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Amendement 1
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien artikel 196 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie inzake civiele bescherming en artikel 
214 inzake humanitaire hulp,

Or. en

Amendement 2
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien artikel 196 VWEU inzake civiele 
bescherming en artikel 214 inzake 
humanitaire hulp,

Or. en

Amendement 3
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Visum 5

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het jaarverslag van de Commissie, 
getiteld "Op weg naar een Europese civiele 
bescherming: Europe Aid" van mei 2006,

- gezien het verslag van de Commissie, 
getiteld "Op weg naar een Europese civiele 
bescherming: Europe Aid" van mei 2006,

Or. en



PE492.875v01-00 4/87 AM\909835NL.doc

NL

Amendement 4
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien Beschikking 2007/779/EG, 
Euratom van de Raad van 8 november 
2007 tot instelling van een communautair 
mechanisme voor civiele bescherming 
(herschikking)1,
__________________
1 PB L 314 van 1.12.2007 

Or. en

Amendement 5
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de Beschikking van de Raad van 
8 november 2007 tot instelling van een 
communautair mechanisme voor civiele 
bescherming, gezien de mededeling van 
de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad van 26 oktober 
2010 getiteld “Naar een krachtigere 
Europese respons bij rampen: de rol van 
civiele bescherming en humanitaire hulp" 
en de resolutie van het Europees 
Parlement van 27 september 2011, 

Or. en
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Amendement 6
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Visum 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad 
van 26 oktober 2010 getiteld “Naar een 
krachtigere Europese respons bij rampen: 
de rol van civiele bescherming en 
humanitaire hulp” en het voorstel voor 
een Besluit van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende een EU-
mechanisme voor civiele bescherming van 
20 december 2011,

Or. en

Amendement 7
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Visum 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de resolutie van het Europees 
Parlement van 27 september 20111 over 
de mededeling van de Commissie Naar 
een krachtigere Europese respons bij 
rampen: de rol van civiele bescherming 
en humanitaire hulp van 26 oktober 2010
__________________
1 P7_TA-PROV(2011)0404

Or. en

Amendement 8
Justas Vincas Paleckis
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Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het voorstel van de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad 
betreffende een EU-mechanisme voor 
civiele bescherming 

Or. en

Amendement 9
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de conferenties 
van Berlijn in oktober 2011 getiteld "Van 
klimaatonderhandeling naar 
klimaatdiplomatie" en van London in 
maart 2012 getiteld "Een overleg inzake 
klimaat en veiligheid voor de 21e eeuw",

Or. en

Amendement 10
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de VN-richtsnoeren inzake het 
gebruik van militaire en civiele 
defensiemiddelen bij rampen (de Oslo-
richtsnoeren) 2en de richtsnoeren inzake 
het gebruik van militaire en civiele 
defensiemiddelen ter ondersteuning van 
humanitaire VN-activiteiten in complexe 
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noodsituaties (de zogenoemde MCDA-
richtsnoeren),
__________________
2 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/47da
87822.html

Or. en

Amendement 11
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad9 

en de gemeenschappelijke verklaring over 
"De Europese Consensus betreffende 
humanitaire hulp"10,
__________________
9 {SEC(2007) 781} {SEC(2007) 782} /* 
COM/2007/0317 def. */
10 Gemeenschappelijke verklaring van de 
Raad en de vertegenwoordigers van de 
regeringen der lidstaten, in het kader van 
de Raad bijeen, het Europees Parlement 
en de Europese Commissie (2008/C 25/01)

Or. en

Amendement 12
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Visum 10 ter (nieuw)

http://www.unhcr.org/refworld/docid/47da87822.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/47da87822.html
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de Europese consensus over 
humanitaire hulp3,
__________________
3 PB C25/1 van 30.1.2008

Or. en

Amendement 13
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Visum 11

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien verslagen door verschillende 
internationale instellingen en 
onderzoeksorganisaties9,

Schrappen

Or. en

Amendement 14
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Visum 11 – voetnoot 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. Trends and Implications of Climate 
Change for National and International 
Security, verslag door het Defence 
Science Board van de Verenigde Staten, 
oktober 2011; verslag door het Centre for 
a New American Security (CNAS), 
getiteld "Broadening Horizons: Climate 
Change and the U.S. Armed Forces", 
28 april 2010, auteurs: CDR Herbert 
Carmen, Christine Parthemore, Will 
Rogers Malin Mobjörk, Mikael Eriksson, 

Schrappen

http://www.cnas.org/node/2947
http://www.cnas.org/node/2947
http://www.cnas.org/parthemore
http://www.cnas.org/rogers
http://www.cnas.org/rogers
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Henrik Carlsen: verslag getiteld 
"Connecting Climate Change with 
Security and Armed Conflict", Zweedse 
onderzoeksinstelling (FOI); verslag 
inzake migratie en mondiale verandering 
van het milieu (2011), laatste 
projectverslag; Government Office for 
Science, Londen: Water, Crisis and 
Climate Change in Uganda: A Policy 
Brief door Lukas Ruettinger en Dennis 
Taenzler, Berlijn, Kampala: adelphi 2011 

Or. en

Amendement 15
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat klimaatverandering 
breed erkend wordt als drijvende kracht 
en verveelvoudiging van de bedreigingen 
voor mondiale veiligheid, vrede en 
stabiliteit en dat klimaatverandering 
derhalve relevant is voor de artikelen 42 
en 43 van het Verdrag van Lissabon;

Schrappen

Or. de

Amendement 16
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat klimaatverandering breed 
erkend wordt als drijvende kracht en 
verveelvoudiging van de bedreigingen 
voor mondiale veiligheid, vrede en 

1. neemt nota van de gevolgen van de 
klimaatverandering voor de mondiale 
veiligheid, vrede en stabiliteit;

http://www.adelphi.de/files/uploads/andere/pdf/application/pdf/2011_water_crisis_and_climate_change_in_uganda_a_policy_brief.pdf
http://www.adelphi.de/files/uploads/andere/pdf/application/pdf/2011_water_crisis_and_climate_change_in_uganda_a_policy_brief.pdf
http://www.adelphi.de/files/uploads/andere/pdf/application/pdf/2011_water_crisis_and_climate_change_in_uganda_a_policy_brief.pdf
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stabiliteit en dat klimaatverandering 
derhalve relevant is voor de artikelen 42 
en 43 van het Verdrag van Lissabon;

Or. en

Amendement 17
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat klimaatverandering breed 
erkend wordt als drijvende kracht en 
verveelvoudiging van de bedreigingen 
voor mondiale veiligheid, vrede en 
stabiliteit en dat klimaatverandering 
derhalve relevant is voor de artikelen 42 en 
43 van het Verdrag van Lissabon;

1. benadrukt dat klimaatveiligheid een 
wezenlijk bestanddeel is van mondiale 
veiligheid, vrede en stabiliteit en dat 
klimaatverandering derhalve relevant is 
voor de artikelen 42 en 43 van het Verdrag 
van Lissabon; meent derhalve dat 
klimaatverandering op de middellange en 
lange termijn voor een verveelvoudiging 
van de bedreigingen zorgt en tot een 
aanzienlijke achteruitgang van 
veiligheidssituatie van de Unie zou 
kunnen leiden; 

Or. en

Amendement 18
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat klimaatverandering breed 
erkend wordt als drijvende kracht en 
verveelvoudiging van de bedreigingen voor 
mondiale veiligheid, vrede en stabiliteit en 
dat klimaatverandering derhalve relevant 
is voor de artikelen 42 en 43 van het 

1. benadrukt dat klimaatverandering breed 
erkend wordt als drijvende kracht en 
verveelvoudiging van de bedreigingen voor 
mondiale veiligheid, vrede en stabiliteit;
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Verdrag van Lissabon;

Or. en

Amendement 19
Graham Watson, Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat klimaatverandering breed 
erkend wordt als drijvende kracht en 
verveelvoudiging van de bedreigingen 
voor mondiale veiligheid, vrede en 
stabiliteit en dat klimaatverandering 
derhalve relevant is voor de artikelen 42 en 
43 van het Verdrag van Lissabon;

1. benadrukt dat klimaatveiligheid een 
wezenlijk bestanddeel is van mondiale 
veiligheid, vrede en stabiliteit en dat 
klimaatverandering derhalve relevant is 
voor de artikelen 42 en 43 van het Verdrag 
van Lissabon; meent derhalve dat 
klimaatverandering op de middellange en 
lange termijn voor een verveelvoudiging 
van de bedreigingen zorgt en tot een 
aanzienlijke achteruitgang van 
veiligheidssituatie van de Unie zou 
kunnen leiden; 

Or. en

Amendement 20
Justas Vincas Paleckis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. betreurt dat het thema 
klimaatverandering als de grootste 
bedreiging voor de mondiale veiligheid in 
de afgelopen vier jaar in het publieke 
debat in de schaduw van de economische 
en financiële crisis heeft gestaan, die ook 
een onmiddellijke mondiale bedreiging 
vormt;
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Or. en

Amendement 21
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat de 
klimaatverandering door menselijk 
handelen mogelijk niet meer kan worden 
voorkomen, zodat het aannemen van 
veiligheidsstrategieën als reactie op en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering voor de veiligheid 
uiterst belangrijk is, teneinde deze te 
verzachten

Or. en

Amendement 22
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat de 
klimaatverandering door menselijk 
handelen mogelijk niet meer kan worden 
voorkomen, zodat het aannemen van 
veiligheidsstrategieën als reactie op en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering voor de veiligheid 
uiterst belangrijk is, teneinde deze te 
verzachten

Or. en
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Amendement 23
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt met ernstige bezorgdheid een 
toename vast van extreme weersituaties in 
recente jaren als gevolg van verslechterde 
natuurlijke schommelingen van het 
klimaat en door de mens veroorzaakte 
invloed op weersomstandigheden;

Schrappen

Or. en

Amendement 24
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt met ernstige bezorgdheid een 
toename vast van extreme weersituaties in 
recente jaren als gevolg van verslechterde 
natuurlijke schommelingen van het klimaat 
en door de mens veroorzaakte invloed op 
weersomstandigheden;

2. stelt met ernstige bezorgdheid een 
toename vast van extreme weersituaties in 
recente jaren als gevolg van natuurlijke 
schommelingen van het klimaat en door de 
mens veroorzaakte invloed op het klimaat;

Or. nl

Amendement 25
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. merkt op dat door 
klimaatverandering veroorzaakte 
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natuurrampen verergerd worden door 
onjuist bodemgebruik, slecht bosbeheer 
en ontoereikende 
waarschuwingssystemen;

Or. nl

Amendement 26
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat deze situaties 
toenemende kosten met zich meebrengen 
voor de mondiale economie, niet alleen 
voor ontwikkelingslanden, maar ook voor 
de wereldeconomie, zowel als directe 
kosten wat betreft opnieuw opbouwen en 
helpen, maar ook als indirecte kosten wat 
betreft toenamen aan verzekeringen, 
prijzen van producten en diensten; hoewel 
de kosten van de mogelijke verergering 
van bepaalde bestaande of toekomstige 
bedreigingen voor de internationale vrede 
en veiligheid niet exact gemeten kunnen 
worden, zijn die zeker zeer hoog;

3. is van oordeel dat de toename van 
extreme weersomstandigheden 
toenemende kosten met zich meebrengt 
voor de mondiale economie, niet alleen 
voor ontwikkelingslanden, maar ook voor 
de wereldeconomie, zowel als directe 
kosten voor het opnieuw opbouwen en 
hulp, maar ook als indirecte kosten door 
verhogingen van verzekeringen, prijzen 
van producten en diensten;

Or. en

Amendement 27
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat deze situaties 
toenemende kosten met zich meebrengen 
voor de mondiale economie, niet alleen 
voor ontwikkelingslanden, maar ook voor 

3. is van oordeel dat deze situaties 
toenemende kosten met zich mee kunnen 
brengen voor de mondiale economie, niet 
alleen voor ontwikkelingslanden, maar ook 
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de wereldeconomie, zowel als directe 
kosten wat betreft opnieuw opbouwen en 
helpen, maar ook als indirecte kosten wat 
betreft toenamen aan verzekeringen, 
prijzen van producten en diensten; hoewel 
de kosten van de mogelijke verergering 
van bepaalde bestaande of toekomstige 
bedreigingen voor de internationale vrede 
en veiligheid niet exact gemeten kunnen 
worden, zijn die zeker zeer hoog;

voor de wereldeconomie, zowel als directe 
kosten wat betreft opnieuw opbouwen en 
helpen, maar ook als indirecte kosten wat 
betreft toenamen aan verzekeringen, 
prijzen van producten en diensten;

Or. en

Amendement 28
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat deze situaties 
toenemende kosten met zich meebrengen 
voor de mondiale economie, niet alleen 
voor ontwikkelingslanden, maar ook voor 
de wereldeconomie, zowel als directe 
kosten wat betreft opnieuw opbouwen en 
helpen, maar ook als indirecte kosten wat 
betreft toenamen aan verzekeringen, 
prijzen van producten en diensten; hoewel 
de kosten van de mogelijke verergering 
van bepaalde bestaande of toekomstige 
bedreigingen voor de internationale vrede 
en veiligheid niet exact gemeten kunnen 
worden, zijn die zeker zeer hoog;

