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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o plánu ESVČ pro změnu klimatu a obranu
(2021/2102(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na hlavu V Smlouvy o Evropské unii (SEU), a zejména na články 42 a 43 
této smlouvy,

– s ohledem na cíle Unie v oblasti uhlíkové neutrality do roku 2030 a 2050,

– s ohledem na plán pro změnu klimatu a obranu ze dne 9. listopadu 2020,

– s ohledem na koncepci integrovaného přístupu ke změně klimatu a klimatické 
bezpečnosti ze dne 5. října 2021;

– s ohledem na koncepci ochrany životního prostředí a energetickou optimalizaci EU 
pro vojenské operace a mise vedené EU,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/697 ze dne 29. dubna 
2021, kterým se zřizuje Evropský obranný fond1, zejména na 60. bod odůvodnění 
tohoto nařízení, ve kterém se stanoví 30% příspěvek na klima, a na 61. bod odůvodnění, 
ve kterém se stanoví příspěvek ve výši 7,5 % a 10 % ročních výdajů do roku 2027 
na boj proti úbytku biologické rozmanitosti,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/947 ze dne 9. června 
2021, kterým se zřizuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – 
Globální Evropa2 („nařízení o Nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci“), zejména pak na 49. bod odůvodnění, ve kterém se uvádí 30% příspěvek 
na klima,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. července 2020 s názvem „Vodíková strategie 
pro klimaticky neutrální Evropu“ (COM(2020)0301),

– s ohledem na akční plán NATO pro změnu klimatu a bezpečnost,

– s ohledem na strategický dokument ESVČ z června 2016 „Globální strategie zahraniční 
a bezpečnostní politiky Evropské unie“ a na navazující zprávy,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 22. ledna 2018 o integrovaném přístupu k vnějším 
konfliktům a krizím,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 10. prosince 2018 o ženách, míru a bezpečnosti,

1 Úř. věst. L 170, 12.5.2021, s. 149.
2 Úř. věst. L 209, 14.6.2021, s. 1.
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– s ohledem na závěry Rady ze dne 20. ledna 2020 o diplomatické činnosti v oblasti 
klimatu,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 25. ledna 2021 o diplomatické činnosti v oblasti 
klimatu a energetiky – realizace vnějšího rozměru Zelené dohody pro Evropu,

 – s ohledem na závěry Rady ze dne 17. června 2020 a ze dne 10. května 2021 
o bezpečnosti a obraně,

– s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku ze dne 7. června 2017 nazvané „Strategický přístup k odolnosti 
ve vnější činnosti EU“ (JOIN(2017)0021),

– s ohledem na výroční zprávu Komise o činnosti v roce 2020 – obranný průmysl 
a vesmír,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 24. února 2021 nazvané „Vytvoření Unie odolné 
vůči změně klimatu – nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu“ 
(COM(2021)0082),

– s ohledem na cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje,

– s ohledem na výzkumnou zprávu Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 
ze dne 21. června 2021 o změně klimatu,

– s ohledem na rozhodnutí čelných představitelů NATO v červnu 2021 o klimatu 
a bezpečnosti,

– s ohledem na zprávu o světovém klimatu a bezpečnosti Mezinárodní vojenské rady 
o klimatu a bezpečnosti z června 2021,

– s ohledem na závěrečnou zprávu projektu BIOSEC z roku 2021 s názvem „Biologická 
rozmanitost a bezpečnost“, již v období 2016–2020 financovala Evropská rada 
pro výzkum (ERC),

– s ohledem na projekt ADELPHI s názvem „Jak přestát riziko:  hodnocení rizika 
spojeného s klimatem a bezpečností a prognóz“,

– s ohledem na projekty spolufinancované EU, jako je „FREXUS: zlepšování 
bezpečnostní a klimatické odolnosti v křehkém kontextu prostřednictvím provázanosti 
vody-energetiky-potravinářství s bezpečností“ v regionu Sahelu,

– s ohledem na dokumenty OSN o bezpečnosti osob a odpovědnosti za ochranu,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. července 2021 o spolupráci mezi EU a NATO 
v rámci transatlantických vztahů3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. července 2018 o diplomacii v oblasti klimatu4,

3 Úř. věst. C 99, 1.3.2022, s. 105.
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– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A9-0084/2022),

A. vzhledem k tomu, že faktory životního prostředí mohou ovlivnit lidskou a státní 
bezpečnost různými přímými a nepřímými způsoby;

B. vzhledem k tomu, že změna klimatu a klimatické dopady, včetně zhoršování stavu 
životního prostředí, úbytku biologické rozmanitosti, odlesňování, desertifikace, 
extrémních metereologických jevů podporujících vznik konfliktů a krizí, nedostatku 
vody a potravin, znečištění ovzduší a přírodních katastrof, již nyní ohrožují místní, 
regionální a mezinárodní bezpečnost, stabilitu a mír; vzhledem k tomu, že změna 
klimatu, která je již viditelná a má podle prognóz ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu zrychlit, se stala stále dominantnějším multiplikátorem rizik, neboť může 
vyhrocovat určité již existující faktory krizí (jako je nárůst ekonomických nerovností 
nebo silný politický útlak) a je třeba na ni nahlížet spolu s hybridními a kybernetickými 
hrozbami jako na novou bezpečnostní výzvu, která vyžaduje odpovídající zdroje;

C. vzhledem k tomu, že vazby mezi změnou klimatu a konflikty mohou být složité 
a konkrétní dopady změny klimatu na konflikty jsou většinou specifické pro daný 
kontext; vzhledem k tomu, že je třeba podporovat systematičtější a rozsáhlejší výměnu 
a vzájemné obohacování mezi vědeckými komunitami, které pracují na propojení mezi 
ochranou klimatu a bezpečností;

D. vzhledem k tomu, že změna klimatu zůstává ústředním bodem programu pro mír 
a bezpečnost jakožto největšího „multiplikátoru hrozeb“, který zhoršuje stávající 
sociální, hospodářská a environmentální rizika, která mohou podnítit nepokoje 
a potenciálně vést k násilným konfliktům; vzhledem k tomu, že změny životního 
prostředí a klimatu a jejich důsledky ve spojení s dalšími faktory zhoršují již existující 
zranitelnost, napětí a rizika, a ne vždy jsou samy o sobě spouštěčem nebo přímou 
příčinou ozbrojených mezistátních nebo mezinárodních konfliktů; vzhledem k tomu, že 
změna klimatu může mít různé dopady na bezpečnost lidí v závislosti na jejich pohlaví, 
socioekonomickém postavení, věku, sexuální orientaci, etnickém původu, náboženském 
vyznání (nebo jeho absenci), zdravotním postižení nebo nepostižení atd.; vzhledem 
k tomu, že zejména marginalizované skupiny jsou často neúměrně negativně ovlivněny 
změnou klimatu; vzhledem k tomu, že bezpečnostní rizika související se změnou 
klimatu postihují zejména ekonomicky znevýhodněné obyvatelstvo a mají sociálně-
ekonomické dopady; vzhledem k tomu, že změna klimatu má negativní dopady na 
kulturní a přírodní dědictví postižených oblastí;

E. vzhledem k tomu, že klimatická krize ovlivňuje lidskou i státní bezpečnost; vzhledem 
k tomu, že změna klimatu různými způsoby interaguje s politickou, etnickou 
a socioekonomickou dynamikou a je bezprostřední hnací silou konfliktu, protože 
zvyšuje rizika katastrof a vyvíjí další tlak na ekosystémy, a tudíž ohrožuje obživu lidí, 
zásobování vodou a potravinami a kritickou infrastrukturu mimo jiné tím, že vede ke 
změně ve využití půdy a zhoršování stavu životního prostředí;

