastop 
spora ali druge humanitarne katastrofe;

15. poziva visoko predstavnico/podpredsednico Komisije ter Komisijo, naj pripravita politični 
dokument, ki opredeljuje glavna načela, smernice in instrumente podnebne varnostne 
politike EU; meni, da bi vključevanje moralo biti vodilno načelo, ki bi se izvajalo na 
podoben način kot človekove pravice in enakost spolov1;

16. opozarja na dejstvo, da je energetska varnost tesno povezana s podnebnimi spremembami; 
meni, da je treba energetsko varnost izboljšati za zmanjšanje odvisnost EU od uvoženih 
fosilnih goriv, predvsem iz Rusije in Zaliva – ob hkratnem občutnem zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov –, ter jo nadomestiti z obnovljivimi viri energije, pridobljenimi v EU, 
in z varčevanjem z energijo; priznava, da bi povezovanje podnebnih sprememb in 
energetske varnosti lahko prispevalo k doseganju tega rezultata v nekaterih regijah, kot je 
Arktika; 

17. poziva visoko predstavnico/podpredsednico Komisije, naj vzpostavi formalno delovno 
skupino v sestavi Sveta in EEAS za obravnavo celotnega spektra medsebojno povezanih 
vprašanj, ki se nanašajo na podnebne spremembe ter varnostna in obrambna vprašanja, 
povezana z energijo, ker je neobstoj take delovne skupine do zdaj oviral razvoj celovitega 
in doslednega pristopa EU;

18. pozdravlja nedavne poskuse, da bi okrepili sodelovanje med Natom in EU na področju 
razvoja zmogljivosti; priznava močno potrebo, da se opredelijo medsebojne prednosti 
sodelovanja ob upoštevanju posebnih pristojnosti obeh organizacij; poudarja, da je treba 
poiskati in ustvariti sinergije, ko gre za projekte „združevanja in delitve“ in projekte 
„pametne obrambe“ (NATO), ki obravnavajo potrebe, značilne za podnebne spremembe; 

                                               
1 Dok. 11936/4/06; dok. 11678/1/05.
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19. poziva visoko predstavnico/podpredsednico Komisije, naj nujno uporabi vse možnosti 
Lizbonske pogodbe in pripravi predloge za izvajanje zagonskega sklada (člen 4(3) PEU) 
glede možnih prihodnjih projektov združevanja in delitve ter skupnih zmogljivosti, kot je 
evropski inženirski zbor, za odzivanje na krize in naravne nesreče, nastale zaradi 
podnebnih sprememb;

Potreba po novem duhu: strateški in konceptualni izzivi

20. poudarja potrebo po vključitvi negativnega učinka podnebnih sprememb na mir, varnost 
in stabilnost v vse strateške dokumente SZVP/SVOP, ki služijo kot smernice za 
načrtovanje in izvajanje posameznih politik in misij;

21. meni, da so zgodnje opozarjanje in zgodnji preventivni ukrepi v zvezi z negativnimi 
posledicami podnebnih sprememb odvisni od ustreznih človeških virov in metodologije v 
zvezi z zbiranjem podatkov in analizo; poziva visoko predstavnico/podpredsednico 
Komisije, naj se prepriča, da ustrezne enote EEAS, ki se ukvarjajo z varnostno in 
obrambno politiko, kot so CMPD, CPCC, EUMS, EUMC, organi, pristojni za 
preprečevanje sporov in varnostno politiko, Služba Komisije za instrumente zunanje 
politike ter geografska združenja držav in regij, ki so jih podnebne spremembe najbolj 
prizadele, upoštevajo najnovejša poročila o oceni Medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah (IPCC) ter druge novejše ocene in poročila, to je ustrezne vesoljske 
programe in sisteme (GMES) EU; poudarja potrebo po krepitvi zmogljivosti delegacij EU 
v državah, ki so najbolj dovzetne za destabilizacijo in kjer bi se problemi lahko zaostrili 
zaradi podnebnih sprememb, tako da se vključi razvoj spremljanja kriznih razmer in 
imenovanje podnebnih strokovnjakov v vseh ustreznih organih ESZD, ki imajo posebno 
vlogo v zvezi z analizo razmer in zgodnjim opozarjanjem, kot je situacijski center; poziva 
k razvoju skupnih meril za analizo, oceno tveganj in vzpostavitev skupnega sistema 
opozarjanja; 