3. is van oordeel dat deze situaties 
toenemende kosten met zich meebrengen 
voor de mondiale economie, niet alleen 
voor ontwikkelingslanden, maar ook voor 
de wereldeconomie, zowel als directe 
kosten wat betreft opnieuw opbouwen en 
helpen, maar ook als indirecte kosten wat 
betreft toenamen aan verzekeringen, 
prijzen van producten en diensten; hoewel 
de kosten van de mogelijke verergering 
van bepaalde bestaande of toekomstige 
bedreigingen voor de internationale vrede 
en veiligheid van mensen niet exact 
gemeten kunnen worden, zijn die zeker 
zeer hoog;

Or. en

Amendement 29
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat natuurrampen, verergerd 
door klimaatverandering, zeer 
destabiliserend zijn, in het bijzonder voor 
staten die het meest kwetsbaar zijn voor 
slechte weersomstandigheden en voor 
falende staten, waarvan de meeste zich in 
ontwikkelingsgebieden of in de tropen en 
de subtropen bevinden; benadrukt dat 
bevolkingen met minder toegang tot 
zoetwater en voedingsmiddelen, 
veroorzaakt door natuurrampen die door 
klimaatverandering verergerd zijn, 
gedwongen worden te migreren en 
derhalve de economische, sociale en 
administratieve mogelijkheden van reeds 
kwetsbare gebieden of falende staten 
overbelasten en bijgevolg conflicten en een 
negatieve invloed op de veiligheid creëren; 
herinnert eraan dat deze gebeurtenissen 
concurrentie creëren tussen 
gemeenschappen en landen om schaarse 
middelen, wat oude veiligheidsdilemma's 
verergert en nieuwe creëert;

4. wijst erop dat natuurrampen zeer 
destabiliserend zijn, in het bijzonder voor 
staten die het kwetsbaarst zijn voor slechte 
weersomstandigheden en voor falende 
staten; benadrukt dat bevolkingen met 
minder toegang tot zoetwater en 
voedingsmiddelen, veroorzaakt door 
natuurrampen vaker migreren en derhalve 
de economische, sociale en administratieve 
mogelijkheden van staten, met name reeds 
kwetsbare gebieden of falende staten, 
overbelasten en mogelijk conflicten 
creëren en een negatieve invloed hebben 
op de veiligheid; neemt er nota van dat 
deze gebeurtenissen concurrentie zouden 
kunnen creëren tussen gemeenschappen en 
landen om schaarse middelen;

Or. en

Amendement 30
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat natuurrampen, verergerd 
door klimaatverandering, zeer 
destabiliserend zijn, in het bijzonder voor 
staten die het meest kwetsbaar zijn voor 
slechte weersomstandigheden en voor 
falende staten, waarvan de meeste zich in 
ontwikkelingsgebieden of in de tropen en 
de subtropen bevinden; benadrukt dat 
bevolkingen met minder toegang tot 

4. wijst erop dat natuurrampen, verergerd 
door klimaatverandering, zeer 
destabiliserend zijn, in het bijzonder voor 
kwetsbare staten in ontwikkelingsgebieden 
of in de tropen en de subtropen; benadrukt 
dat bevolkingen met minder toegang tot 
zoetwater en voedingsmiddelen, 
veroorzaakt door natuurrampen die door 
klimaatverandering verergerd zijn, 
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zoetwater en voedingsmiddelen, 
veroorzaakt door natuurrampen die door 
klimaatverandering verergerd zijn, 
gedwongen worden te migreren en 
derhalve de economische, sociale en 
administratieve mogelijkheden van reeds 
kwetsbare gebieden of falende staten 
overbelasten en bijgevolg conflicten en een 
negatieve invloed op de veiligheid creëren; 
herinnert eraan dat deze gebeurtenissen 
concurrentie creëren tussen 
gemeenschappen en landen om schaarse 
middelen, wat oude veiligheidsdilemma's 
verergert en nieuwe creëert;

gedwongen worden te migreren en 
derhalve de economische, sociale en 
administratieve mogelijkheden van reeds 
kwetsbare gebieden of falende staten 
overbelasten en bijgevolg conflicten en een 
negatieve invloed op de veiligheid creëren; 
herinnert eraan dat deze gebeurtenissen 
concurrentie creëren tussen 
gemeenschappen en landen om schaarse 
middelen, wat oude veiligheidsdilemma's 
verergert en nieuwe creëert;

Or. nl

Amendement 31
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat natuurrampen, verergerd 
door klimaatverandering, zeer 
destabiliserend zijn, in het bijzonder voor 
staten die het meest kwetsbaar zijn voor 
slechte weersomstandigheden en voor 
falende staten, waarvan de meeste zich in 
ontwikkelingsgebieden of in de tropen en 
de subtropen bevinden; benadrukt dat 
bevolkingen met minder toegang tot 
zoetwater en voedingsmiddelen, 
veroorzaakt door natuurrampen die door 
klimaatverandering verergerd zijn, 
gedwongen worden te migreren en 
derhalve de economische, sociale en 
administratieve mogelijkheden van reeds 
kwetsbare gebieden of falende staten 
overbelasten en bijgevolg conflicten en 
een negatieve invloed op de veiligheid 
creëren; herinnert eraan dat deze 
gebeurtenissen concurrentie creëren 
tussen gemeenschappen en landen om 

wijst erop dat natuurrampen, verergerd 
door klimaatverandering, zeer 
destabiliserend zijn, in het bijzonder voor 
staten die het kwetsbaarst zijn voor slechte 
weersomstandigheden en voor falende 
staten, waarvan de meeste zich in 
ontwikkelingsgebieden of in de tropen en 
de subtropen bevinden; benadrukt dat een 
verscheidenheid van klimatische effecten 
tot een verscheidenheid van humanitaire 
rampen kan leiden, die het vermogen van 
staten om deze het hoofd te bieden sterk 
ondermijnen, waardoor een groter deel 
van de wereld hierdoor getroffen wordt; 
merkt echter op dat tot op heden geen 
conflictgeval uitsluitend aan 
klimaatverandering kan worden 
toegeschreven; onderstreept dat het 
gevaar voornamelijk beperkt blijft tot 
gebieden met verandering van zeeniveau 
(Oceanië) of klimaatgedreven schaarste 
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schaarse middelen, wat oude 
veiligheidsdilemma's verergert en nieuwe 
creëert;

aan hulpbronnen (in de Sahara en Afrika 
bezuiden de Sahara) zodat de strategieën 
ter vermindering van de gevolgen van de 
klimaatverandering vooral op deze regio’s 
gericht moeten zijn;

Or. en

Amendement 32
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat natuurrampen, verergerd 
door klimaatverandering, zeer 
destabiliserend zijn, in het bijzonder voor 
staten die het meest kwetsbaar zijn voor 
slechte weersomstandigheden en voor 
falende staten, waarvan de meeste zich in 
ontwikkelingsgebieden of in de tropen en 
de subtropen bevinden; benadrukt dat 
bevolkingen met minder toegang tot 
zoetwater en voedingsmiddelen, 
veroorzaakt door natuurrampen die door 
klimaatverandering verergerd zijn, 
gedwongen worden te migreren en 
derhalve de economische, sociale en 
administratieve mogelijkheden van reeds 
kwetsbare gebieden of falende staten 
overbelasten en bijgevolg conflicten en een 
negatieve invloed op de veiligheid creëren;

4. wijst erop dat natuurrampen, verergerd 
door klimaatverandering, zeer 
destabiliserend zijn, in het bijzonder voor 
staten die het meest kwetsbaar zijn voor 
slechte weersomstandigheden en voor 
falende staten, waarvan de meeste zich in 
ontwikkelingsgebieden of in de tropen en 
de subtropen bevinden; benadrukt dat 
bevolkingen met minder toegang tot 
zoetwater en voedingsmiddelen, 
veroorzaakt door natuurrampen die door 
klimaatverandering verergerd zijn, in veel 
gevallen gedwongen worden te migreren 
en derhalve vaak de economische, sociale 
en administratieve mogelijkheden van 
reeds kwetsbare gebieden of falende staten 
overbelasten en bijgevolg conflicten en een 
negatieve invloed op de veiligheid creëren;

Or. de

Amendement 33
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat natuurrampen, verergerd 
door klimaatverandering, zeer 
destabiliserend zijn, in het bijzonder voor 
staten die het meest kwetsbaar zijn voor 
slechte weersomstandigheden en voor 
falende staten, waarvan de meeste zich in 
ontwikkelingsgebieden of in de tropen en 
de subtropen bevinden; benadrukt dat 
bevolkingen met minder toegang tot 
zoetwater en voedingsmiddelen, 
veroorzaakt door natuurrampen die door 
klimaatverandering verergerd zijn, 
gedwongen worden te migreren en 
derhalve de economische, sociale en 
administratieve mogelijkheden van reeds 
kwetsbare gebieden of falende staten 
overbelasten en bijgevolg conflicten en een 
negatieve invloed op de veiligheid creëren; 
herinnert eraan dat deze gebeurtenissen 
concurrentie creëren tussen 
gemeenschappen en landen om schaarse 
middelen, wat oude veiligheidsdilemma's 
verergert en nieuwe creëert;

4. wijst erop dat natuurrampen, verergerd 
door klimaatverandering, zeer 
destabiliserend zijn, in het bijzonder voor 
staten die het meest kwetsbaar zijn voor 
slechte weersomstandigheden en voor 
falende staten, waarvan de meeste zich in 
ontwikkelingsgebieden of in de tropen en 
de subtropen bevinden, en tevens dat 
mensen door natuurrampen ontheemd 
raken; merkt op dat dezelfde fenomenen 
ook kunnen plaatsvinden als gevolg van 
een groot technologisch incident dat door 
een natuurramp wordt veroorzaakt; 
benadrukt dat bevolkingen met minder 
toegang tot zoetwater en 
voedingsmiddelen, veroorzaakt door 
natuurrampen, gedwongen worden te 
migreren en derhalve de economische, 
sociale en administratieve mogelijkheden 
van reeds kwetsbare gebieden of falende 
staten overbelasten en bijgevolg tot het 
ontstaan van conflicten bijdragen en van 
negatieve invloed zijn op de algehele 
veiligheid; herinnert eraan dat deze 
gebeurtenissen concurrentie creëren tussen 
gemeenschappen en landen om schaarse 
middelen, wat oude veiligheidsdilemma's 
verergert en nieuwe creëert;

Or. fi

Amendement 34
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat huidige nationale, 
regionale en internationale conflicten, 
zoals die in de Hoorn van Afrika en de 
Sahelgebieden, ook klimaatgedreven zijn; 

Schrappen
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erkent het feit dat de hongersnood in de 
Hoorn van Afrika tot op zekere hoogte 
klimaatgedreven is en de humanitaire, 
politieke en veiligheidssituatie in Somalië, 
Kenia en andere landen in de regio 
negatief beïnvloed heeft; herinnert aan de 
door UNEP in december 2011 
gepubliceerde analyse inzake de situatie 
in het Sahelgebied, waar vermeld wordt 
dat stijgende temperaturen hebben geleid 
tot watertekorten en in het bijzonder 
lokale bevolkingen, wier 
bestaansmiddelen afhankelijk zijn van 
natuurlijke bronnen, zoals landbouw, 
visserij en veehouderij, onder grote druk 
hebben gezet, wat in sommige gevallen 
resulteert in geweld en gewapend conflict;

Or. en

Amendement 35
Mitro Repo
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat huidige nationale, 
regionale en internationale conflicten, zoals 
die in de Hoorn van Afrika en de 
Sahelgebieden, ook klimaatgedreven zijn; 
erkent het feit dat de hongersnood in de 
Hoorn van Afrika tot op zekere hoogte 
klimaatgedreven is en de humanitaire, 
politieke en veiligheidssituatie in Somalië, 
Kenia en andere landen in de regio negatief 
beïnvloed heeft; herinnert aan de door 
UNEP in december 2011 gepubliceerde 
analyse inzake de situatie in het 
Sahelgebied, waar vermeld wordt dat 
stijgende temperaturen hebben geleid tot 
watertekorten en in het bijzonder lokale 
bevolkingen, wier bestaansmiddelen 
afhankelijk zijn van natuurlijke bronnen, 
zoals landbouw, visserij en veehouderij, 
onder grote druk hebben gezet, wat in 

5. wijst erop dat huidige nationale, 
regionale en internationale conflicten, zoals 
die in de Hoorn van Afrika en de 
Sahelgebieden, ook klimaatgedreven zijn; 
erkent het feit dat de hongersnood in de 
Hoorn van Afrika tot op zekere hoogte 
klimaatgedreven is en de humanitaire, 
politieke en veiligheidssituatie in Somalië, 
Kenia en andere landen in de regio negatief 
beïnvloed heeft; herinnert er bovendien 
aan dat het Sahelgebied met de ergste 
droogte sinds tientallen jaren te kampen 
heeft en dat meer dan 18 miljoen mensen 
in Burkina Faso, Gambia, Kameroen, 
Mali, Mauritanië, Niger, Nigeria, Senegal 
en Tsjaad onder voedsel- en watertekorten 
lijden; herinnert aan de door UNEP in 
december 2011 gepubliceerde analyse 
inzake de situatie in het Sahelgebied, waar 
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sommige gevallen resulteert in geweld en 
gewapend conflict;

vermeld wordt dat stijgende temperaturen 
hebben geleid tot watertekorten en in het 
bijzonder lokale bevolkingen, wier 
bestaansmiddelen afhankelijk zijn van 
natuurlijke bronnen, zoals landbouw, 
visserij en veehouderij, onder grote druk 
hebben gezet, wat in sommige gevallen 
resulteert in geweld en gewapend conflict;

 fi

Amendement 36
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat huidige nationale, 
regionale en internationale conflicten, zoals 
die in de Hoorn van Afrika en de 
Sahelgebieden, ook klimaatgedreven zijn; 
herinnert aan de door UNEP in 
december 2011 gepubliceerde analyse 
inzake de situatie in het Sahelgebied, waar 
vermeld wordt dat stijgende temperaturen 
hebben geleid tot watertekorten en in het 
bijzonder lokale bevolkingen, wier 
bestaansmiddelen afhankelijk zijn van 
natuurlijke bronnen, zoals landbouw, 
visserij en veehouderij, onder grote druk 
hebben gezet, wat in sommige gevallen 
resulteert in geweld en gewapend conflict;