F. vzhledem k tomu, že stoupající hladina moří již způsobila záplavy a zasolování, což 

4 Úř. věst.C 118, 8.4.2020, s. 32.
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představuje významné bezpečnostní riziko a existenční riziko pro nízko položené 
pobřežní oblasti a ostrovy; vzhledem k tomu, že podle aktualizované zprávy Světové 
banky z roku 2021 „Roundswell report“ by změna klimatu mohla do roku 2050 donutit 
216 milionů lidí k tomu, aby se v rámci svých zemí přestěhovali; vzhledem k tomu, že 
zpráva rovněž uvádí, že bezprostřední a konkrétní opatření mohou výrazně snížit rozsah 
klimatické migrace; vzhledem k tomu, že nedostatek vody má mnohostranný dopad na 
bezpečnost lidí a sociálně-politickou stabilitu; vzhledem k tomu, že v důsledku změny 
klimatu budou ovlivněny dodávky vody, zejména v rozvojových zemích, zatímco 
celosvětová poptávka po vodě poroste; vzhledem k tomu, že změna klimatu zvyšuje 
riziko sucha a záplav; vzhledem k tomu, že dopad změny klimatu na ceny potravin 
ohrožuje živobytí a vede k vysídlení, nemocem a hladomoru, což vede k nebývalé 
migraci;

G. vzhledem k tomu, že v oblasti Sahelu vedly dopady měnících se klimatických podmínek 
na dostupnost přírodních zdrojů spolu s faktory, jako je růst počtu obyvatel, slabá 
správa a problémy s vlastnictvím půdy, ke zvýšené konkurenci v oblasti vzácných 
přírodních zdrojů, zejména pokud jde o úrodnou půdu a vodu, což vedlo k napětí 
a konfliktům mezi komunitami a skupinami obyvatel usilujících o zajištění živobytí;

H. vzhledem k tomu, že změna klimatu je jedním z faktorů, které formují strategické 
prostředí, neboť umocňuje rizika a vytváří omezení; vzhledem k tomu, že klimatická 
krize má dopad na mezinárodní systém, v němž může zhoršit geopolitické napětí 
a změnit rovnováhu mezi hlavními mocnostmi; vzhledem k tomu, že problémy spojené 
se změnou klimatu zneužívají nepřátelské subjekty s cílem zvýšit svůj vliv nebo 
podpořit nepřátelské akce; vzhledem k tomu, že tání polárních ledovcového pokryvu 
zvyšuje geopolitické napětí, zejména v okolí severního pólu;

I. vzhledem k tomu, že ozbrojené síly USA přišly o více vojenské techniky 
a infrastruktury z důvodu přírodních katastrof než kvůli ozbrojeným konfliktům 
v Afghánistánu a Iráku dohromady; vzhledem k tomu, že Bidenova vláda vyvinula 
pozitivní úsilí v boji proti změně klimatu, mimo jiné tím, že znovu přistoupila 
k Pařížské dohodě a začlenila změnu klimatu do svých prozatímních národních 
bezpečnostních strategických pokynů;

J. vzhledem k tomu, že ozbrojené síly patří k subjektům, které na celém světě 
spotřebovávají nejvíce fosilních paliv;

K. vzhledem k tomu, že domácí produkce ropy a zemního plynu v Unii neustále klesá; 
vhledem k tomu, že Unie je vysoce a stále více závislá na energii, přičemž všechny její 
členské státy jsou čistými dovozci energie z omezeného počtu třetích zemí a míra 
energetické závislosti se v období 2000-2019 zvýšila z 56 % na 61 %; vzhledem k tomu, 
že podle nedávné studie byla uhlíková stopa vojenského sektoru v roce 2019 
v členských státech, včetně vnitrostátních ozbrojených sil i odvětví vojenských 
technologií se sídlem v EU, odhadnuta na přibližně 24,8 milionu tun ekvivalentu CO2; 
vzhledem k tomu, že transformace energetiky i vyspělé zbraňové systémy vyžadují 
přístup ke kritickým surovinám, jejichž dodavatelské řetězce vytvářejí nová slabá místa, 
pokud je ovládá omezený počet třetích zemí, i pro specializované MSP v evropském 
obranném prostoru, pokud je ovládá omezený počet třetích krajín;
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L. vzhledem k tomu, že podle Evropské obranné agentury (EDA) představovaly pohonné 
hmoty 52 % spotřeby energie 22 členských států, které poskytly údaje za roky 2016 
a 2017 (země představují 96,9 % celkových výdajů členských států Evropské obranné 
agentury na obranu); vzhledem k tomu, že podle téhož průzkumu agentury EDA 
představuje vojenská infrastruktura a budovy dalšího velkého odběratele energie, 
přičemž jen samotné vytápění v průměru tvořilo v roce 2017 32 % spotřeby energie 
ozbrojených sil členských států a 75 % této energie se získává z ropy a zemního plynu;

M. vzhledem k tomu, že některé členské státy EU využívají své rozsáhlé vojenské oblasti 
k ochraně biologické rozmanitosti, například tím, že brání vrtulníkovým letům nad 
oblastmi hnízdišť;

N. vzhledem k tomu, že trestná činnost proti životnímu prostředí je velmi častou trestnou 
činností na světě a představuje závažný bezpečnostní problém; vyzývá k užší spolupráci 
v této otázce mezi EU a partnerskými zeměmi, a to podporou států, které rozvíjejí své 
schopnosti bojovat proti trestné činnosti proti životnímu prostředí;

O. vzhledem k tomu, že trestná činnost proti životnímu prostředí se stala čtvrtým největším 
odvětvím trestné činnosti vytvářející výnosy na světě, přičemž roste třikrát rychleji než 
světová ekonomika; vk tomu, že zpráva INTERPOLU a UN z roku 2016 odhaduje, že 
výnosy z trestné činnosti proti životnímu prostředí dosahují až 258 miliard USD ročně, 
včetně nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, trestných činů 
v oblasti lesnictví a rybolovu, nezákonného obchodování s odpady a nezákonné těžby;

P. vzhledem k tomu, že podle zprávy INTERPOLU, střediska RHIPTO a globální 
iniciativy proti nadnárodní organizované trestné činnosti za rok 2018 je trestná činnost 
proti životnímu prostředí největší finanční hybnou silou konfliktů a největším zdrojem 
příjmů pro nestátní ozbrojené skupiny a teroristické organizace a jakožto zdroj příjmů 
tato trestná činnost předběhla tradiční nezákonné činnostmi, jako je únos za účelem 
výkupného a obchodování s drogami;

Q. vzhledem k tomu, že odvětví dopravy není uvedeno v Pařížské dohodě z roku 2015 a je 
na vnitrostátních vládách, aby rozhodly, zda zařadí úsilí o zmírnění změny klimatu 
v odvětví obrany do vnitrostátních závazků týkajících se Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu (UNFCCC); vzhledem k tomu, že aby bylo možné 
dosáhnout cílů Unie v oblasti uhlíkové neutrality a zachovat provozní účinnost, musí ke 
snižování emisí a zároveň k přizpůsobení se změně klimatu přispívat všechna odvětví; 
vzhledem k tomu, že Francie v září 2020 představila svou novou obrannou energetickou 
strategii obsahující 34 doporučení, jak snížit a optimalizovat spotřebu energie svých 
ozbrojených sil a posílit svou energetickou bezpečnost;

R. vzhledem k tomu, že i malý jaderný konflikt by měl dramatické humanitární důsledky 
a měl by velmi negativní dopad na klima a vyvolal by hladomor a zkracování 
vegetačního období o několik let;