22. spodbuja te organe k ustanovitvi stalne strukture za sistematično izmenjavo informacij in 
usklajevanje glede vprašanj, povezanih s podnebnimi spremembami in naravnimi 
nesrečami, v zvezi z analizo stanja in načrtovanjem politik; poziva ustrezne organe ESZD, 
naj vzpostavijo trajne kanale za komunikacijo in izmenjavo informacij z ustreznimi organi 
Komisije, zlasti z ECHO, ter z agencijami in programi OZN, kot je UNEP, pa tudi z 
Natom; poudarja, da morajo civilno-vojaške strukture, katerih naloga je odzivati se na 
krize in naravne nesreče, nastale zaradi podnebnih sprememb, omogočati neposreden in 
pregleden dostop do vseh organizacij civilne družbe in humanitarnih organizacij ter 
nevladnih organizacij; zato poudarja, da sodelovanje in usklajevanje med EU in tretjimi 
osebami ne sme biti blokirano ali ovirano;

Potreba po podnebni varnostni politiki EU

23. močno pozdravlja ukrepe, sprejete od leta 2011, v zvezi s podnebnimi spremembami in 
njihovimi posledicami za varnost; vendar meni, da podnebna diplomacija predstavlja le
eno razsežnost možnega zunanjega delovanja in da obstaja velika potreba po vzpostavitvi 
osnovnih načel in idej podnebne varnostne politike EU;

24. meni, da je treba nujno prilagoditi in spremeniti glavne dokumente politike SVOP glede 
posledic podnebnih sprememb, na primer koncept EU za vojaško načrtovanja na politični 
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in strateški ravni1, koncept EU za vojaško poveljstvo in nadzor2, koncept EU za 
oblikovanje sil3 in koncept EU hitrega vojaškega odzivanja4 ter tiste dokumente, ki so 
pomembni za civilne misije SVOP, kot so koncept EU za celovito načrtovanje, koncept 
EU za načrtovanje policije in Smernice za strukturo poveljevanja in nadzora v civilnih 
operacijah EU za krizno upravljanje5;

25. poudarja, da je treba na področju vojaških in civilnih zmogljivosti ustrezne politike 
načrtovanja in dokumente o razvoju zmogljivosti uskladiti z zahtevami določenih 
podnebnih sprememb in naravnih nesreč; meni, da je treba posebno pozornost nameniti 
razvoju vojaških zmogljivosti, zlasti procesu združevanja in delitve, ki se je začel 
leta 2010 in zaradi katerega je bila v novembru 2011 sprejeta odločitev o enajstih 
projektih združevanja in delitve; 

Potreba po institucionalni ustvarjalnosti: instrumenti in zmogljivosti

26. poudarja potrebo, da se na ravni EU vzpostavi struktura, podobna IPCC, v kateri bi 
sodelovali vojaški strokovnjaki zaradi ocene in preprečevanja najhujših podnebno 
pogojenih kriz in naravnih nesreč, s katerimi se EU že srečuje in se bo z njimi še 
pogosteje srečevala v prihodnosti; EU bi morala spodbujati vse svoje države članice, naj 
vključijo okoljska in varnostna vprašanja v svoje vojaške strateške doktrine in načrtovanje 
zmogljivosti;