5. wijst erop dat huidige nationale, 
regionale en internationale conflicten, zoals 
die in de Hoorn van Afrika en de 
Sahelgebieden, ten dele klimaatgedreven 
zijn; herinnert aan de door UNEP in 
december 2011 gepubliceerde analyse 
inzake de situatie in het Sahelgebied, waar 
vermeld wordt dat stijgende temperaturen 
hebben geleid tot watertekorten en in het 
bijzonder lokale bevolkingen, wier 
bestaansmiddelen afhankelijk zijn van 
natuurlijke bronnen, zoals landbouw, 
visserij en veehouderij, onder grote druk 
hebben gezet, wat in sommige gevallen 
resulteert in geweld en gewapend conflict;

Or. de

Amendement 37
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent dat complexe crises moeten 
worden voorspeld en voorkomen door het 
toepassen van een uitgebreide aanpak, 
waaronder beleidsgebieden die de gehele 
reeks dekken, van het gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid tot 
humanitaire en ontwikkelingshulp;

6. erkent dat complexe crises dienen te 
worden voorkomen door het toepassen van 
een uitgebreide aanpak, waaronder 
beleidsgebieden die de gehele reeks 
dekken, van het gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid tot 
humanitaire en ontwikkelingshulp;

Or. en

Amendement 38
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent dat complexe crises moeten 
worden voorspeld en voorkomen door het 
toepassen van een uitgebreide aanpak, 
waaronder beleidsgebieden die de gehele 
reeks dekken, van het gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid tot 
humanitaire en ontwikkelingshulp;

6. erkent dat complexe crises moeten 
worden voorspeld en voorkomen door het 
toepassen van een algemene aanpak, 
waaronder beleidsgebieden die de 
humanitaire en ontwikkelingshulp dekken; 
merkt op dat in het kader van het NAVO-
programma Science for Peace and 
Security (SPS) sinds 1969 steun wordt 
verleend voor samenwerkingsactiviteiten 
met het oog op het aanpakken van 
milieuvraagstukken, waaronder, in 
NAVO-landen en partnerlanden sinds de 
jaren negentig, ook activiteiten die 
verband houden met verdediging; 

Or. en

Amendement 39
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent dat complexe crises moeten 
worden voorspeld en voorkomen door het 
toepassen van een uitgebreide aanpak, 
waaronder beleidsgebieden die de gehele 
reeks dekken, van het gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid tot 
humanitaire en ontwikkelingshulp;

6. erkent dat complexe crises moeten 
worden voorkomen door het toepassen van 
een uitgebreide aanpak, waaronder 
beleidsgebieden die de gehele reeks 
dekken, van het gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid tot 
humanitaire en ontwikkelingshulp;

Or. de

Amendement 40
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent dat complexe crises moeten 
worden voorspeld en voorkomen door het 
toepassen van een uitgebreide aanpak, 
waaronder beleidsgebieden die de gehele 
reeks dekken, van het gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid tot 
humanitaire en ontwikkelingshulp;

6. erkent dat complexe crises moeten 
worden voorspeld en voorkomen door het 
toepassen van een uitgebreide aanpak, 
waaronder beleidsgebieden, waarbij 
volledig gebruik wordt gemaakt van de 
instrumenten die in het kader van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid en het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid ter beschikking staan, en 
eveneens van humanitaire en 
ontwikkelingshulp;

Or. en

Amendement 41
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – alinea 1 (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

Merkt tevens op dat de NAVO in 2004 een 
centrale rol speelde bij het eerste 
internationale antwoord op door het 
milieu veroorzaakte 
veiligheidsuitdagingen, toen het 
bondgenootschap samen met vijf andere 
internationale organen10 het Initiatief 
Milieu en Veiligheid vormde (ENVSEC) 
om milieuvraagstukken aan te pakken die 
de veiligheid in kwetsbare regio's 
bedreigen;
10 Het Milieuprogramma van de 
Verenigde Naties (UNEP), het 
Ontwikkelingsprogramma van de 
Verenigde Naties(UNDP), de Organisatie 
voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa(OVSE), de Economische 
Commissie van de Verenigde Naties voor 
Europa (UNECE) en het Regionaal 
Milieucentrum voor Midden- en Oost-
Europa (REC) 

Or. en

Amendement 42
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. erkent het belang van kritieke 
infrastructuur die ondersteuning aan het 
GVDB biedt; 

Or. en

Amendement 43
Graham Watson, Norica Nicolai
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. erkent dat de aanpak van de 
klimaatverandering in verband met 
veiligheidskwesties zinvol kan zijn, maar 
dat dit slechts een deel van de EU-
maatregelen inzake klimaatverandering 
is, waarin gepoogd wordt politieke en 
economische instrumenten te gebruiken 
ter aanpassing aan en verzachting van de 
gevolgen van de klimaatverandering;

Or. en

Amendement 44
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herinnert aan de verplichting van de 
EU tot het bewaren van de vrede, het 
voorkomen van conflicten en het 
versterken van de internationale 
veiligheid, overeenkomstig de 
doelstellingen en beginselen van het 
Handvest van de Verenigde Naties; 
onderstreept dat de concepten van 
menselijke veiligheid en 
verantwoordelijkheid tot bescherming 
(R2P) niet zo zeer de soevereiniteit van 
staten betreffen, maar meer gericht zijn 
op het welzijn van mensen; erkent dat het 
GBVB en het GVDB van de EU in het 
bijzonder zijn ontworpen voor het 
implementeren van menselijke veiligheid 
en R2P; herhaalt de noodzaak tot het 
bevorderen van een internationaal 
systeem, gebaseerd op een sterkere 
multilaterale samenwerking en een 

Schrappen
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verbeterd mondiaal bestuur waarin de EU 
een versterkte leidende rol speelt, met 
name in de context van de verschuiving 
van de strategische positie van de 
Verenigde Staten sinds januari 2012;

Or. en

Amendement 45
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herinnert aan de verplichting van de EU 
tot het bewaren van de vrede, het 
voorkomen van conflicten en het 
versterken van de internationale veiligheid, 
overeenkomstig de doelstellingen en 
beginselen van het Handvest van de 
Verenigde Naties; onderstreept dat de 
concepten van menselijke veiligheid en 
verantwoordelijkheid tot bescherming 
(R2P) niet zo zeer de soevereiniteit van 
staten betreffen, maar meer gericht zijn op 
het welzijn van mensen; erkent dat het 
GBVB en het GVDB van de EU in het 
bijzonder zijn ontworpen voor het 
implementeren van menselijke veiligheid 
en R2P; herhaalt de noodzaak tot het 
bevorderen van een internationaal systeem, 
gebaseerd op een sterkere multilaterale 
samenwerking en een verbeterd mondiaal 
bestuur waarin de EU een versterkte 
leidende rol speelt, met name in de context 
van de verschuiving van de strategische 
positie van de Verenigde Staten sinds 
januari 2012;

7. herinnert aan de verplichting van de EU 
tot het bewaren van de vrede, het 
voorkomen van conflicten en het 
versterken van de internationale veiligheid, 
overeenkomstig de doelstellingen en 
beginselen van het Handvest van de 
Verenigde Naties; onderstreept dat de 
concepten van menselijke veiligheid en 
verantwoordelijkheid tot bescherming 
(R2P) niet zo zeer de soevereiniteit van 
staten betreffen, maar meer gericht zijn op 
het welzijn van mensen; erkent dat het 
GBVB en het GVDB van de EU in het 
bijzonder zijn ontworpen voor het 
implementeren van menselijke veiligheid 
en R2P; herhaalt de noodzaak tot het 
bevorderen van een internationaal systeem, 
gebaseerd op een sterkere multilaterale 
samenwerking en een verbeterd mondiaal 
bestuur waarin de EU een leidende rol 
speelt, met name in de context van de 
verschuiving van de strategische positie 
van de Verenigde Staten sinds 
januari 2012;

Or. de
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Amendement 46
Anneli Jäätteenmäki
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herinnert aan de verplichting van de EU 
tot het bewaren van de vrede, het 
voorkomen van conflicten en het 
versterken van de internationale veiligheid, 
overeenkomstig de doelstellingen en 
beginselen van het Handvest van de 
Verenigde Naties; onderstreept dat de 
concepten van menselijke veiligheid en 
verantwoordelijkheid tot bescherming 
(R2P) niet zo zeer de soevereiniteit van 
staten betreffen, maar meer gericht zijn op 
het welzijn van mensen; erkent dat het 
GBVB en het GVDB van de EU in het 
bijzonder zijn ontworpen voor het 
implementeren van menselijke veiligheid 
en R2P; herhaalt de noodzaak tot het 
bevorderen van een internationaal systeem, 
gebaseerd op een sterkere multilaterale 
samenwerking en een verbeterd mondiaal 
bestuur waarin de EU een versterkte 
leidende rol speelt, met name in de context 
van de verschuiving van de strategische 
positie van de Verenigde Staten sinds 
januari 2012;

7. herinnert aan de verplichting van de EU 
tot het bewaren van de vrede, het 
voorkomen van conflicten en het 
versterken van de internationale veiligheid, 
overeenkomstig de doelstellingen en 
beginselen van het Handvest van de 
Verenigde Naties; onderstreept dat de 
concepten van menselijke veiligheid en 
verantwoordelijkheid tot bescherming 
(R2P) gericht zijn op het welzijn van 
mensen en door het GBVB en het GVDB 
van de EU in de praktijk dienen te worden 
gebracht; herhaalt de noodzaak tot het 
bevorderen van een internationaal systeem, 
gebaseerd op een sterkere multilaterale 
samenwerking en een verbeterd mondiaal 
bestuur waarin de EU een versterkte 
leidende rol speelt, met name in de context 
van de verschuiving van de strategische 
positie van de Verenigde Staten sinds 
januari 2012;

Or. fi

Amendement 47
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst op de urgente noodzaak 
strategieën, beleid en instrumenten voor 
extern optreden van de EU op een 
zodanige manier aan te nemen dat zij 

8. wijst erop dat de EU in haar 
strategieën, beleid en instrumenten voor 
extern optreden rekening dient te houden 
met de gevolgen van natuurrampen en de 
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overeenkomen met de door 
klimaatverandering voortgebrachte 
veiligheidsrisico's, ongeacht toekomstige 
emissiebeperkingen die zijn 
overeengekomen in nieuwe conventies 
onder de UNFCCC of andere 
internationale inspanningen om de 
effecten van klimaatverandering te 
mitigeren; erkent evenzeer dat 
conflictpreventie een integraal onderdeel 
is om een toekomstige klimaatregeling in 
de praktijk te laten werken;

klimaatverandering voor de internationale 
veiligheid;

Or. en

Amendement 48
Mitro Repo
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst op de urgente noodzaak 
strategieën, beleid en instrumenten voor 
extern optreden van de EU op een zodanige 
manier aan te nemen dat zij overeenkomen 
met de door klimaatverandering 
voortgebrachte veiligheidsrisico's, 
ongeacht toekomstige emissiebeperkingen 
die zijn overeengekomen in nieuwe 
conventies onder de UNFCCC of andere 
internationale inspanningen om de effecten 
van klimaatverandering te mitigeren; 
erkent evenzeer dat conflictpreventie een 
integraal onderdeel is om een toekomstige 
klimaatregeling in de praktijk te laten 
werken;

8. wijst op de urgente noodzaak 
strategieën, beleid en instrumenten voor 
extern optreden van de EU op een zodanige 
manier aan te nemen dat zij overeenkomen 
met de door klimaatverandering 
voortgebrachte veiligheidsrisico's, 
ongeacht toekomstige emissiebeperkingen 
die zijn overeengekomen in nieuwe 
conventies onder de UNFCCC of andere 
internationale inspanningen om de effecten 
van klimaatverandering te mitigeren; 
erkent evenzeer dat conflictpreventie een 
integraal onderdeel is om een toekomstige 
klimaatregeling in de praktijk te laten 
werken; herinnert er verder aan dat het in 
verband met natuur- en andere rampen 
belangrijk is om de aandacht speciaal op 
vrouwen en kinderen te richten omdat zij 
bijzonder kwetsbaar zijn tijdens crises;

Or. fi
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Amendement 49
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert in dit opzicht aan het 
mandaat van de Commissie op het gebied 
van humanitaire hulpverlening en civiele 
bescherming en benadrukt de noodzaak 
tot verdere ontwikkeling en versterking 
van de bestaande instrumenten;

Or. en

Amendement 50
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert in dit opzicht ook aan het 
belang van de beperking van het risico op 
rampen, om de gevolgen van crises voor 
kwetsbare bevolkingen te beperken;