S. vzhledem k tomu, že bezpečnost musí být ústředním bodem uvažování v oblasti 
životního prostředí, aby bylo možné nalézt realistická, trvalá a účinná řešení v oblasti 
udržitelného rozvoje v zájmu bezpečnosti lidí a globální stability; vzhledem k tomu, že 
v důsledku toho musí vnější činnost Unie stále více zohledňovat změnu klimatu 
a životní prostředí jako významné bezpečnostní riziko a odpovídajícím způsobem 
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přizpůsobit strategie a koncepce, postupy, civilní a vojenský hardware a infrastrukturu, 
rozvoj schopností včetně odborné přípravy a případně svůj institucionální rámec 
a mechanismy odpovědnosti; vzhledem k tomu, že bezpečnostní a obranná politika Unie 
a její nástroje by měly přímo přispívat k prevenci a omezování negativních dopadů 
klimatické krize na bezpečnost; vzhledem k tomu, že plný soubor nástrojů v oblasti 
správy věcí veřejných a budování míru musí řešit souvislost mezi klimatem 
a bezpečností;

T. vzhledem k tomu, že kvůli dopadům změny klimatu a dopadů v oblasti klimatu, 
v oblasti bezpečnosti je třeba přistupovat k opatřením v oblasti klimatické bezpečnosti, 
tj. předvídání dopadů změny klimatu na strategické prostředí a vojenské mise 
a přizpůsobení se těmto dopadům, a jejich financování tak, aby přispívala k obraně 
a bezpečnosti; vzhledem k tomu, že cílem NDICI je vynaložit 30 % ze svého 
sedmiletého rozpočtu ve výši 80 miliard EUR na podporu opatření v oblasti klimatu 
a 7,5 až 10 % ročně na cíle v oblasti ochrany životního prostředí a biologické 
rozmanitosti;

Strategie a koncepce

1. zdůrazňuje, že v článku 21 SEU je stanoven jasný právní základ pro to, aby vnější 
činnost Unie a společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) byly tváří v tvář 
hlavním výzvám 21. století, jejichž hlavním hybatelem je změna klimatu, schopny 
obstát; připomíná, že článek 21 SEU ukládá Unii následující povinnosti: „ c) zachovávat 
mír, předcházet konfliktům a posilovat mezinárodní bezpečnost; [...] f) vypracovat 
opatření pro ochranu a zlepšení kvality životního prostředí a udržitelné hospodaření se 
světovými přírodními zdroji...; pomáhat lidem, zemím a regionům čelícím přírodním 
nebo člověkem způsobeným pohromám“; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné urychlit 
a prohloubit integraci zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně 
citlivých vůči konfliktům do vnější, zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky Unie, 
zejména do společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP); konstatuje, že hlavními 
cíli misí a operací SBOP jsou v souladu s čl. 42 odst. 1 a čl. 43 odst. 1 SEU udržování 
míru, předcházení konfliktům a posilování mezinárodní bezpečnosti v místech, kde jsou 
nasazeny, přičemž je třeba zajistit jejich plnou operační účinnost;

2. je pevně přesvědčen, že vojenská činnost a vojenské technologie se musejí podílet na 
cílech Unie v oblasti uhlíkové neutrality tím, že budou přispívat k boji proti změně 
klimatu, aniž by to ohrozilo bezpečnost misí a oslabilo operační kapacity ozbrojených 
sil; v této souvislosti zdůrazňuje, že vnější činnost Unie a ozbrojených sil vnějších států 
by měla snížit jejich uhlíkovou stopu a negativní dopady na přírodní zdroje 
a biologickou rozmanitost; 

3. zdůrazňuje, že je nezbytné lépe předvídat, aby bylo možné zabránit dopadům na 
ekosystém a klimatickým změnám, pokud by mohly zvyšovat tlak na ozbrojené síly 
nebo vytvářet regionální napětí;

4. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné investovat do inteligentních, integrovaných 
a celospolečenských řešení, aby bylo dosaženo významného snížení emisí, a zabránilo 
se tak nejhorším dopadům změny klimatu, a zároveň významně investovat do 
klimatické odolnosti zemí, které ji potřebují, aby se zabránilo nestabilitě, konfliktům 
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a závažným humanitárním katastrofám;

5. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, aby zajistil, že ochrana životního prostředí, boj proti změně 
klimatu a související vlivy budou přiměřeně začleněné do vnější činnosti Unie podle 
příkladu nařízení o NDICI; vyzývá k vypracování strategií, politik, postupů, opatření 
a schopností konkrétně zohledňujících oblast klimatu; vyzývá vysokého představitele, 
místopředsedu, aby zajistil, aby vývoj politiky Unie v oblasti klimatické bezpečnosti 
a obrany zahrnoval provádění přístupu založeného na lidské bezpečnosti; vítá záměr 
ESVČ, aby civilní a vojenské mise a operace SBOP vypracovaly a začlenily do své 
činnosti soubor opatření s cílem účinně provádět environmentální aspekty; podporuje 
posilování kapacit členských států začleňováním environmentálních aspektů do 
výcvikových programů civilních a vojenských misí prostřednictvím výměny 
osvědčených postupů a odborných znalostí;

6. vyzývá k vypracování konkrétních referenčních hodnot za účelem měření pokroku, 
pokud jde o provázanost změny klimatu na straně jedné a míru a konfliktu na straně 
druhé; vyzývá vysokého představitele, místopředsedu, aby každý druhý rok podával 
Parlamentu zprávu o dosaženém pokroku, pokud jde o využívání a plnění příslušných 
kritérií a ukazatelů; vyzývá členské státy, aby v příslušných případech začleňovaly 
znalosti o dopadech změny klimatu na bezpečnost do programů zahraniční vojenské 
pomoci;

7. zdůrazňuje, že je důležité zabývat se provázaností změny klimatu, bezpečnosti a obrany 
ve Strategickém kompasu s cílem určit jasné cíle a konkrétní opatření pro členské státy 
s cílem posílit energetickou účinnost ozbrojených sil a přizpůsobit se komplexním 
dopadům změny klimatu na bezpečnost ve střednědobém až dlouhodobějším horizontu, 
od strategického plánování, odborné přípravy a inovací až po rozvoj schopností v rámci 
EU;

8. připomíná však, že nejistota má mnoho různých základních příčin, jako je chudoba, 
nestabilita státu, nedostatek veřejné infrastruktury a služeb, velmi omezený přístup 
k základnímu zboží, nedostatečné vzdělání, korupce atd., a že mezi tyto příčiny patří též 
změna klimatu;

9. připomíná, že v Africe, a zejména v oblasti Sahelu, vyostřuje vzájemné působení změny 
klimatu s tradičními faktory konfliktu (mezi jiným selhání státu, nedostatek veřejných 
služeb, zhoršování bezpečnostní situace) násilí a terorismus;

10. vyzývá k větší podpoře úsilí zaměřeného na boj proti změně klimatu a na posílení 
klimaticky neutrálních alternativ v bezprostředním sousedství EU, konkrétně v zemích 
západního Balkánu, Východního partnerství a jižního sousedství, s cílem předcházet 
případným bezpečnostním výzvám;

11. zdůrazňuje, že v důsledku změny klimatu se Arktida v posledních 50 letech otepluje 
v průměru třikrát rychleji než zbytek planety; zdůrazňuje, že změna klimatu změnila 
geopolitickou situaci v Arktidě a vytváří geopolitickou výzvu pro EU; zdůrazňuje, že 
Arktida má pro EU strategický politický význam, a poukazuje na závazek EU být 
odpovědným aktérem, který usiluje o dlouhodobý udržitelný mírový rozvoj této 
oblasti; zdůrazňuje, že Arktida musí zůstat oblastí mírové spolupráce, a vyzývá k přijetí 



PE697.665v03-00 10/22 RR\1253572CS.docx

CS

opatření, která by zabránila krokům vedoucím ke zvýšené militarizaci; připomíná, že 
členské státy EU Finsko, Švédsko a Dánsko jsou členy Arktické rady;