27. poudarja, da je treba pripraviti poseben seznam vojaških in civilnih zmogljivosti, ki so 
posebnega pomena za odziv na podnebne spremembe in naravne nesreče; te vključujejo 
zlasti letalski in pomorski promet, mobilne bolnišnice, vključno z intenzivno nego, 
komunikacijsko infrastrukturo in zmogljivosti čiščenja vode in inženirstva; Svet in 
Evropsko obrambno agencijo (EDA) poziva, da v sklopu pregleda programa razvoja 
zmogljivosti za leto 2013 uskladita sedanje kataloge civilnih in vojaških zmogljivosti s 
tistimi, ki so potrebni za obravnavanje izzivov podnebnih sprememb ter za uveljavitev 
potrebnih predlogov za odpravo vseh sedanjih pomanjkljivosti v teh katalogih;

28. poudarja potrebo, da se na podlagi že veljavnih zmogljivosti, kot so bojne skupine EU in 
Evropsko poveljstvo za zračni prevoz, razišče možnost ustvarjanja dodatnih skupnih 
zmogljivosti, pomembnih za operacije, ki se odzivajo na učinek podnebnih sprememb in 
naravnih nesreč; Svet, visoko predstavnico/podpredsednico Komisije ter agencijo EDA 
poziva, naj preučijo možnost ustanovitve Evropskega inženirskega zbora ter načine 
povezovanja opreme in infrastrukture, ki se lahko tako uporabljajo, še zlasti v trenutnem 
postopku združevanja in delitve.

29. poudarja, da je treba uskladiti tudi širši razvoj na področju evropske obrambne industrije s 
posebnimi zahtevami podnebno pogojenih kriz in naravnih nesreč; poziva k večji vlogi 
agencije EDA, v tesnem sodelovanju z vojaškim odborom EU; oba organa SVOP poziva, 
naj zagotovita, da bodo programi javnih naročil in programi za razvoj zmogljivosti za 

                                               
1 Http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10687.en08.pdf.
2 – 10688/08 – zaupno.
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 Dok. 13983/05– dok. 6923/1/02 – dok. 9919/07.
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posebne potrebe odzivanja na podnebne spremembe in naravne nesreče namenili ustrezna 
finančna in druga sredstva;

30. poudarja nujno potrebo, da EU uporabi vse razpoložljive instrumente; poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije ter Komisijo, naj uporabita ta zakonodajni 
postopek pred naslednjim večletnim finančnim načrtom za obdobje 2014–2020, da 
vključita podnebno varnost v vse finančne instrumente za zunanjo pomoč; pozdravlja 
predlog Komisije za prenovljen instrument za stabilnost, ki že upošteva negativni učinek 
podnebnih sprememb na varnost, mir in politično stabilnost;

31. poziva visoko predstavnico/podpredsednico Komisije, naj pošlje strokovnjake za varnost 
podnebja v delegacije EU, ki so v najbolj prizadetih državah in regijah, da bi okrepili 
zmogljivosti Evropske unije, ko gre za zgodnje opozarjanje in informacije o morebitnih 
prihodnjih sporih;

32. pozdravlja zamisel o uvedbi položaja posebnega odposlanca ZN za podnebno varnosti ter 
visoko predstavnico/podpredsednico Komisije poziva, naj posnema to idejo v EU, na 
ravni EU in nacionalni ravni, z imenovanjem uradnih odposlancev za podnebje in varnost, 
kot je to že naredila vlada Združenega kraljestva;

33. poziva k usklajevalnim mehanizmom, ki se oblikujejo med EU kot celoto in tistimi 
državami članicami, ki bi lahko v prihodnje delovale v skladu z določbami stalnega 
strukturnega sodelovanja, da se zagotovi skladnost njihovih ukrepov s celovitim 
pristopom EU na tem področju;

34. svojemu predsedniku naroča, naj to resolucijo posreduje visoki 
predstavnici/podpredsednici Komisije, Svetu, Komisiji, parlamentom držav članic EU in 
parlamentarni skupščini Nata, generalnemu sekretarju Nata, generalni skupščini ZN in 
generalnemu sekretarju ZN.