Or. en

Amendement 51
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt daarom dat het essentieel is 
de invloed van natuurrampen te 
integreren in strategieën en operationele 
plannen voor een gemeenschappelijk 

Schrappen
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veiligheids- en defensiebeleid (GVDB), 
met aandacht voor de landen en gebieden 
die het eerder betrof, tijdens en na 
natuurlijke of humanitaire crises die 
zouden kunnen ontstaan;

Or. en

Amendement 52
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt daarom dat het essentieel is 
de invloed van natuurrampen te integreren 
in strategieën en operationele plannen voor 
een gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB), met aandacht 
voor de landen en gebieden die het eerder 
betrof, tijdens en na natuurlijke of 
humanitaire crises die zouden kunnen 
ontstaan;

9. merkt op dat het onderzoek naar de 
invloed van natuurrampen ook in 
strategieën en operationele plannen voor 
een gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB) zou kunnen 
worden geïntegreerd, wanneer deze 
natuurlijke of humanitaire crises betreffen;

Or. en

Amendement 53
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt daarom dat het essentieel is de 
invloed van natuurrampen te integreren in 
strategieën en operationele plannen voor 
een gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB), met aandacht voor 
de landen en gebieden die het eerder 
betrof, tijdens en na natuurlijke of 
humanitaire crises die zouden kunnen 

9. benadrukt daarom dat het essentieel is de 
invloed van klimaatgedreven crises en 
hieruit voortvloeiende natuurrampen te 
integreren in strategieën en operationele 
plannen voor een gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid (GVDB), 
met aandacht voor de landen en gebieden 
die het eerder betrof, tijdens en na 
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ontstaan; natuurlijke of humanitaire crises die 
zouden kunnen ontstaan, met 
inachtneming van de in het Verdrag van 
Lissabon vastgelegde humanitaire 
beginselen;

Or. en

Amendement 54
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt daarom dat het essentieel is de 
invloed van natuurrampen te integreren in 
strategieën en operationele plannen voor 
een gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB), met aandacht 
voor de landen en gebieden die het eerder 
betrof, tijdens en na natuurlijke of 
humanitaire crises die zouden kunnen 
ontstaan;

9. benadrukt daarom dat het essentieel is de 
invloed van mogelijke klimaatgedreven 
natuurrampen te integreren in strategieën 
en operationele plannen voor een 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB), door plannen op 
te zetten voor bijstandsverlening ter 
verlichting van de gevolgen van de 
klimaatverandering, met de focus op 
gebieden die het meest gevaar lopen;

Or. en

Amendement 55
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt daarom dat het essentieel is de 
invloed van natuurrampen te integreren in 
strategieën en operationele plannen voor 
een gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB), met aandacht voor 
de landen en gebieden die het eerder 
betrof, tijdens en na natuurlijke of 

9. benadrukt daarom dat het essentieel is de 
invloed van natuurrampen te integreren in 
strategieën en operationele plannen voor 
een gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB), met aandacht voor 
de landen en gebieden die het eerder 
betrof, tijdens en na natuurlijke of 
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humanitaire crises die zouden kunnen 
ontstaan;

humanitaire crises die zouden kunnen 
ontstaan; roept ook op tot praktische 
samenwerking, bijvoorbeeld 
samenwerkingsprojecten;

Or. fi

Amendement 56
Graham Watson, Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat het ontwikkelen van 
een doeltreffende reactie op de gevolgen 
van de klimaatverandering voor de 
veiligheid niet alleen gericht moet zijn op 
de verbetering van conflictpreventie en 
crisisbeheer, maar ook op onderzoek en 
het vermogen tot vroegtijdige 
waarschuwing 

Or. en

Amendement 57
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert eraan dat het Verdrag van 
Lissabon vereist dat de EU civiele en 
militaire vermogens voor internationaal 
crisismanagement ontwikkelt voor alle 
taken die in artikel 43 zijn uiteengezet, in 
het bijzonder conflictpreventie, 
humanitaire en reddingsmissies, advies en 
bijstand op militair gebied, 
vredeshandhaving en stabiliseringstaken 

Schrappen
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na conflicten;

Or. en

Amendement 58
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert eraan dat het Verdrag van 
Lissabon vereist dat de EU civiele en 
militaire vermogens voor internationaal 
crisismanagement ontwikkelt voor alle 
taken die in artikel 43 zijn uiteengezet, in 
het bijzonder conflictpreventie, 
humanitaire en reddingsmissies, advies en 
bijstand op militair gebied, 
vredeshandhaving en stabiliseringstaken na 
conflicten;

10. herinnert eraan dat het Verdrag van 
Lissabon vereist dat de Unie civiele en 
militaire vermogens voor internationaal 
crisismanagement ontwikkelt voor alle 
taken die in artikel 43 zijn uiteengezet, in 
het bijzonder conflictpreventie, 
humanitaire en reddingsmissies, advies en 
bijstand op militair gebied, 
vredeshandhaving en stabiliseringstaken na 
conflicten; is tegelijkertijd van mening dat 
een verdubbeling van instrumenten moet 
worden vermeden en dat, overeenkomstig 
de artikelen 196 en 214 VWEU, een 
duidelijk onderscheid dient te worden 
gemaakt tussen instrumenten die binnen 
respectievelijk buiten het bereik van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid vallen;

Or. en

Amendement 59
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert eraan dat het Verdrag van 
Lissabon vereist dat de EU civiele en 
militaire vermogens voor internationaal 

10. herinnert eraan dat het Verdrag van 
Lissabon vereist dat de EU civiele en 
militaire vermogens voor internationaal 
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crisismanagement ontwikkelt voor alle 
taken die in artikel 43 zijn uiteengezet, in 
het bijzonder conflictpreventie, 
humanitaire en reddingsmissies, advies en 
bijstand op militair gebied, 
vredeshandhaving en stabiliseringstaken na 
conflicten;

crisismanagement ontwikkelt voor alle 
taken die in artikel 43 zijn uiteengezet, in 
het bijzonder conflictpreventie, 
humanitaire en reddingsmissies, advies en 
bijstand op militair gebied, 
vredeshandhaving en stabiliseringstaken na 
conflicten; verzoekt de Commissie en de 
Raad met de lidstaten samen te werken 
om een gemeenschappelijk 
deskundigenbestand voor crisissituaties 
tot stand te brengen en eveneens om een 
Europese Crisisacademie in het leven te 
roepen om deze deskundigen gezamenlijk 
op te leiden voor en voor te bereiden op 
toekomstige opgaven;

Or. en

Amendement 60
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. herinnert er eveneens aan dat moet 
worden voorkomen dat reeds lang 
bestaande instrumenten voor humanitaire 
hulp en civiele bescherming die niet onder 
het GVDB vallen, worden verdubbeld;

Or. en

Amendement 61
Graham Watson, Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. erkent dat het leger de beschikking 
heeft over capaciteiten en middelen inzake 
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inlichtingen over het milieu, 
risicobeoordeling, humanitaire 
hulpverlening, hulpverlening bij rampen 
en evacuatie die bij vroegtijdige 
waarschuwing, klimaatgerelateerd 
crisisbeheer en het reactievermogen bij 
rampen van essentieel belang zijn;

Or. en

Amendement 62
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat door het Verdrag van 
Lissabon nieuwe bepalingen (artikelen 21-
23, 27, 39, 41(3), 43-46) zijn 
geïntroduceerd, met name die verband 
houden met het startfonds in artikel 41(3), 
en dat deze dringend moeten worden 
geïmplementeerd, zodat de EU gereed is 
om te reageren op klimaatgedreven en 
alle andere natuurlijke en humanitaire 
crises wanneer die ontstaan;

11. wijst erop dat door het Verdrag van 
Lissabon nieuwe bepalingen (artikelen 21-
23, 27, 39, 41(3), 43-46) zijn 
geïntroduceerd, met name die verband 
houden met het startfonds in artikel 41(3), 
en dat deze nog moeten worden 
geïmplementeerd;

Or. en

Amendement 63
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat door het Verdrag van 
Lissabon nieuwe bepalingen (artikelen 21-
23, 27, 39, 41(3), 43-46) zijn 
geïntroduceerd, met name die verband 
houden met het startfonds in artikel 41(3), 

11. wijst erop dat door het Verdrag van 
Lissabon nieuwe bepalingen (artikelen 21-
23, 27, 39, 41(3), 43-46) zijn 
geïntroduceerd, met name die verband 
houden met het startfonds in artikel 41(3), 
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en dat deze dringend moeten worden 
geïmplementeerd, zodat de EU gereed is 
om te reageren op klimaatgedreven en alle 
andere natuurlijke en humanitaire crises 
wanneer die ontstaan;

en dat deze dringend moeten worden 
geïmplementeerd, zodat de EU gereed is 
om te reageren op klimaatgedreven crises 
wanneer die ontstaan;

Or. en

Amendement 64
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat door het Verdrag van 
Lissabon nieuwe bepalingen (artikelen 21-
23, 27, 39, 41(3), 43-46) zijn 
geïntroduceerd, met name die verband 
houden met het startfonds in artikel 41(3), 
en dat deze dringend moeten worden 
geïmplementeerd, zodat de EU gereed is 
om te reageren op klimaatgedreven en 
alle andere natuurlijke en humanitaire 
crises wanneer die ontstaan;

11. wijst erop dat door het Verdrag van 
Lissabon nieuwe bepalingen (artikelen 21-
23, 27, 39, 41(3), 43-46) zijn 
geïntroduceerd;

Or. de

Amendement 65
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst erop dat de EU met het oog 
op de uitwisseling van analysen en de 
gezamenlijke aanpak van uitdagingen op 
het gebied van klimaatverandering verder 
met de VN, de AU en de OVSE moet 
samenwerken, ook in het kader van het 
Initiatief Milieu en Veiligheid 
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(ENVSEC);

Or. en

Amendement 66
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderstreept de waarde van civiel-
militaire synergieën bij crises als die in 
Haïti, Pakistan en New Orleans; is van 
mening dat deze synergieën hebben 
aangetoond op welke wijze militaire 
troepen een waardevolle bijdrage kunnen 
leveren bij klimaatgedreven crises en 
natuurrampen, doordat zij onmiddellijke 
en tijdige hulp verlenen aan de getroffen 
gebieden en bevolkingen; 

Or. en

Amendement 67
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid als hoofdcoördinator van 
civiele en militaire instrumenten van de 
EU om:

13. verzoekt de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid als verantwoordelijke 
voor de tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Unie om:

Or. en
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Amendement 68
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid als hoofdcoördinator van 
civiele en militaire instrumenten van de 
EU om:

13. verzoekt de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid om:

Or. en

Amendement 69
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

a) klimaatverandering en de toekomstige 
gevolgen op het gebied van veiligheid en 
defensie centraal te stellen in de analyse 
van risico's van toekomstige crises en de 
dreiging van toekomstige conflicten,

a) waar dit passend wordt geacht, bij het 
analyseren van crises en de dreiging van 
conflicten rekening te houden met 
klimaatverandering en natuurrampen en 
hun gevolgen op het gebied van veiligheid 
en defensie;

Or. en

Amendement 70
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

a) klimaatverandering en de toekomstige 
gevolgen op het gebied van veiligheid en 

a) klimaatverandering en de toekomstige 
gevolgen op het gebied van veiligheid en 
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defensie centraal te stellen in de analyse 
van risico's van toekomstige crises en de 
dreiging van toekomstige conflicten,

defensie als een van de factoren in de 
analyse van risico's van toekomstige crises 
en de dreiging van toekomstige conflicten 
op te nemen,

Or. en

Amendement 71
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

b) prioriteiten te richten op die landen en 
gebieden met het grootste risico op 
conflicten en instabiliteit, met name als 
gevolg van klimaatverandering en de meer 
algemene milieuaantasting als gevolg,

b) te beoordelen welke landen en/of 
gebieden mogelijk het grootste risico lopen 
op conflicten en instabiliteit als gevolg van 
de klimaatverandering en natuurrampen; 
een lijst van dergelijke landen op te 
stellen; als onderdeel van de 
jaarverslagen van het GBVB informatie te 
leveren over de tenuitvoerlegging van het 
beleid en de instrumenten van de EU die 
op de aanpak van deze uitdagingen in de 
in de lijst opgenomen landen/gebieden 
gericht zijn;

Or. en

Amendement 72
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

c) het vermogen van de EU te verbeteren 
om conflictpreventie, crisismanagement en 
wederopbouw na crisis te garanderen,

c) het vermogen van de EU te verbeteren 
om conflictpreventie, crisismanagement en 
wederopbouw na crisis te garanderen; de 
activiteiten nauw te coördineren met de 
Commissie en het ontwikkelingsbeleid van 
de EU betreffende de noodzaak om 
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partnerlanden te helpen bij de weerstand 
tegen klimaatverandering en andere 
dimensies van aanpassing aan de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 73
Anneli Jäätteenmäki
Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

c) het vermogen van de EU te verbeteren 
om conflictpreventie, crisismanagement en 
wederopbouw na crisis te garanderen,

c) het praktische vermogen van de EU te 
verbeteren om conflictpreventie, 
crisismanagement en wederopbouw na 
crisis te garanderen,

Or. fi

Amendement 74
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

d) de planning op de lange termijn van de 
EU voor civiele en militaire capaciteiten 
en vermogens overeenkomstig aan te 
nemen;