Plán pro změnu klimatu a obranu

12. vítá plán pro změnu klimatu a obranu a vyzývá ESVČ, aby případně zajistila, spolu 
s příslušnými útvary Komise a agenturou EDA, komplexní provádění tří složek činnosti 
– operativního rozměru, rozvoje schopností a partnerství; vyzývá k opětovnému 
zamyšlení se nad časovými rámci pro přezkum plánu a zejména vyzývá k přezkumu 
celkových cílů mnohem dříve než v roce 2030; vyzývá členské státy, aby rozvíjely 
vnitrostátní struktury na podporu cílů; naléhavě vyzývá všechny subjekty, aby z tohoto 
procesu udělaly jednu ze svých priorit a aby rozvíjely a prováděly iniciativy v souladu 
s integrovaným přístupem; zdůrazňuje významnou úlohu ozbrojených sil, pokud jde 
o přizpůsobení se nejen změně klimatu, ale také zmírňování dopadu na změnu klimatu 
a životní prostředí, mimo jiné komplexním měřením a mapováním environmentální 
stopy ozbrojených sil, jak se navrhuje v plánu; naléhavě vyzývá vysokého představitele, 
místopředsedu, aby navrhl členským státům program okamžité činnosti, který sestává 
z prioritních opatření představených v plánu, jež mohou být provedena v krátkodobém 
horizontu;

13. vítá zejména okamžitá a krátkodobá opatření plánu týkající se dopadu na období let 
2020-2021, zejména vypracování nezatěžujícího procesu podávání zpráv spojeného 
s rozvojem měřicích kapacit a založeného na ukazatelích pokroku týkajících se 
environmentální stopy misí a operací SBOP, včetně energetiky, vodohospodářství, 
nakládání s odpady atd; poukazuje na nutnost vytvořit do roku 2024 podrobnější 
hodnocení zohledňující získané zkušenosti a osvědčené postupy a začlenit do zadávání 
veřejných zakázek přísnější požadavky na vhodná technická specifická opatření s cílem 
zmírnit přístup založený na životním cyklu, jak je uvedeno ve vojenské koncepci pro 
ochranu životního prostředí a energetickou účinnost vojenských operací vedených EU 
z roku 2012; zdůrazňuje, že otázky klimatu a životního prostředí je třeba systematicky 
začleňovat do vojenských technologií, výzkumu, zadávání veřejných zakázek 
a infrastruktury;

14. vítá nedávné iniciativy Komise, Rady a ESVČ, pokud jde o diplomatické činnosti 
v oblasti klimatu, bezpečnosti a obrany, zejména politický rámec týkající se 
diplomatické činnosti v oblasti klimatu, plán pro změnu klimatu a obranu (dále jen 
„plán“) a koncepci integrovaného přístupu ke změně klimatu a klimatické bezpečnosti; 
vyzývá vysokého představitele, místopředsedu, aby zajistil, aby byly všechny jednotlivé 
koncepce náležitě provázány a sjednoceny v soudržném a jednotném rámci; zdůrazňuje, 
že výše uvedené je třeba považovat za prioritu, a vyzývá vysokého představitele, 
místopředsedu, aby do června 2023 podal zprávu o dosaženém pokroku;

15. vyjadřuje politování nad tím, že plán nezdůrazňuje potenciál nových partnerství 
v oblasti energetiky, pokud jde o uspokojování očekávané budoucí vysoké poptávky 
Unie po nákladově konkurenceschopné energii z obnovitelných zdrojů a alternativních 
palivech, jež mohla představovat příležitost prospěšnou pro všechny strany a poskytnout 
nová fóra pro spolupráci a dialog, vzájemné hospodářské přínosy, větší bezpečnost 
dodávek a mezinárodní stabilitu; zdůrazňuje, že vzhledem ke svým vlastnostem je vodík 
jednou z možných náhrad fosilních paliv a prostředkem ke snížení emisí skleníkových 
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plynů v ozbrojených silách;

16. aby bylo možné začít přispívat ke zmírňování změny klimatu, vyzývá vysokého 
představitele, místopředsedu, aby do poloviny roku 2023 předložil hodnocení uhlíkové 
stopy a environmentálního dopadu vnější činnosti EU; s ohledem na citlivost 
posuzovaných informací, které poskytly mise a operace SBOP poukazuje na nutnost 
vyvinout do roku 2022 smysluplnou metodiku pro kvantifikaci emisí skleníkových 
plynů z veškeré bezpečnostní a obranné činnosti EU, včetně emisí z výroby, držení 
a demontáže, a řešit tak současný nedostatek spolehlivých a mezinárodně srovnatelných 
údajů; je přesvědčen, že by plán měl být použit k vytvoření rozvoje strategie a jasných 
vnitrostátních závazků na snížení vojenských emisí, včetně povinného podávání zpráv 
o vojenských emisích Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu 
a vnitrostátním parlamentům, protože nebudou-li podávány zprávy a nebude-li zajištěna 
transparentnost, nebude vyvíjen tlak na snížení emisí a nebude možné určit dopad 
jakýchkoliv závazků;

17. vyzývá ke stanovení dobrovolných cílů ke snížení intenzity emisí skleníkových plynů 
při vojenských misích a operacích a k úsilí o dosažení klimatické neutrality do roku 
2050, čímž se dále zvýší operační účinnost;

18. navrhuje zahájit pilotní projekt pro měření a mapování emisí skleníkových plynů z misí 
a operací SBOP; je přesvědčen, že EUFOR Althea by byla v tomto ohledu dobrou 
volbou;

Komplexní a konzistentní přístup

19. vyzývá ke koordinovaným krokům s cílem rychle snížit dopad i rozsah změny klimatu 
dramatickým snížením emisí, aby se v budoucnu zabránilo významným, závažným nebo 
katastrofálním důsledkům celosvětové bezpečnosti; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
odolnost vůči změně klimatu ve všech bezpečnostních prvcích, včetně infrastruktury, 
institucí a politik, a rychle se přizpůsobit jejím účinkům;

20. rozhodně vítá skutečnost, že nový nástroj Unie Globální Evropa (NDICI) náležitě odráží 
naléhavost a význam rychlé, rozhodné a rozsáhlé vnější činnosti v oblasti klimatu; vítá 
v tomto ohledu, že nástroj NDICI zahrnuje opatření v oblasti klimatu a zajistí, aby 30 % 
z jeho sedmiletého rozpočtu ve výši 80 miliard EUR bylo určeno na opatření v oblasti 
klimatu; vyzývá Komisi, aby tyto cíle plně respektovala a aby do svých výpočtů 
zahrnovala pouze opatření s jasným klimatickým rozměrem; vítá skutečnost, že 
z financování jsou vyloučeny investice do fosilních paliv a opatření se škodlivými nebo 
výrazně nepříznivými účinky na životní prostředí a klima; rozhodně vítá politiku 
klimatické bezpečnosti nástroje NDICI – Globální Evropa (viz 3.1. písm. d) nařízení 
o Nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci); vyzývá Komisi, aby 
upřednostnila opatření usilující o dosažení komplexních a inkluzivních výsledků 
prostřednictvím provázanosti zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí za 
účelem předcházení konfliktů a budování míru; vítá program nástroje NDICI v oblasti 
životního prostředí a změny klimatu, přičemž poukazuje na nutnost začlenit větší 
podporu pro nestabilní a konflikty zmítané státy v oblasti environmentální správy, 
včetně budování institucí; požaduje, aby byl v rámci programu pro mír, stabilitu 
a předcházení konfliktům v rámci nástroje NDICI – Globální Evropa uvolněn plný 
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potenciál pro environmentální budování míru; domnívá se, že přístup nástroje NDICI ke 
klimatické bezpečnosti by měl být referenčním bodem pro veškerou další vnější činnost 
Unie, a vyzývá vysokého představitele, místopředsedu Komise, aby zajistil, že zejména 
SBOP bude s tímto přístupem synchronizována; vyzývá Komisi a ESVČ, aby využily 
výsledků stávajícího výzkumu týkajícího se nově se objevujících zranitelných míst 
v oblasti klimatické bezpečnosti, zejména v oblasti Sahelu, Blízkého východu 
a východní Afriky;