Schrappen

Or. en

Amendement 75
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – letter d
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Ontwerpresolutie Amendement

d) de planning op de lange termijn van de 
EU voor civiele en militaire capaciteiten en 
vermogens overeenkomstig aan te nemen;

d) in nauwe samenwerking met de 
Commissie de planning op de lange termijn 
van de EU voor civiele en militaire 
capaciteiten en vermogens overeenkomstig 
aan te passen;

Or. en

Amendement 76
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

d) de planning op de lange termijn van de 
EU voor civiele en militaire capaciteiten en 
vermogens overeenkomstig aan te nemen;

d) de planning op de lange termijn van de 
EU voor civiele en militaire capaciteiten en 
vermogens daar overeenkomstig op af te 
stemmen;

Or. fi

Amendement 77
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – letter d bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

d bis) richtsnoeren voor te leggen inzake 
de tenuitvoerlegging van de in paragraaf 
11 bedoelde bepalingen en specifieke 
richtsnoeren op te stellen ter bepaling van 
de taken die door de lidstaten en andere 
relevante EU-organen in geval van een 
klimaatgedreven crisis moeten worden 
uitgevoerd, met bijzondere nadruk op de 
taken die de coördinatie van de 
inspanningen tussen de actoren van de 
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EU en andere partijen, het poolen en 
delen van hulpmiddelen betreffen;

Or. en

Amendement 78
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de EU met een lijst 
uitdagingen moet komen waarmee die 
wordt geconfronteerd in gebieden zoals 
het noordpoolgebied, de Arabische wereld 
en de derde pool (de Himalaya en het 
Tibetaans Hoogland), met name de 
mogelijkheid voor conflicten over 
watervoorziening in Zuid-Azië; verzoekt 
daarom de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter om een 
lijst op te stellen van alle landen en 
regio's die het meest kwetsbaar zijn voor 
klimaatverandering de komende decennia 
(waaronder in het bijzonder de landen 
van de alliantie van kleine insulaire staten 
(AOSIS), wier bestaan zelf door de 
stijgende zeespiegel bedreigd wordt); 
verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter om de 
redenen uiteen te zetten voor het opnemen 
van ieder land of iedere regio op die lijst 
en de aard van de vereiste reactie van de 
EU om te voorkomen dat in elk 
afzonderlijk geval het risico op conflicten 
of andere humanitaire rampen de realiteit 
worden;

Schrappen

Or. en

Amendement 79
Geoffrey Van Orden
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de EU met een lijst 
uitdagingen moet komen waarmee die 
wordt geconfronteerd in gebieden zoals 
het noordpoolgebied, de Arabische wereld 
en de derde pool (de Himalaya en het 
Tibetaans Hoogland), met name de 
mogelijkheid voor conflicten over 
watervoorziening in Zuid-Azië; verzoekt 
daarom de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter om een 
lijst op te stellen van alle landen en 
regio's die het meest kwetsbaar zijn voor 
klimaatverandering de komende decennia 
(waaronder in het bijzonder de landen 
van de alliantie van kleine insulaire staten 
(AOSIS), wier bestaan zelf door de 
stijgende zeespiegel bedreigd wordt); 
verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter om de 
redenen uiteen te zetten voor het opnemen 
van ieder land of iedere regio op die lijst 
en de aard van de vereiste reactie van de 
EU om te voorkomen dat in elk 
afzonderlijk geval het risico op conflicten 
of andere humanitaire rampen de realiteit 
worden;

Schrappen

Or. en

Amendement 80
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de EU met een lijst 
uitdagingen moet komen waarmee die 
wordt geconfronteerd in gebieden zoals het 

14. meent dat de EU met een lijst 
uitdagingen moet komen waarmee die 
wordt geconfronteerd in gebieden zoals het 
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noordpoolgebied, de Arabische wereld en 
de derde pool (de Himalaya en het 
Tibetaans Hoogland), met name de 
mogelijkheid voor conflicten over 
watervoorziening in Zuid-Azië; verzoekt 
daarom de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter om een 
lijst op te stellen van alle landen en regio's 
die het meest kwetsbaar zijn voor 
klimaatverandering de komende decennia 
(waaronder in het bijzonder de landen van 
de alliantie van kleine insulaire staten 
(AOSIS), wier bestaan zelf door de 
stijgende zeespiegel bedreigd wordt); 
verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter om de 
redenen uiteen te zetten voor het opnemen 
van ieder land of iedere regio op die lijst en 
de aard van de vereiste reactie van de EU 
om te voorkomen dat in elk afzonderlijk 
geval het risico op conflicten of andere 
humanitaire rampen de realiteit worden;

noordpoolgebied, de Arabische wereld en 
de derde pool (de Himalaya en het 
Tibetaans Hoogland), met name de 
mogelijkheid voor conflicten over 
watervoorziening in Zuid-Azië; verzoekt 
daarom de EDEO, ECHO en DEVCO om 
in nauw overleg en nauwe samenwerking 
een lijst op te stellen van alle landen en 
regio's die het kwetsbaarst zijn voor 
klimaatverandering de komende decennia 
(waaronder in het bijzonder de landen van 
de alliantie van kleine insulaire staten 
(AOSIS), wier bestaan zelf door de 
stijgende zeespiegel bedreigd wordt); 
verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter om de 
redenen uiteen te zetten voor het opnemen 
van ieder land of iedere regio op die lijst en 
de aard van de vereiste reactie van de EU 
om te voorkomen dat in elk afzonderlijk 
geval het risico op conflicten of andere 
humanitaire rampen de realiteit worden;

Or. en

Amendement 81
Graham Watson, Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de EU met een lijst 
uitdagingen moet komen waarmee die 
wordt geconfronteerd in gebieden zoals het 
noordpoolgebied, de Arabische wereld en 
de derde pool (de Himalaya en het 
Tibetaans Hoogland), met name de 
mogelijkheid voor conflicten over 
watervoorziening in Zuid-Azië; verzoekt 
daarom de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter om een 
lijst op te stellen van alle landen en regio's 
die het meest kwetsbaar zijn voor 
klimaatverandering de komende decennia 

14. meent dat de EU met een lijst 
uitdagingen moet komen waarmee die 
wordt geconfronteerd in gebieden zoals het 
noordpoolgebied, Afrika, de Arabische 
wereld en de derde pool (de Himalaya en 
het Tibetaanse Hoogland), met name de 
mogelijkheid van conflicten over 
watervoorziening in Zuid-Azië; verzoekt 
daarom de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter om een 
lijst op te stellen van alle landen en regio's 
die het kwetsbaarst zijn voor 
klimaatverandering de komende decennia 
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(waaronder in het bijzonder de landen van 
de alliantie van kleine insulaire staten 
(AOSIS), wier bestaan zelf door de 
stijgende zeespiegel bedreigd wordt); 
verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter om de 
redenen uiteen te zetten voor het opnemen 
van ieder land of iedere regio op die lijst en 
de aard van de vereiste reactie van de EU 
om te voorkomen dat in elk afzonderlijk 
geval het risico op conflicten of andere 
humanitaire rampen de realiteit worden;

(waaronder in het bijzonder de landen van 
de alliantie van kleine insulaire staten 
(AOSIS), wier bestaan zelf door de 
stijgende zeespiegel bedreigd wordt); 
verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter om de 
redenen uiteen te zetten voor het opnemen 
van ieder land of iedere regio op die lijst en 
de aard van de vereiste reactie van de EU 
om te voorkomen dat in elk afzonderlijk 
geval het risico op conflicten of andere 
humanitaire rampen de realiteit worden;

Or. en

Amendement 82
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt het belang van de 
voortzetting en uitbreiding van de 
ontwikkelings- en humanitaire hulp van 
de EU die gericht is op het aanpassen 
aan, lenigen van, reageren op, weerstand 
bieden aan klimaatgedreven crises en 
natuurrampen en daarmee verband 
houdende hulpverlening en opbouw na 
dergelijke crises; erkent het belang van 
initiatieven als beperking van het 
rampenrisico en onderlinge koppeling van 
hulpverlening, opbouw en ontwikkeling 
en verzoekt de Commissie om deze 
programma's en activiteiten horizontaal 
in haar humanitaire en met name in haar 
ontwikkelingshulp te integreren; is 
ingenomen met het voorstel om het EU-
mechanisme voor civiele bescherming een 
grotere rol toe te kennen, met name 
buiten de Europese Unie;

Or. en
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Amendement 83
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt om een nieuwe 
internationale overeenkomst voor de 
aanpak van het 
klimaatmigrantenprobleem; meent dat de 
nieuwe overeenkomst een mechanisme 
moet inhouden dat regeringen in staat 
stelt tot samenwerking, planning en 
voorbereiding met betrekking tot de 
gevolgen van grootschalige 
verplaatsingen van vluchtelingen, en in 
het opzetten van een fonds moet voorzien 
voor de financiering van de hervestiging; 
is voorts van mening dat het document 
een beperkt aantal bepalingen betreffende 
de mensenrechten kan bevatten, zoals 
bescherming tegen het onder dwang laten 
terugkeren van mensen naar zeer 
gevaarlijke gebieden1;
_______________________

1 Volgens een verslag van de 
Environmental Justice Foundation zullen 
in de komende 40 jaar als gevolg van de 
aardopwarming mogelijk 150 miljoen 
mensen gedwongen zijn naar andere 
landen te verhuizen.

Or. en

Amendement 84
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. juicht het Initiatief Milieu en 
Veiligheid (ENVSEC) van het UNDP, 
UNEP, de OVSE, de NAVO en de REG 
toe dat voorziet in de aanpak van met de 
veiligheid van mensen en het milieu 
verband houdende uitdagingen door het 
aanbieden van hun gezamenlijke pool van 
deskundigheid en hulpmiddelen aan 
landen in Centraal-Azië, de Kaukasus en 
Zuid-Oost-Europa; neemt er nota van dat 
de algehele doeltreffendheid van 
ENVSEC nog beperkt is, maar dat het tot 
nu toe een belangrijk instrument voor 
institutionele samenwerking en het 
beginpunt voor de vereenvoudiging van de 
horizontale integratie van procedures is 
geweest;

Or. en

Amendement 85
Graham Watson, Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderstreept dat de EU met 
belangrijke risicoregio's en met de 
kwetsbaarste staten moet samenwerken 
om hun beheerscapiciteit te versterken; 
benadrukt dat de EU de aanpassing aan 
en de weerstand tegen de 
klimaatverandering sterker in de 
regionale strategieën van de EU 
(bijvoorbeeld de EU-Afrika-strategie, het 
proces van Barcelona, de EU-Centraal-
Azië-strategie en het actieplan voor het 
Midden-Oosten) kan integreren; 

Or. en
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Amendement 86
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter en de 
Commissie om een beleidsdocument op te 
stellen waarin de hoofdprincipes, 
richtlijnen en instrumenten voor een 
klimaatveiligheidsbeleid van de EU uiteen 
worden gezet; gelooft dat mainstreaming 
het leidend beginsel moet zijn dat op een 
vergelijkbare manier gevolgd moet 
worden als mensenrechten en gender10;

Schrappen

Or. en

Amendement 87
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter en de 
Commissie om een beleidsdocument op te 
stellen waarin de hoofdprincipes, 
richtlijnen en instrumenten voor een 
klimaatveiligheidsbeleid van de EU uiteen 
worden gezet; gelooft dat mainstreaming 
het leidend beginsel moet zijn dat op een 
vergelijkbare manier gevolgd moet worden 
als mensenrechten en gender10;

15. verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter en de 
Commissie om de hoofdprincipes, 
richtlijnen en instrumenten van een 
klimaatveiligheidsbeleid van de EU in de 
belangrijkste beleidsdocumenten en 
financiële instrumenten voor externe actie 
en het GBVB te mainstreamen; gelooft dat 
mainstreaming het leidend beginsel moet 
zijn dat op een vergelijkbare manier 
gevolgd moet worden als mensenrechten 
en gender10;

Or. en
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Amendement 88
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst op het feit dat energieveiligheid 
nauw verwant is met klimaatverandering; 
meent dat energieveiligheid verbeterd 
moet worden om het vertrouwen van de 
EU op fossiele brandstoffen, met name uit 
Rusland en de Golfregio geïmporteerd, te 
reduceren – waarmee tegelijkertijd de 
uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk 
wordt gemitigeerd – en die te vervangen 
door in de EU gegenereerde 
hernieuwbare energieën en 
energiebesparingen; erkent dat het 
integreren van klimaatverandering en 
energieveiligheid zou kunnen bijdragen 
aan het bereiken van die uitkomst in 
bepaalde gebieden, zoals het 
noordpoolgebied;

Schrappen

Or. en

Amendement 89
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst op het feit dat energieveiligheid 
nauw verwant is met klimaatverandering; 
meent dat energieveiligheid verbeterd moet 
worden om het vertrouwen van de EU op 
fossiele brandstoffen, met name uit 
Rusland en de Golfregio geïmporteerd, te 
reduceren – waarmee tegelijkertijd de 
uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk 