21. domnívá se, že klimatická bezpečnost by měla být plně začleněna do souboru nástrojů 
Unie pro předcházení konfliktům a řešení krizí, aby se posílila odolnost nestabilních 
států a zasaženého obyvatelstva;

22. poukazuje na nutnost posílit schopnosti Unie v oblasti strategického výhledu, včasného 
varování, informovanosti o situaci a analýzy konfliktu za použití kvalitativních a 
kvantitativních údajů a inovativních metod z různých zdrojů; zdůrazňuje, že kromě 
systematické spolupráce s organizacemi občanské společnosti by ke strategickému 
výhledu, budování míru a výzkumu v oblasti klimatu a konfliktů měly přispívat rovněž 
vesmírné programy Unie, Satelitní středisko Evropské unie (Satcen) a Zpravodajské a 
informační centrum EU (INTCEN), oddělení ESVČ pro předcházení konfliktům, 
národní výzkumná střediska, analytická střediska, národní zpravodajské služby a 
Společné výzkumné středisko; domnívá se, že je nanejvýš důležité, aby tyto znalosti 
byly využívány k řádnému navrhování budoucích misí, operací a opatření s 
přihlédnutím k parametrům, které zahrnují měnící se povětrnostní podmínky až po 
místní politické souvislosti; oceňuje zásadní roli evropských vesmírných programů, jako 
je Copernicus, kterou hrají pro pochopení změny klimatu a monitorování emisí 
skleníkových plynů; připomíná, že decentralizované agentury EU, zejména Satcen, mají 
jedinečné kapacity pro shromažďování údajů o změně klimatu a jejích bezpečnostních 
aspektech po celém světě; konstatuje, že zásadní význam pro řešení bezpečnostních 
aspektů změny klimatu má rovněž vesmírný program EU; vítá pokračující úsilí 
Satelitního střediska Evropské unie v této oblasti;

23. zdůrazňuje, že základem programů v oblasti klimatické bezpečnosti musí být zásada 
zakládání politiky a programů na datech; současně si je vědom omezení přístupů 
založených na datech velkého objemu a indexech kvantitativní environmentální zátěže, 
pokud jde o předcházení konfliktům, protože u nich hrozí, že se bude příliš málo 
pozornosti věnovat místnímu společenskému kontextu; připomíná, že v některých 
nestabilních zemích jsou spolehlivé údaje nedostupné, mimo jiné i v důsledku korupce a 
slabých správních struktur, a že v jejich případě by mohla být místo těchto údajů 
použita proxy data; domnívá se, že znalosti a iniciativy místního obyvatelstva a 
občanské společnosti hrají velmi důležitou roli v úsilí Unie o řešení dopadů změny 
klimatu na konflikty;

24. vyzývá ESVČ a Komisi, aby zajistily, že včasné varování a analýza konfliktů budou 
odpovídajícím způsobem propojeny s včasnými opatřeními a reakcemi a že bude 
zavedena smysluplná strategická schopnost prognostiky; vítá v tomto ohledu probíhající 
analýzu konfliktů v přibližně 60 zemích, kterou provádí ESVČ; připomíná, že je 
nezbytné, aby opatření v oblasti klimatu zohledňovala konflikty s cílem zabránit 
neúmyslnému poškozování a přispívat k míru, kdykoli je to možné;
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25. zdůrazňuje, že je zapotřebí individuální přístup, včetně regionálně specifických analýz a 
iniciativ řízených na místní úrovni, který bude přizpůsoben konkrétní situaci na místě; 
zdůrazňuje, že aby bylo možné zajistit udržitelnost tohoto úsilí, je třeba posilovat 
odolnost komunit a podporovat místní vlastnictví a struktury místní správy, které 
podporují začlenění; zdůrazňuje, že inkluzivní a odpovědný přístup k místnímu 
obyvatelstvu a účinnější opatření v oblasti ochrany životního prostředí, jako je přístup k 
životně důležitým zdrojům, rovněž zvyšuje bezpečnost jednotek a personálu EU 
(bezpečnost misí); vyjadřuje svou plnou podporu ochráncům životního prostředí, neboť 
v některých částech světa čelí zvýšené represi; zdůrazňuje, že státy, které omezují 
schopnost ochránců životního prostředí jednat, škodí řadě osob, jejichž dovednosti jsou 
nejvíce zapotřebí, čímž poškozují také zájmy EU;

26. vyzývá k mezinárodní spolupráci při řešení problémů souvisejících s environmentální 
migrací s cílem nalézt společná řešení; vyzývá k tomu, aby byl kladen zvláštní důraz na 
poskytování vhodné pomoci dětem a mladým lidem;

27. je přesvědčen, že by mělo být posíleno budování míru v oblasti životního prostředí, 
neboť je jedním z celkově udržitelných a spravedlivých řešení, která řeší dopady změny 
klimatu, a může rovněž nabízet příležitosti k budování míru a současně podporovat 
dialog a spolupráci na místní, vnitrostátní a mezinárodní úrovni (např. pokud jde o 
řízení přírodních zdrojů, přístup k půdě a vodě, ochranu životního prostředí, snižování 
rizika katastrof, přijímání klimatických uprchlíků atd.) a nabízet příležitosti k přijetí 
transformačního přístupu k řešení základních příčin konfliktů a strukturálních hnacích 
sil marginalizace; zdůrazňuje, že je nutné posílit iniciativy v oblasti mediace před 
vypuknutím konfliktu, mimo jiné i prostřednictvím vyšší úrovně financování 
prostřednictvím nástroje NDICI – Globální Evropa; zdůrazňuje, že životním prostředím 
je třeba se zabývat v průběhu celého cyklu konfliktu a odpovídajícím způsobem řešit i 
situaci po jeho skončení, neboť konflikt může vést k tomu, že obyvatelstvo bude 
zranitelnější vůči environmentálním rizikům nebo že na území bez vlády dojde k 
nárůstu trestné činnosti proti životnímu prostředí nebo k devastaci životního prostředí 
(např. k odlesňování);

28. zdůrazňuje, že opatření Unie v oblasti klimatu by měla podporovat začlenění, zaměřovat 
se na dosažení pokroku v oblasti genderové rovnosti, uplatňovat přístup EU založený na 
lidských právech, podporovat řádnou správu a provádět agendu v oblasti mládeže, míru 
a bezpečnosti a agendu žen, míru a bezpečnosti v souladu s akčním plánem EU pro 
rovnost žen a mužů III; vyzývá zejména k podpoře iniciativ organizací žen, mladých lidí 
a původních obyvatel na místní úrovni a k vyvození ponaučení z těchto iniciativ;

29. rovněž zdůrazňuje, že je třeba nasadit odborníky na klimatickou bezpečnost do misí a 
operací SBOP, a vybízí členské státy, aby za tímto účelem poskytly své odborníky; 
navrhuje konkrétně pověřit delegace EU, aby zlepšily podávání zpráv o správě půdy a 
přírodních zdrojů, jakož i o souvisejícím socioekonomickém a politickém vývoji; 
zdůrazňuje, že je důležité pověřit také příslušné subjekty EU, aby pečlivě sledovaly 
situaci v regionech, které jsou silně postiženy změnou klimatu a zhoršováním stavu 
životního prostředí, jako je Sahel, Africký roh a Tichomoří, a aby vypracovaly 
mechanismy pro monitorování, hodnocení a dokumentaci dopadu, získaných zkušeností 
a osvědčených postupů v rámci úsilí o dosažení komplexních výsledků a informovaly o 
nich veřejnost, přičemž propojí přizpůsobování se změně klimatu s budováním míru;
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30. vítá větší zaměření na souvislost mezi klimatem a bezpečností a účast generálního 
tajemníka NATO Jense Stoltenberga na 26. konferenci smluvních stran OSN o změně 
klimatu v Glasgow (COP26) a vyzývá v tomto ohledu k navázání konkrétní spolupráce 
mezi EU a NATO;