16. wijst op het feit dat energieveiligheid 
nauw verwant is met klimaatverandering; 
meent dat energieveiligheid verbeterd moet 
worden om het vertrouwen van de EU op 
uit Rusland geïmporteerde fossiele 
brandstoffen via pijpleidingen, die 
kwetsbaar zijn voor onderbrekingen door 
het smelten van de permafrostgebieden, te 
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wordt gemitigeerd – en die te vervangen 
door in de EU gegenereerde hernieuwbare 
energieën en energiebesparingen; erkent 
dat het integreren van klimaatverandering 
en energieveiligheid zou kunnen bijdragen 
aan het bereiken van die uitkomst in 
bepaalde gebieden, zoals het 
noordpoolgebied;

reduceren – waarmee tegelijkertijd de 
uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk 
wordt gemitigeerd – en die te vervangen 
door in de EU gegenereerde hernieuwbare 
energie en energiebesparingen; erkent dat 
het integreren van klimaatverandering en 
energieveiligheid zou kunnen bijdragen 
aan het bereiken van die uitkomst in 
bepaalde gebieden, zoals het 
noordpoolgebied;

Or. en

Amendement 90
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst op het feit dat energieveiligheid 
nauw verwant is met klimaatverandering; 
meent dat energieveiligheid verbeterd moet 
worden om het vertrouwen van de EU op 
fossiele brandstoffen, met name uit 
Rusland en de Golfregio geïmporteerd, te 
reduceren – waarmee tegelijkertijd de 
uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk 
wordt gemitigeerd – en die te vervangen 
door in de EU gegenereerde 
hernieuwbare energieën en 
energiebesparingen; erkent dat het 
integreren van klimaatverandering en 
energieveiligheid zou kunnen bijdragen 
aan het bereiken van die uitkomst in 
bepaalde gebieden, zoals het 
noordpoolgebied;

16. wijst op het feit dat energieveiligheid 
nauw verwant is met klimaatverandering; 
meent dat zowel de energieveiligheid 
alsook de energie-efficiëntie van de Unie 
sterk moeten worden verbeterd, zodat het 
vertrouwen van de EU op externe bronnen 
aanzienlijk wordt verminderd en daarmee 
de veiligheidspositie van de Unie wordt 
verbeterd;

Or. en

Amendement 91
Anneli Jäätteenmäki
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst op het feit dat energieveiligheid 
nauw verwant is met klimaatverandering; 
meent dat energieveiligheid verbeterd moet 
worden om het vertrouwen van de EU op 
fossiele brandstoffen, met name uit 
Rusland en de Golfregio geïmporteerd, te 
reduceren – waarmee tegelijkertijd de 
uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk 
wordt gemitigeerd – en die te vervangen 
door in de EU gegenereerde hernieuwbare 
energieën en energiebesparingen; erkent 
dat het integreren van klimaatverandering 
en energieveiligheid zou kunnen bijdragen 
aan het bereiken van die uitkomst in 
bepaalde gebieden, zoals het 
noordpoolgebied;

16. wijst op het feit dat energieveiligheid 
nauw verwant is met klimaatverandering; 
meent dat energieveiligheid verbeterd moet 
worden om het vertrouwen van de EU op 
fossiele brandstoffen te reduceren – 
waarmee tegelijkertijd de uitstoot van 
broeikasgassen aanzienlijk wordt 
gemitigeerd – en dat er behoefte bestaat 
aan investeringen in hernieuwbare 
energieën en energiebesparingen; erkent 
dat het integreren van klimaatverandering 
en energieveiligheid zou kunnen bijdragen 
aan het bereiken van die uitkomst in 
bepaalde gebieden, zoals het 
noordpoolgebied;

Or. fi

Amendement 92
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – letter a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

a) verzoekt de EDA en de strijdkrachten 
van de lidstaten om groene en 
energiebewuste technologieën te 
ontwikkelen, met benutting van het gehele 
potentieel van hernieuwbare 
energiebronnen; 

Or. en

Amendement 93
Indrek Tarand
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt de noodzaak om in het 
kader van de strategische 
partnerschappen van de EU met landen 
als de VS, Rusland, China, India en 
Brazilië een dialoog over de 
klimaatveiligheid in het leven te roepen;

Or. en

Amendement 94
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat één belangrijk 
gevolg van de klimaatverandering voor de 
veiligheid van de EU de opening van 
zowel het Noordpoolgebied alsook zijn 
hulpbronnen voor meerdere 
aangrenzende staten is, waaronder 
Europese staten; benadrukt de noodzaak 
om deze verveelvoudiging van gevaren 
met behulp van een relevante strategie 
voor het Noordpoolgebied aan te pakken;

Or. en

Amendement 95
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter om 
binnen de Raad/EDEO-structuur een 
formele werkgroep op te richten die 
nadenkt over de hele serie onderling 
verbonden problemen die verband houden 
met klimaatverandering en 
energiegerelateerde zorgen op het gebied 
van veiligheid en defensie, aangezien de 
afwezigheid van een dergelijke werkgroep 
tot nu toe de ontwikkeling van een 
veelomvattende en consistente aanpak 
door de EU in de weg heeft gestaan;

Schrappen

Or. en

Amendement 96
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter om 
binnen de Raad/EDEO-structuur een 
formele werkgroep op te richten die 
nadenkt over de hele serie onderling 
verbonden problemen die verband houden 
met klimaatverandering en 
energiegerelateerde zorgen op het gebied 
van veiligheid en defensie, aangezien de 
afwezigheid van een dergelijke werkgroep 
tot nu toe de ontwikkeling van een 
veelomvattende en consistente aanpak door 
de EU in de weg heeft gestaan;

17. verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter, de 
Commissie en de Raad om een formele, 
geregelde en permanente werkstructuur 
op te zetten die gericht is op het nadenken 
over de hele serie onderling verbonden 
problemen die verband houden met 
klimaatverandering en energiegerelateerde 
zorgen op het gebied van veiligheid en 
defensie, aangezien de afwezigheid van 
een dergelijke werkstructuur tot nu toe de 
ontwikkeling van een veelomvattende en 
consistente aanpak door de EU in de weg 
heeft gestaan;

Or. en
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Amendement 97
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verwelkomt de recente pogingen om de 
coördinatie tussen de NAVO en de EU op 
het gebied van vermogensontwikkeling te 
versterken; erkent de dringende noodzaak 
om de wederzijdse voordelen van 
samenwerking te identificeren, terwijl de 
specifieke verantwoordelijkheden van 
beide organisaties wordt gerespecteerd; 
benadrukt de noodzaak voor het vinden en 
creëren van synergieën wat betreft 
"pooling and sharing"-projecten en "smart 
defence"-projecten (NAVO) waarmee 
specifieke klimaatbehoeften worden 
aangepakt;

18. verwelkomt de recente pogingen om de 
coördinatie tussen de NAVO en de EU op 
het gebied van vermogensontwikkeling te 
versterken; erkent de dringende noodzaak 
om de wederzijdse voordelen van 
samenwerking te identificeren, terwijl de 
specifieke verantwoordelijkheden van 
beide organisaties wordt gerespecteerd; 
benadrukt de noodzaak voor het vinden en 
creëren van synergieën wat betreft 
"pooling–and-sharingprojecten" en "smart-
defenceprojecten" (NAVO) die als reactie 
op natuurrampen zouden kunnen worden 
ingevoerd;

Or. en

Amendement 98
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter uiterst 
dringend gebruik te maken van het 
volledige potentieel van het Verdrag van 
Lissabon en voorstellen naar voren te 
brengen voor de implementatie van het 
startfonds (artikel 41(3) TEU) met 
betrekking tot mogelijke toekomstige 
pooling and sharing-projects en 
gezamenlijke vermogens, zoals de 
Europese Genie, die reageren op 
klimaatgedreven crises en natuurrampen;

Schrappen
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Or. de

Amendement 99
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter uiterst 
dringend gebruik te maken van het 
volledige potentieel van het Verdrag van 
Lissabon en voorstellen naar voren te 
brengen voor de implementatie van het 
startfonds (artikel 41(3) TEU) met 
betrekking tot mogelijke toekomstige 
pooling and sharing-projects en 
gezamenlijke vermogens, zoals de 
Europese Genie, die reageren op 
klimaatgedreven crises en natuurrampen;

19. verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter uiterst 
dringend gebruik te maken van het 
volledige potentieel van het Verdrag van 
Lissabon en voorstellen naar voren te 
brengen voor de implementatie van het 
startfonds (artikel 41, lid 3 VEU) met 
betrekking tot mogelijke toekomstige 
"pooling-and-sharingprojecten" en 
gezamenlijke vermogens;

Or. en

Amendement 100
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter uiterst 
dringend gebruik te maken van het 
volledige potentieel van het Verdrag van 
Lissabon en voorstellen naar voren te 
brengen voor de implementatie van het 
startfonds (artikel 41(3) TEU) met 
betrekking tot mogelijke toekomstige 
pooling and sharing-projects en 
gezamenlijke vermogens, zoals de 
Europese Genie, die reageren op 

19. verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter uiterst 
dringend gebruik te maken van het 
volledige potentieel van het Verdrag van 
Lissabon en voorstellen naar voren te 
brengen voor de implementatie van het 
startfonds (artikel 41, lid 3 VEU) met 
betrekking tot mogelijke toekomstige 
"pooling-and-sharingprojecten" en 
gezamenlijke vermogens, zoals een 
Europese Genie, die reageren op 
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klimaatgedreven crises en natuurrampen; klimaatgedreven crises en natuurrampen;

Or. en

Amendement 101
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter uiterst 
dringend gebruik te maken van het 
volledige potentieel van het Verdrag van 
Lissabon en voorstellen naar voren te 
brengen voor de implementatie van het 
startfonds (artikel 41(3) TEU) met 
betrekking tot mogelijke toekomstige 
pooling and sharing-projects en 
gezamenlijke vermogens, zoals de 
Europese Genie, die reageren op 
klimaatgedreven crises en natuurrampen;

19. verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter uiterst 
dringend gebruik te maken van het 
volledige potentieel van het Verdrag van 
Lissabon en voorstellen naar voren te 
brengen voor de implementatie van het 
startfonds (artikel 41, lid 3 VEU) met 
betrekking tot mogelijke toekomstige 
"pooling en sharing"-projecten en 
gezamenlijke vermogens, zoals de 
Europese Genie, die reageren op 
klimaatgedreven crises en natuurrampen, 
en eveneens gezamenlijke, permanente 
uitrusting voor civiele crisisoperaties;

Or. en

Amendement 102
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt de noodzaak om de 
negatieve invloed van klimaatverandering 
op vrede, veiligheid en stabiliteit te 
integreren in alle strategische GBVB/ 
GVDB-documenten die dienst doen als 
richtlijnen voor de planning en het gedrag 

20. merkt op dat de negatieve invloed van 
klimaatverandering en natuurrampen op 
vrede, veiligheid en stabiliteit in alle 
strategische GBVB/ GVDB-documenten 
zou kunnen worden geïntegreerd die 
dienst doen als richtlijnen voor de planning 
en het gedrag van individuele beleidslijnen 
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van individuele beleidslijnen en missies; en missies;

Or. en

Amendement 103
Justas Vincas Paleckis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. merkt op dat capaciteiten voor een 
vroegtijdige situatiebeoordeling en 
feitenonderzoek belangrijk zijn om ervoor 
te zorgen dat de EU op crises kan 
reageren met inzet van de meest geschikte 
middelen waarover zij beschikt, waarbij zo 
vroeg mogelijk multidisciplinaire teams 
worden ingezet, bestaande uit civiele, 
militaire en civiel-militaire deskundigen;

Or. en

Amendement 104
Graham Watson, Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. onderstreept dat de toegang van de 
EU tot nauwkeurige en tijdige analyse 
van wezenlijk belang zal zijn voor de 
reactie op en voorspelling van 
onveiligheid door klimaatverandering, 
waarbij de capaciteiten van het GVDB in 
dit opzicht een goede informatiebron zijn; 
meent dat de EU stappen moet nemen om 
de capaciteiten voor gegevensverzameling 
en informatieanalyse verder te 
ontwikkelen door middel van structuren 
als delegaties, het satellietcentrum en het 
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Gemeenschappelijk Situatiecentrum van 
de EU; 

Or. en

Amendement 105
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. meent dat vroege waarschuwingen en 
vroege preventieve acties met betrekking 
tot de negatieve gevolgen van 
klimaatverandering afhangen van 
voldoende menselijk potentieel en 
methodologie met betrekking tot het 
verzamelen en analyseren van gegevens; 
verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter ervoor te 
zorgen dat de relevante EDEO-eenheden 
die te maken hebben met veiligheids- en 
defensiebeleid, zoals CMPD, CPCC, 
EUMS, EUMC, de instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor 
conflictpreventie en veiligheidsbeleid, de 
dienst instrumenten buitenlands beleid 
van de Commissie en de geografische 
afdelingen van de landen en gebieden die 
het meest getroffen worden door 
klimaatverandering, rekening houden met 
de meest recente beoordelingsverslagen 
van het Intergouvernementele panel 
inzake klimaatverandering (IPCC) en 
andere, recentere beoordelingen en 
verslagen, d.w.z. de relevante in de ruimte 
gestationeerde programma's en systemen 
van de EU (GMES); benadrukt de 
noodzaak om de capaciteiten van EU-
delegaties te verbeteren in landen die het 
meest kwetsbaar zijn voor destabilisering 
en waar problemen verergerd zouden 
kunnen worden door klimaatverandering, 
met het in de gaten houden van de 