Zohlednění provozního rozměru

31. uznává, že mnoho misí SBOP probíhá v oblastech, které jsou vážně zasaženy změnou 
klimatu, což ještě zhoršuje problémy, se kterými se tyto mise potýkají;

32. zdůrazňuje, že změna klimatu by mohla rovněž vést k vysídlování obyvatelstva a 
způsobovat problémy v oblastech operačního působení; vyzývá k tomu, aby byly 
bezpečnostní aspekty změny klimatu jednoznačně vnímány jako stěžejní faktor, který 
budou muset armády řešit, a to nejen kvůli jejím dopadům na vojenské operace, ale i v 
rámci předjímání rostoucí míry vnitřního vysídlování způsobeného změnou klimatu, 
která je již nyní vyšší než míra vysídlování v důsledku konfliktů; konstatuje však, že 
ozbrojené síly nejsou dostatečně připraveny na bezpečnostní důsledky měnícího se 
světového klimatu;

33. podporuje začlenění přístupu zohledňujícího klima a je pevně přesvědčen, že je 
naléhavě nutné, aby členské státy schválily všechny mise a operace a všechna opatření v 
rámci Evropského mírového nástroje (EPF) s cílem více přispívat k integrovanému 
přístupu k boji proti výzvám v oblasti klimatické bezpečnosti, zejména v regionu Sahelu 
a Afrického rohu, čímž se rovněž napomůže snížení nákladů na operace (snížení 
spotřeby energie, využívání nových zdrojů energie) a současně se zlepší operační 
účinnost misí;

34. poukazuje na to, že mise a operace SBOP a opatření v rámci nástroje EPF mohou 
přispívat k posilování odolnosti hostitelských zemí vůči změně klimatu, a zdůrazňuje, 
že pozitivní odkaz z hlediska jejich místní stopy by měl být začleněn do jejich 
výstupních strategií, aniž by to ovlivnilo hlavní úkoly v oblasti bezpečnosti a obrany, 
životaschopnost mise a operační účinnost a bezpečnost vojenského a civilního 
personálu; zdůrazňuje, že snížení operační závislosti na fosilních palivech přináší 
výhody z hlediska operační efektivnosti a účinnosti a přispívá k bezpečnosti personálu 
misí tím, že zkracuje logistické dodavatelské řetězce a posiluje důvěryhodnost uplatnění 
SBOP s ohledem na celosvětové vedoucí postavení EU v oblasti klimatu;

35. připomíná, že všechny civilní a vojenské mise a operace SBOP a akce Evropského 
mírového nástroje by měly být součástí širší politické strategie, která má přispět k 
bezpečnosti lidí, a měly by usilovat o zvýšení bezpečnosti a stability na místě; 
zdůrazňuje, že je třeba začlenit klimatickou bezpečnost a budování míru v oblasti 
životního prostředí do aktualizovaných koncepcí EU týkajících se reformy 
bezpečnostního sektoru a odzbrojení, demobilizace a opětovného začlenění a posílit 
přitom odolnost příslušných struktur místní správy, zejména pokud jde o kvalitu 
bezpečnostních služeb, inkluzivnost (zvláště s ohledem na účast a práva žen, mladých 
lidí a marginalizovaných skupin v celé jejich rozmanitosti), odpovědnost a 
transparentnost;

36. zdůrazňuje, že hlavní dopady změny klimatu v současné době vyžadují rozšíření 
civilních bezpečnostních misí, které nejsou součástí hlavních činností ozbrojených sil;
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37. vyzývá ESVČ, aby zaručila, že civilní mise a vojenské operace budou zohledňovat 
změnu klimatu již od návrhu; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zabránit tomu, aby 
činnosti Unie v nestabilních třetích zemích přispívaly k nedostatku zdrojů, rostoucím 
cenám životně důležitých zdrojů nebo zhoršování životního prostředí a 
znečištění; poukazuje na nutnost vyvinout infrastrukturu misí a dodavatelský řetězec 
tak, aby byly odolné vůči změně klimatu, citlivé k životnímu prostředí, co nejvíce 
uhlíkově neutrální a aby co nejlépe optimalizovaly spotřebu energie; domnívá se, že je 
nezbytné masivně investovat do výzkumu a vývoje uhlíkově neutrálních paliv a 
pohonných systémů pro vojenská vozidla na zemi, na moři a ve vzduchu a využívat 
nové technologie, jako jsou mobilní solární systémy, zejména v případě statických 
prvků, s cílem snížit závislost na fosilních palivech, přičemž je třeba zajistit co nejlepší 
soulad mezi provozní výkonností a ekologickou účinností, aniž by se vytvářely nové 
závislosti na zahraničních subjektech;

38. navrhuje vytvořit výukový program pro kurz „školení školitelů“ v Evropské 
bezpečnostní a obranné škole s cílem začlenit otázky klimatu a životního prostředí do 
běžného systému vojenského výcviku na taktické a strategické úrovni; domnívá se, že 
tyto kurzy by měly být povinnou součástí odborné přípravy poradců v oblasti klimatické 
bezpečnosti, kteří se chtějí zúčastnit misí a operací SBOP, jakož i delegací EU;

39. domnívá se, že uhlíkovou stopu vojenské infrastruktury lze optimalizovat snahou o větší 
energetickou účinnost, pokud jde o modernizaci a přizpůsobení využívání energie z 
obnovitelných zdrojů;

40. vítá úsilí vynaložené na modernizaci s cílem přizpůsobit zařízení extrémním teplotním 
výkyvům způsobeným změnou klimatu, zejména modernizaci článků ekodesignu, aby 
byla zajištěna trvanlivost zařízení;

41. zdůrazňuje, že je nutné posílit budování míru v oblasti životního prostředí a klimatickou 
bezpečnost EU tím, že se začlení úkoly a podpoří se snahy týkající se mediace, dialogu, 
ochrany civilistů, řešení konfliktů a usmíření s cílem zmírnit napětí způsobené změnou 
klimatu mezi různými komunitami soupeřícími o nedostatkové zdroje, jako je 
zemědělská půda nebo voda, které snadno posílí násilnické ozbrojené a extremistické 
skupiny nebo se transformuje do podoby ozbrojených konfliktů, nebo dokonce válek 
mezi státy; v této souvislosti zdůrazňuje, že přizpůsobené mise by se měly mimo jiné 
zaměřit na integrované budování míru, budování míru v oblasti životního prostředí a 
opatření na přizpůsobení se změně klimatu, jakož i na posílení civilních kapacit pro 
předcházení konfliktům; navrhuje, aby se tyto přizpůsobené mise soustředily na 
následující témata:

a) nedostatek zdrojů způsobený změnou klimatu, který přispívá ke konfliktům a 
nestabilitě;

b) kritická infrastruktura v nestabilních zemích a jak zajistit její odolnost z hlediska 
bezpečnosti;

c) ochrana a obrana biologické rozmanitosti způsobem citlivým vůči konfliktům, 
zejména v ekosystémech v nestabilních a válkou zmítaných zemích;