21. meent dat vroege waarschuwingen en 
vroege preventieve acties met betrekking 
tot de negatieve gevolgen van 
klimaatverandering en natuurrampen 
afhangen van voldoende menselijk 
potentieel en methodologie met betrekking 
tot het verzamelen en analyseren van 
gegevens; merkt op dat de relevante 
EDEO-eenheden die te maken hebben met 
veiligheid en de relevante diensten van de 
Commissie en de geografische afdelingen 
de analyse van de gevolgen van 
natuurrampen voor de internationale 
veiligheid en politieke stabiliteit in hun 
werk moeten integreren; doet de 
aanbeveling het personeel van EDEO en 
de Commissie op te leiden voor het 
monitoren van de gevolgen van 
natuurrampen voor crisisontwikkeling en 
politieke stabiliteit en veiligheid; pleit voor 
de ontwikkeling van gezamenlijke criteria 
voor analyses, risicobeoordelingen en het 
opzetten van een gezamenlijk 
waarschuwingssysteem;
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ontwikkelingen van crises en het 
toewijzen van klimaatexperts aan alle 
relevante EDEO-instellingen die een 
bijzondere rol hebben met betrekking tot 
het analyseren van situaties en vroege 
waarschuwingen, zoals het 
Situatiecentrum; pleit voor de 
ontwikkeling van gezamenlijke criteria 
voor analyses, risicobeoordelingen en het 
opzetten van een gezamenlijk 
waarschuwingssysteem;

Or. en

Amendement 106
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. meent dat vroege waarschuwingen en 
vroege preventieve acties met betrekking 
tot de negatieve gevolgen van 
klimaatverandering afhangen van 
voldoende menselijk potentieel en 
methodologie met betrekking tot het 
verzamelen en analyseren van gegevens; 
verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter ervoor te 
zorgen dat de relevante EDEO-eenheden 
die te maken hebben met veiligheids- en 
defensiebeleid, zoals CMPD, CPCC, 
EUMS, EUMC, de instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor 
conflictpreventie en veiligheidsbeleid, de 
dienst instrumenten buitenlands beleid van 
de Commissie en de geografische 
afdelingen van de landen en gebieden die 
het meest getroffen worden door 
klimaatverandering, rekening houden met 
de meest recente beoordelingsverslagen 
van het Intergouvernementele panel inzake 
klimaatverandering (IPCC) en andere, 
recentere beoordelingen en verslagen, 

21. meent dat vroege waarschuwingen en 
vroege preventieve acties met betrekking 
tot de negatieve gevolgen van 
klimaatverandering afhangen van 
voldoende menselijk potentieel en 
methodologie met betrekking tot het 
verzamelen en analyseren van gegevens en 
een hoeksteen van het beleid van de EU 
inzake klimaatveiligheid zal vormen; 
verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter ervoor te 
zorgen dat de relevante EDEO-eenheden 
die te maken hebben met veiligheids- en 
defensiebeleid, zoals CMPD, CPCC, 
EUMS, de instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor 
conflictpreventie en veiligheidsbeleid, de 
dienst instrumenten buitenlands beleid van 
de Commissie en de geografische 
afdelingen van de landen en gebieden die 
het meest getroffen worden door 
klimaatverandering, rekening houden met 
de recentste beoordelingsverslagen van het 
Intergouvernementele panel inzake 
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d.w.z. de relevante in de ruimte 
gestationeerde programma's en systemen 
van de EU (GMES); benadrukt de 
noodzaak om de capaciteiten van EU-
delegaties te verbeteren in landen die het 
meest kwetsbaar zijn voor destabilisering 
en waar problemen verergerd zouden 
kunnen worden door klimaatverandering, 
met het in de gaten houden van de 
ontwikkelingen van crises en het toewijzen 
van klimaatexperts aan alle relevante 
EDEO-instellingen die een bijzondere rol 
hebben met betrekking tot het analyseren 
van situaties en vroege waarschuwingen, 
zoals het Situatiecentrum; pleit voor de 
ontwikkeling van gezamenlijke criteria 
voor analyses, risicobeoordelingen en het 
opzetten van een gezamenlijk 
waarschuwingssysteem;

klimaatverandering (IPCC) en andere, 
recentere beoordelingen en verslagen, 
alsook de relevante ruimteprogramma's 
en -systemen van de EU zoals GMES; 
benadrukt de noodzaak om de capaciteiten 
van EU-delegaties te verbeteren in landen 
die het kwetsbaarst zijn voor 
destabilisering en waar problemen 
verergerd zouden kunnen worden door 
klimaatverandering, met het in de gaten 
houden van de ontwikkelingen van crises 
en het toewijzen van klimaatexperts aan 
alle relevante EDEO-instellingen die een 
bijzondere rol hebben met betrekking tot 
het analyseren van situaties en vroege 
waarschuwingen, zoals het 
Situatiecentrum; pleit voor de ontwikkeling 
van gezamenlijke criteria voor analyses, 
risicobeoordelingen en het opzetten van 
een gezamenlijk waarschuwingssysteem;

Or. en

Amendement 107
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. meent dat vroege waarschuwingen en 
vroege preventieve acties met betrekking 
tot de negatieve gevolgen van 
klimaatverandering afhangen van 
voldoende menselijk potentieel en 
methodologie met betrekking tot het 
verzamelen en analyseren van gegevens; 
verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter ervoor te 
zorgen dat de relevante EDEO-eenheden 
die te maken hebben met veiligheids- en 
defensiebeleid, zoals CMPD, CPCC, 
EUMS, EUMC, de instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor 
conflictpreventie en veiligheidsbeleid, de 

21. meent dat vroege waarschuwingen en 
vroege preventieve acties met betrekking 
tot de negatieve gevolgen van 
klimaatverandering afhangen van 
voldoende menselijk potentieel en 
methodologie met betrekking tot het 
verzamelen en analyseren van gegevens; 
verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter ervoor te 
zorgen dat de relevante EDEO-eenheden 
die te maken hebben met veiligheids- en 
defensiebeleid, zoals CMPD, CPCC, 
EUMS, EUMC, de instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor 
conflictpreventie en veiligheidsbeleid, de 
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dienst instrumenten buitenlands beleid van 
de Commissie en de geografische 
afdelingen van de landen en gebieden die 
het meest getroffen worden door 
klimaatverandering, rekening houden met 
de meest recente beoordelingsverslagen 
van het Intergouvernementele panel inzake 
klimaatverandering (IPCC) en andere, 
recentere beoordelingen en verslagen, 
d.w.z. de relevante in de ruimte 
gestationeerde programma's en systemen 
van de EU (GMES); benadrukt de 
noodzaak om de capaciteiten van EU-
delegaties te verbeteren in landen die het 
meest kwetsbaar zijn voor destabilisering 
en waar problemen verergerd zouden 
kunnen worden door klimaatverandering, 
met het in de gaten houden van de 
ontwikkelingen van crises en het 
toewijzen van klimaatexperts aan alle 
relevante EDEO-instellingen die een 
bijzondere rol hebben met betrekking tot 
het analyseren van situaties en vroege 
waarschuwingen, zoals het 
Situatiecentrum; pleit voor de 
ontwikkeling van gezamenlijke criteria 
voor analyses, risicobeoordelingen en het 
opzetten van een gezamenlijk 
waarschuwingssysteem;

dienst instrumenten buitenlands beleid van 
de Commissie en de geografische 
afdelingen van de landen en gebieden die 
het meest getroffen worden door 
klimaatverandering, rekening houden met 
de recentste beoordelingsverslagen van het 
Intergouvernementele panel inzake 
klimaatverandering (IPCC) en andere, 
recentere beoordelingen en verslagen, 
d.w.z. de relevante in de ruimte 
gestationeerde programma's en systemen 
van de EU (GMES);

Or. en

Amendement 108
Anneli Jäätteenmäki
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. meent dat vroege waarschuwingen en 
vroege preventieve acties met betrekking 
tot de negatieve gevolgen van 
klimaatverandering afhangen van 
voldoende menselijk potentieel en 
methodologie met betrekking tot het 
verzamelen en analyseren van gegevens; 

21. meent dat vroege waarschuwingen en 
vroege preventieve acties met betrekking 
tot de negatieve gevolgen van 
klimaatverandering afhangen van 
voldoende menselijk potentieel en 
technologische oplossingen en andere 
methodologie met betrekking tot het 
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verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter ervoor te 
zorgen dat de relevante EDEO-eenheden 
die te maken hebben met veiligheids- en 
defensiebeleid, zoals CMPD, CPCC, 
EUMS, EUMC, de instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor 
conflictpreventie en veiligheidsbeleid, de 
dienst instrumenten buitenlands beleid van 
de Commissie en de geografische 
afdelingen van de landen en gebieden die 
het meest getroffen worden door 
klimaatverandering, rekening houden met 
de meest recente beoordelingsverslagen 
van het Intergouvernementele panel inzake 
klimaatverandering (IPCC) en andere, 
recentere beoordelingen en verslagen, 
d.w.z. de relevante in de ruimte 
gestationeerde programma's en systemen 
van de EU (GMES); benadrukt de 
noodzaak om de capaciteiten van EU-
delegaties te verbeteren in landen die het 
meest kwetsbaar zijn voor destabilisering 
en waar problemen verergerd zouden 
kunnen worden door klimaatverandering, 
met het in de gaten houden van de 
ontwikkelingen van crises en het toewijzen 
van klimaatexperts aan alle relevante 
EDEO-instellingen die een bijzondere rol 
hebben met betrekking tot het analyseren 
van situaties en vroege waarschuwingen, 
zoals het Situatiecentrum; pleit voor de 
ontwikkeling van gezamenlijke criteria 
voor analyses, risicobeoordelingen en het 
opzetten van een gezamenlijk 
waarschuwingssysteem;

verzamelen en analyseren van gegevens; 
verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter ervoor te 
zorgen dat de relevante EDEO-eenheden 
die te maken hebben met veiligheids- en 
defensiebeleid, zoals CMPD, CPCC, 
EUMS, EUMC, de instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor 
conflictpreventie en veiligheidsbeleid, de 
dienst instrumenten buitenlands beleid van 
de Commissie en de geografische 
afdelingen van de landen en gebieden die 
het meest getroffen worden door 
klimaatverandering, rekening houden met 
de meest recente beoordelingsverslagen 
van het Intergouvernementele panel inzake 
klimaatverandering (IPCC) en andere, 
recentere beoordelingen en verslagen, 
d.w.z. de relevante in de ruimte 
gestationeerde programma's en systemen 
van de EU (GMES); benadrukt de 
noodzaak om de capaciteiten van de EU te 
verbeteren in landen die het meest 
kwetsbaar zijn voor destabilisering en waar 
problemen verergerd zouden kunnen 
worden door klimaatverandering zodat zij 
de ontwikkelingen van crises in de gaten 
kan houden; is van mening dat de 
samenwerking tussen de EDEO en de 
relevante directoraten-generaal van de 
Commissie moet worden opgevoerd; pleit 
voor de ontwikkeling van gezamenlijke 
criteria voor analyses, risicobeoordelingen 
en het opzetten van een gezamenlijk 
waarschuwingssysteem;

Or. fi

Amendement 109
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. moedigt deze instellingen aan 
permanente structuren op te richten voor 
het systematisch uitwisselen van 
informatie en coördinatie inzake aan 
klimaatverandering en natuurrampen 
gerelateerde problemen, met betrekking tot 
het analyseren van de situatie en 
beleidsplanning; spoort de relevante 
EDEO-instellingen aan tot het oprichten 
van permanente kanalen voor de 
communicatie en de uitwisseling van 
informatie met de relevante instellingen 
van de Commissie, met name met ECHO, 
maar ook met VN-organisaties en -
programma's, zoals UNEP, en met de 
NAVO; wijst erop dat de civiel-militaire 
structuren, belast met het reageren op 
door klimaatverandering aangedreven 
crises en natuurrampen, een directe en 
transparante toegang tot alle 
maatschappelijke en humanitaire 
organisaties en niet-gouvernementele 
organisaties mogelijk moeten maken; 
benadrukt daarom dat samenwerking en 
coördinatie tussen zowel de EU als 
externe partijen niet mag worden 
geblokkeerd of gehinderd;

22. moedigt de relevante instellingen van 
EDEO en de Commissie aan tot 
verbetering van hun uitwisseling van 
informatie en coördinatie inzake aan 
klimaatverandering en natuurrampen 
gerelateerde problemen, met betrekking tot 
het analyseren van de veiligheidssituatie en 
consequente beleidsplanning; pleit ervoor 
deze verbeterde samenwerking te 
implementeren met internationale 
partners als de VN en NAVO; merkt op 
dat het maatschappelijk middenveld, 
humanitaire en niet-gouvernementele 
organisaties eveneens zouden kunnen 
worden geraadpleegd;

Or. en

Amendement 110
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. moedigt deze instellingen aan 
permanente structuren op te richten voor 
het systematisch uitwisselen van informatie 
en coördinatie inzake aan 
klimaatverandering en natuurrampen 