Začleňování změny klimatu do rozvoje vojenských schopností
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42. konstatuje, že všechny vojenské schopnosti a útvary používané Unií a jejími členskými 
státy by měly přispívat k dosažení cílů EU v oblasti klimatu a přizpůsobit se stále 
náročnějším klimatickým podmínkám, aby byly schopny mimo jiné zaručit plnění svých 
úkolů doma a v zahraničí; pokud jde o přizpůsobení se změně klimatu, je přesvědčen, že 
je naléhavě nutné, aby stále náročnějším klimatickým podmínkám své schopnosti 
přizpůsobily také ozbrojené síly členských států;

43. vyzývá k vyhodnocení dopadu, který mají měnící se vzorce počasí způsobené změnou 
klimatu a častější extrémní povětrnostní události na operační účinnost ozbrojených sil a 
na požadavky na schopnosti, které z toho mohou vyplývat;

44. podtrhuje, že navýšení výdajů na obranu by s ohledem k tomu, že je nezbytné zachovat 
úroveň ambicí našich armád, nemělo vést k nárůstu emisí a že část výdajů na obranu by 
měla být vyčleněna na investice do technologií a schopností, které významně snižují 
emise, jako je elektrifikace a používání uhlíkově neutrálních paliv, a dále zdůrazňuje, že 
klimatické a environmentální aspekty se staly klíčovým motivačním faktorem; 
připomíná, že vojenští stratégové a osoby zabývající se plánováním v EU a NATO řeší 
otázku, jak mohou ozbrojené síly snížit svou uhlíkovou stopu, již více než deset let; 
vyzývá EU a NATO, aby vytvořily společnou metodiku, která by pomohla spojencům 
měřit emise skleníkových plynů pocházející z vojenských činností a zařízení a přijmout 
cíle v oblasti snižování emisí; připomíná, že snížení energetické stopy a poptávky po 
palivech má rovněž pozitivní dopad na bezpečnost a účinnost misí; vítá v tomto ohledu 
činnost agentury EDA, zejména politiku ekologizace, koncepci ekologické armády, její 
pracovní skupinu pro energetiku a životní prostředí, konzultační fórum pro udržitelnou 
energii v odvětví obrany a bezpečnosti a inkubační fórum o oběhovém hospodářství v 
evropské obraně; vyzývá k urychlení a rozšíření těchto projektů a k jejich nezávislému 
externímu hodnocení;

45. konstatuje, že agentura EDA dospěla k závěru, že další snížení spotřeby fosilních paliv s 
sebou nese nižší náklady a snižuje emise a závislost na mimoevropských zdrojích a že 
může být významně snížen počet obětí, jelikož bude zapotřebí mnohem méně konvojů 
se zásobami paliv, na které se budou moci protivníci zaměřit, čímž se uvolní zdroje, 
které se používají na ochranu konvojů, a že celkové schopnosti budou efektivnější díky 
větší odolnosti, mobilitě a autonomii; připomíná, že zvýšení podílu dekarbonizovaných 
paliv používaných pro vojenské účely může kromě toho, že přispěje ke klimatické 
neutralitě, pomoci také zvýšit zabezpečení dodávek a zlepšit strategickou autonomii; 
zdůrazňuje, že vysoká poptávka po fosilních palivech a dlouhé dodavatelské trasy 
zvyšují náklady na mise a operace a bezpečnostní riziko pro personál misí a dodavatele;

46. vyzývá GŘ DEFIS, členské státy, ESVČ a agenturu EDA, aby při poskytování 
příslušných finančních prostředků EU zaujaly přístup s nízkou energetickou, uhlíkovou 
a environmentální stopou již od návrhu a aby pravidelně podávaly zprávy o pokroku; 
zdůrazňuje, že je zvlášť důležité při zahajování iniciativ v oblasti výzkumu, vývoje, 
modernizace nebo sdružování a sdílení uplatňovat koordinovaný přístup na úrovni EU, 
zejména pokud jde o vojenské technologie a schopnosti a technologie a schopnosti 
dvojího užití; připomíná, že je strategicky důležité rozvíjet všechny technologické 
aspekty a řešit náklady vzniklé během celého životního cyklu, spolu s normalizací a 
certifikací na úrovni EU, aby byla zajištěna způsobilost vybavení k řešení dopadů 
klimatické krize; vítá, že Evropský obranný fond (EDF) přispívá k začleňování opatření 
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v oblasti klimatu do politiky EU a k úsilí o dosažení celkového cíle 30 % výdajů z 
rozpočtu EU na klimatické cíle, což je cíl stanovený pro rozpočet EU na období 2021–
2027; připomíná, že činnosti v oblasti výzkumu a vývoje mohou být zaměřeny na 
hledání řešení, která zlepší účinnost, sníží uhlíkovou stopu a přinesou udržitelné 
osvědčené postupy; vítá příslušnou investici ve výši 133 milionů EUR stanovenou v 
prvním ročním pracovním programu, ale konstatuje, že to představuje pouze 11 % 
celkového ročního rozpočtu EDF; připomíná úlohu nástroje NextGenerationEU pro 
opatření v oblasti klimatu a vyzývá členské státy, aby využívaly zdroje ze svých 
národních plánů obnovy k investicím do ekologické transformace své vojenské 
infrastruktury;

47. zdůrazňuje, že je nutné navýšit investice do „ekologické“ obrany, zejména vyčleněním 
vyššího podílu vojenského výzkumu a vývoje a inovací v oblasti technologií dvojího 
užití (vybavení, energie atd.) financovaných z rozpočtu EU na uhlíkově neutrální paliva 
a pohonné systémy pro vojenská letadla, lodě a jiná vozidla, zejména pak s ohledem na 
stěžejní budoucí zbraňové systémy (např. budoucí systém vzdušného boje (FCAS) a 
základní evropský bitevní tank (EMBT)) a další systémy, které jsou vyvíjeny v rámcích 
zajištěných EU; zdůrazňuje, že tyto investice mají vzhledem ke své dvojí povaze 
významné vedlejší účinky na civilní odvětví, zejména na oslabené odvětví civilního 
letectví, které hledá méně energeticky náročné a nákladově efektivnější obchodní 
modely a technologie; je přesvědčen, že by se měl upřednostňovat ekodesign, aby se 
snížily environmentální dopady vojenského vybavení během celého jeho životního 
cyklu a současně se zajistil co nejlepší poměr mezi provozní výkonností a 
environmentální účinností; je přesvědčen, že by měla být prostřednictvím evropských 
dotací z EDF dále podporována a významně financována elektrifikace vojenských 
technologií, zejména pak elektrifikace zbraňových systémů, ale také elektrifikace 
související s ubytováním, kasárnami a souvisejícími systémy vytápění nebo chlazení, ať 
už v členských státech nebo ve vojenských táborech v době nasazení; připomíná, že 
přizpůsobení obranných prostředků a jejich použití změně klimatu je odpovědností, 
která je primárně v pravomoci členských států, a že EU jako taková zatím nemá vlastní 
kapacity;

48. zdůrazňuje, že je třeba, aby EU neustále monitorovala a snižovala zranitelnost nebo 
závislost, kterou by mohla „elektrifikace“ evropských ozbrojených sil způsobit, zejména 
pokud jde o přístup k základním surovinám; zdůrazňuje, že „ekologizace“ evropských 
ozbrojených sil a jejich digitalizace nesmí za žádných okolností vytvářet nová slabá 
místa ani snižovat bezpečnost Evropy a evropských občanů;

49. žádá, aby byla kritéria energetické účinnosti a zásady oběhového hospodářství 
začleněna do programů pro rozvoj schopností a do pokynů pro zadávání veřejných 
zakázek, a to na základě zkušeností a poznatků získaných členskými státy a v rámci 
činnosti agentury EDA; žádá členské státy, aby pracovaly na optimalizaci procesů a 
zajistily, že návrh, výroba a provoz systémů budou prováděny způsobem šetrným k 
životnímu prostředí v souladu se zásadami oběhovosti, zejména pokud jde o operační 
velitelství a terénní kanceláře; vyzývá k posílení úlohy agentury EDA, fondu EDF a 
stálé strukturované spolupráce (PESCO) při podpoře členských států, sdílení 
vnitrostátních osvědčených postupů a organizování pravidelných vzájemných výměn v 
oblasti ekologické obrany a zmírňování změny klimatu;
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50. domnívá se, že je načase vypracovat nové projekty PESCO, jejichž cílem bude stanovit 
normy a referenční hodnoty týkající se energetické účinnosti a vytvářet nové schopnosti 
nebo sdílet a modernizovat ty stávající; vyzývá členské státy, aby zvážily, zda je možné 
využít PESCO k vytvoření sboru vojenských techniků, kteří by se zaměřovali na boj 
proti přírodním katastrofám způsobeným změnou klimatu a na ochranu infrastruktury v 
nestabilních zemích; zdůrazňuje, že je důležité provádět pravidelné přezkumy, aby bylo 
možné posuzovat pokrok těchto projektů a co nejdříve řešit nedostatky; oceňuje úlohu, 
kterou hrají společné operace na záchranu civilistů při přírodních katastrofách, jako je 
francouzsko-nizozemský výcvik v oblasti zvládání katastrof HUREX v Karibiku;

51. zdůrazňuje, že je třeba se zabývat změnou klimatu a zhoršováním stavu životního 
prostředí při budoucím přezkumu paktu pro civilní SBOP, především s ohledem 
na začleňování klimatických a environmentálních aspektů do operativních úkolů 
a politiky v oblasti odborné přípravy;

Zlepšení mezinárodní spolupráce a posílení multilateralismu

52. připomíná význam spolupráce jako základního kamene vůdčí úlohy EU v boji proti 
změně klimatu, jak je stanoveno v plánu; vítá probíhající výměny mezi zaměstnanci s 
OSN a NATO a zdůrazňuje nutnost užší spolupráce v této oblasti; vyzývá ESVČ 
a příslušné útvary Komise, aby dále navazovaly dialog s jinými partnery, například 
s Africkou unií, Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Kanadou 
a Spojenými státy; zdůrazňuje, že je třeba se rovněž zabývat současným nedostatkem 
spolehlivých a mezinárodně srovnatelných údajů o spotřebě energie a emisích 
skleníkových plynů v odvětví obrany;

53. zdůrazňuje, že politika v oblasti klimatické bezpečnosti se musí zaměřit nejen na 
přizpůsobení se otřesům, omezeným zdrojům a vyšší míře nepředvídatelnosti, ale také 
na podporu hlubších změn potřebných k obnovení ekologické stability a rovnováhy na 
celosvětové úrovni;

54. žádá, aby bylo propojení mezi klimatem a bezpečností zahrnuto jako nová prioritní 
oblast do strategického partnerství OSN a EU pro mírové operace a řešení krizí;

55. vítá, že NATO stanovilo cíl dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050; poukazuje na 
to, že členem NATO je 22 členských států, a vyzývá vysokého představitele, 
místopředsedu, aby zajistil sjednocení cílů, referenčních hodnot a metodik v oblasti 
snižování emisí mezi členskými státy, neboť každý členský stát má jen jeden soubor 
ozbrojených sil; je přesvědčen, že NATO a EU by měly přistupovat ke klimatické 
bezpečnosti jako k nové oblasti spolupráce, ve které je třeba podnikat konkrétní kroky; 
konkrétně požaduje, aby byla změna klimatu a bezpečnost zahrnuta do třetího 
společného prohlášení EU a NATO jako nová a velmi konkrétní oblast spolupráce;

56. zdůrazňuje důležitou úlohu parlamentní diplomacie při posilování mezinárodních vazeb 
v boji proti změně klimatu, a to i prostřednictvím činnosti výborů a delegací 
Evropského parlamentu, a vyzývá k většímu zaměření na souvislost mezi klimatem a 
bezpečností;

57. zdůrazňuje, že nedostatek finančních prostředků na opatření v oblasti klimatu je hlavní 
překážkou smysluplného řešení změny klimatu a budování klimatické bezpečnosti; 
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vyjadřuje politování nad tím, že mezinárodní společenství v roce 2009 přislíbilo 
rozvojovým zemím 100 miliard USD na financování opatření v oblasti klimatu, avšak 
tento závazek se do konání konference COP26 stále nepodařilo splnit;

°

° °

58. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení místopředsedovi Komise, 
vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě 
a Komisi.
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15.03.2022

MENŠINOVÉ STANOVISKO

předložené v souladu s čl. 55 odst. 4 jednacího řádu
Mick Wallace

Plán pro změnu klimatu a obranu stanoví akční plán pro zmírnění změny klimatu v oblasti 
tzv. „klimatické bezpečnosti“. Za tímto účelem vyzývá k navýšení výdajů na výzkum, 
technologie a schopnosti, které ozbrojeným silám umožní snížit jejich uhlíkovou stopu. Znění 
však umožňuje dobrovolné stanovení cílů v oblasti snižování emisí uhlíku, což je slabší 
postoj, než jaký je vyjádřen v původním plánu, jehož cílem bylo „usilovat o začlenění aspektů 
obrany do vnitrostátně stanovených příspěvků“. 
Text klade důraz spíše na zvýšení účinnosti než na absolutní snížení emisí, kterého by bylo 
dosaženo, pokud by ozbrojené síly byly méně aktivní. Ve zprávě se totiž opakovaně uvádí, že 
toto úsilí o snížení emisí by na výkonnost ozbrojených sil nemělo mít vliv. 
Zpráva ve skutečnosti prosazuje rozsáhlý převod veřejného majetku soukromým 
společnostem, které vyrábí zbraně za účelem dodávek inovací a vybavení. Ty však celkové 
snížení emisí uhlíku z činnosti ozbrojených sil nezaručí. Aby bylo tohoto snížení dosaženo, 
musí EU omezit vojenské operace, přerušit spolupráci s NATO, zapojit se do diplomacie a 
prosazovat zrušení dluhu v oblastech postižených změnou klimatu. Levice nemůže tento 
dokument podpořit.

15.03.2022
MENŠINOVÉ STANOVISKO

předložené v souladu s čl. 55 odst. 4 jednacího řádu
Bernhard Zimniok

Nejenže je současný diskurs o změně klimatu do značné míry sporný, politika EU v oblasti 
klimatu navíc byla a stále je z velké části založena na subjektivních pocitech spíše než na 
faktech. Kromě toho nedávno vyšlo najevo, že tomu tak je z důvodu zasahování třetích zemí 
do záležitostí různých evropských států, které je ve prospěch třetích zemí, avšak na úkor 
Evropy. Obranyschopnost jednotlivých členských států nesmí být ohrožena politikou EU v 
oblasti klimatu, a to bez ohledu na úroveň nepodložených tvrzení, na nichž je tato politika 
založena. Obrana jakékoli země je výsadou vlády dané země a veškeré pokusy o omezení této 
národní suverenity jsou nepřijatelné. Proto musí být tato zpráva zamítnuta. Kromě toho je 
mimořádně nerozumné požadovat, aby obranné síly členských států dodržovaly tato vysoce 
omezující a odhalující opatření v době, kdy je v důsledku eskalace konfliktu na Ukrajině a v 
souvislosti s ním ohrožena bezpečnost a mír v celé Evropě. Navrhované požadavky na 
dosažení cílů EU v oblasti uhlíkové neutrality a snížení emisí pro armádu ve zprávě slouží 
pouze k tomu, aby bránily stávajícím i plánovaným expanzím obranných sil v členských 
státech, a v konečném důsledku představují velké riziko pro naše občany, národy, kultury a 
národní dědictví.
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