22. moedigt deze instellingen aan 
permanente structuren op te richten voor 
het systematisch uitwisselen van informatie 
en coördinatie inzake aan 
klimaatverandering en natuurrampen 
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gerelateerde problemen, met betrekking tot 
het analyseren van de situatie en 
beleidsplanning; spoort de relevante 
EDEO-instellingen aan tot het oprichten 
van permanente kanalen voor de 
communicatie en de uitwisseling van 
informatie met de relevante instellingen 
van de Commissie, met name met ECHO, 
maar ook met VN-organisaties en -
programma's, zoals UNEP, en met de 
NAVO; wijst erop dat de civiel-militaire 
structuren, belast met het reageren op door 
klimaatverandering aangedreven crises en 
natuurrampen, een directe en transparante 
toegang tot alle maatschappelijke en 
humanitaire organisaties en niet-
gouvernementele organisaties mogelijk 
moeten maken; benadrukt daarom dat 
samenwerking en coördinatie tussen zowel 
de EU als externe partijen niet mag worden 
geblokkeerd of gehinderd;

gerelateerde problemen, met betrekking tot 
het analyseren van de situatie en 
beleidsplanning; spoort de relevante 
EDEO-instellingen aan tot het oprichten 
van permanente kanalen voor de 
communicatie en de uitwisseling van 
informatie met de relevante instellingen 
van de Commissie, met name met ECHO, 
maar ook met VN-organisaties en -
programma's, zoals UNEP, evenals met de 
NAVO, UNOCHA en UNDAC; wijst erop 
dat de civiel-militaire structuren, belast met 
het reageren op door klimaatverandering 
aangedreven crises en natuurrampen, een 
directe en transparante toegang tot alle 
maatschappelijke en humanitaire 
organisaties en niet-gouvernementele 
organisaties, onder inachtneming van de 
relevante richtsnoeren van de VN (Oslo- 
en MCDA-richtsnoeren), mogelijk moeten 
maken; benadrukt daarom dat 
samenwerking en coördinatie tussen zowel 
de EU als externe partijen niet mag worden 
geblokkeerd of gehinderd;

Or. en

Amendement 111
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. dringt bij de Commissie aan op de 
ontwikkeling van rampenplannen voor de 
reactie van de EU op de gevolgen van 
natuurrampen en klimaatgedreven crises 
die buiten de Unie plaatsvinden, maar 
directe of indirecte veiligheidsimplicaties 
voor de Unie hebben (bijv. 
klimaatgedreven migratie);

Or. en
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Amendement 112
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Kopje 4

Ontwerpresolutie Amendement

Behoefte aan een klimaatveiligheidsbeleid 
van de EU

Schrappen

Or. en

Amendement 113
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verwelkomt ten zeerste de stappen die 
sinds 2011 genomen zijn naar een band 
tussen klimaatverandering en de 
veiligheidsimplicaties; gelooft echter dat 
diplomatie op klimaatgebied slechts één 
dimensie voorstelt van mogelijk extern 
optreden en dat er een dringende 
noodzaak is om de basisprincipes en -
ideeën voor een klimaatveiligheidsbeleid 
van de EU vast te stellen;

Schrappen

Or. en

Amendement 114
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. verwelkomt ten zeerste de stappen die 
sinds 2011 genomen zijn naar een band 
tussen klimaatverandering en de 
veiligheidsimplicaties; gelooft echter dat 
diplomatie op klimaatgebied slechts één 
dimensie voorstelt van mogelijk extern 
optreden en dat er een dringende noodzaak 
is om de basisprincipes en -ideeën voor een 
klimaatveiligheidsbeleid van de EU vast te 
stellen;

23. verwelkomt ten zeerste de stappen die 
sinds 2011 genomen zijn naar een 
wisselwerking van klimaatverandering en 
de veiligheidsimplicaties; gelooft echter 
dat diplomatie op klimaatgebied slechts 
één dimensie voorstelt van mogelijk extern 
optreden en dat er een dringende noodzaak 
is om de basisprincipes en -ideeën voor een 
klimaatveiligheidsbeleid van de EU vast te 
stellen;

Or. en

Amendement 115
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. meent dat er een dringende noodzaak 
is de belangrijkste beleidsdocumenten van 
het GVDB met betrekking tot de 
implicaties van klimaatverandering aan te 
nemen en aan te passen, zoals het EU-
concept voor militaire planning op 
politiek en strategisch niveau, het 
militaire commando- en controleconcept 
van de EU, het EU-concept voor opbouw 
van de troepenmacht en het concept snelle 
militaire reactie van de EU, evenals de 
documenten die relevant zijn voor civiele 
GVDB-missies, zoals het EU-concept voor 
ruimtelijke ordening, het EU-concept voor 
politieplanning en richtlijnen voor de 
commando- en controlestructuur voor 
civiele crisisbeheersingsoperaties van de 
EU5;

Schrappen

Or. en
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Amendement 116
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. meent dat er een dringende noodzaak 
is de belangrijkste beleidsdocumenten van 
het GVDB met betrekking tot de 
implicaties van klimaatverandering aan te 
nemen en aan te passen, zoals het EU-
concept voor militaire planning op politiek 
en strategisch niveau, het militaire 
commando- en controleconcept van de EU, 
het EU-concept voor opbouw van de 
troepenmacht en het concept snelle 
militaire reactie van de EU, evenals de 
documenten die relevant zijn voor civiele 
GVDB-missies, zoals het EU-concept voor 
ruimtelijke ordening, het EU-concept voor 
politieplanning en richtlijnen voor de 
commando- en controlestructuur voor 
civiele crisisbeheersingsoperaties van de 
EU5;

24. meent dat de belangrijkste 
beleidsdocumenten van het GVDB met 
betrekking tot de implicaties van 
klimaatverandering en natuurrampen 
aangepast en gewijzigd zouden kunnen 
worden, zoals het EU-concept voor 
militaire planning op politiek en strategisch 
niveau, het militaire commando- en 
controleconcept van de EU, het EU-
concept voor opbouw van de troepenmacht 
en het concept snelle militaire reactie van 
de EU, evenals de documenten die relevant 
zijn voor civiele GVDB-missies, zoals het 
EU-concept voor ruimtelijke ordening, het 
EU-concept voor politieplanning en 
richtlijnen voor de commando- en 
controlestructuur voor civiele 
crisisbeheersingsoperaties van de EU5;

Or. en

Amendement 117
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. meent dat er een dringende noodzaak is 
de belangrijkste beleidsdocumenten van 
het GVDB met betrekking tot de 
implicaties van klimaatverandering aan te 
nemen en aan te passen, zoals het EU-
concept voor militaire planning op politiek 
en strategisch niveau, het militaire 
commando- en controleconcept van de EU, 
het EU-concept voor opbouw van de 

24. meent dat er een dringende noodzaak is 
de belangrijkste beleidsdocumenten van 
het GVDB met betrekking tot de 
implicaties van klimaatverandering, maar 
ook tot energie-efficiëntie en het 
milieubeheer aan te passen en te wijzigen, 
om de tweede hoeksteen van het 
klimaatveiligheidsbeleid van de EU te 
vormen; benadrukt de noodzaak om 
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troepenmacht en het concept snelle 
militaire reactie van de EU, evenals de 
documenten die relevant zijn voor civiele 
GVDB-missies, zoals het EU-concept voor 
ruimtelijke ordening, het EU-concept voor 
politieplanning en richtlijnen voor de 
commando- en controlestructuur voor 
civiele crisisbeheersingsoperaties van de 
EU5;

klimaatveiligheid in de belangrijkste 
GVDB-documenten te mainstreamen, 
zoals het EU-concept voor militaire 
planning op politiek en strategisch niveau, 
het militaire commando- en 
controleconcept van de EU, het EU-
concept voor opbouw van de troepenmacht 
en het concept snelle militaire reactie van 
de EU, evenals de documenten die relevant 
zijn voor civiele GVDB-missies, zoals het 
EU-concept voor ruimtelijke ordening, het 
EU-concept voor politieplanning en 
richtlijnen voor de commando- en 
controlestructuur voor civiele 
crisisbeheersingsoperaties van de EU5;

Or. en

Amendement 118
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. ziet de noodzaak om eveneens de 
financiële instrumenten voor externe 
bijstand met betrekking tot de verhouding 
tussen conflictbestrijding en bestrijding 
van klimaatverandering aan te passen en 
te wijzigen; duidt op de noodzaak om niet 
alleen personeel dat in GBVB-missies 
dient gericht op te leiden, maar ook het 
personeel dat bij delegaties van de EU, 
EDEO, de Commissie en de Raad werkt; 
beveelt ook aan om richtsnoeren16voor 
klimaat- en conflictgevoelige 
planningsprocessen op te zetten, 
bijvoorbeeld betreffende de 
klimaatbestendigheid van individuele 
acties, maatregelen en operaties; 
__________________
16 KLIMAATVERANDERING EN 
CONFLICT.  door Dennis Taenzler, 
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Janani Vivekananda, Daniela Kolarova 
en Thanos Dokos

Or. en

Amendement 119
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt de noodzaak om de 
relevante documenten op het gebied van 
beleidsplanning en 
vermogensontwikkeling met betrekking tot 
militaire en civiele vermogens in 
overeenstemming te brengen met 
specifieke vereisten op het gebied van 
klimaatverandering en natuurrampen; 
gelooft dat er speciale aandacht moet 
worden besteed aan de ontwikkeling van 
militaire vermogens en in het bijzonder aan 
het proces van pooling and sharing, dat in 
2010 is begonnen en in november 2011 
heeft geleid tot een beslissing inzake elf 
pooling and sharing-projecten;

25. is van mening dat de civiele en 
militaire vermogens dusdanig moeten 
worden ontwikkeld dat ze kunnen worden 
ingezet om op natuurrampen te reageren; 
gelooft dat er speciale aandacht moet 
worden besteed aan de ontwikkeling van 
militaire vermogens en in het bijzonder aan 
het proces van pooling en sharing; 
verzoekt in dit opzicht om een grotere rol 
van het Europees Defensieagentschap

Or. en

Amendement 120
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt de noodzaak op EU-niveau 
een met het IPCC vergelijkbare structuur 
te creëren met de betrokkenheid van 
militaire experts om de ergste 
klimaatgedreven crises en natuurrampen 

Schrappen
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waarmee de EU al wordt geconfronteerd 
en in de toekomst in toenemende mate 
mee geconfronteerd zal worden te 
beoordelen en vermijden; de EU dient alle 
lidstaten aan te moedigen milieu- en 
veiligheidsproblemen op te nemen in hun 
militaire strategische doctrine en 
vermogensplanning;

Or. nl

Amendement 121
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt de noodzaak op EU-niveau 
een met het IPCC vergelijkbare structuur 
te creëren met de betrokkenheid van 
militaire experts om de ergste 
klimaatgedreven crises en natuurrampen 
waarmee de EU al wordt geconfronteerd 
en in de toekomst in toenemende mate 
mee geconfronteerd zal worden te 
beoordelen en vermijden; de EU dient alle 
lidstaten aan te moedigen milieu- en 
veiligheidsproblemen op te nemen in hun 
militaire strategische doctrine en 
vermogensplanning;

Schrappen

Or. en

Amendement 122
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt de noodzaak op EU-niveau 26. neemt er nota van dat de NAVO zich 
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een met het IPCC vergelijkbare structuur 
te creëren met de betrokkenheid van 
militaire experts om de ergste 
klimaatgedreven crises en natuurrampen 
waarmee de EU al wordt geconfronteerd 
en in de toekomst in toenemende mate 
mee geconfronteerd zal worden te 
beoordelen en vermijden; de EU dient alle 
lidstaten aan te moedigen milieu- en 
veiligheidsproblemen op te nemen in hun 
militaire strategische doctrine en 
vermogensplanning;

actief bezighoudt met het coördineren van 
civiele rampenplannen en -bestrijding bij 
milieurampen, voornamelijk door het 
Coördinatiecentrum voor 
Euro-Atlantische 
rampenbestrijding(EARDCC); moedigt 
alle lidstaten aan milieu- en 
veiligheidsproblemen op te nemen in hun 
militaire strategische doctrine en 
vermogensplanning;

Or. en

Amendement 123
Justas Vincas Paleckis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. herhaalt dat voor een doeltreffende 
respons op crises als natuurrampen vaak 
een beroep moet kunnen worden gedaan 
op zowel civiele als militaire vermogens 
en dat daarom in dit opzicht nauwere 
civiel-militaire samenwerking nodig is; 
herinnert eraan dat het van wezenlijk 
belang is om niche-specifieke vermogens 
en tekortkomingen te benoemen waar het 
militair vermogen van toegevoegde 
waarde zou kunnen zijn;

Or. en

Amendement 124
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27



PE492.875v01-00 72/87 AM\909835NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt de noodzaak een specifieke 
lijst met militaire en civiele vermogens uit 
te werken die van bijzonder belang zijn om 
op klimaatverandering en natuurrampen te 
reageren; deze omvatten in het bijzonder 
lucht- en zeetransport, mobiele 
ziekenhuizen met intensive care, 
communicatie-infrastructuur en 
waterzuiverings- en 
engineeringcapaciteiten; nodigt de Raad en 
het Europese Defensieagentschap (EDA) 
als onderdeel van het onderzoek van 2013 
naar het 
vermogensontwikkelingsprogramma uit 
om de huidige catalogi van civiele en 
militaire vermogens in overeenstemming te 
brengen met die vereist zijn om de 
uitdagingen van klimaatverandering aan te 
gaan en de nodige voorstellen naar voren te 
brengen om bestaande gebreken in deze 
catalogi te herstellen;

27. benadrukt de noodzaak een specifieke 
lijst met militaire en civiele vermogens uit 
te werken die van bijzonder belang zijn om 
op klimaatverandering en natuurrampen te 
reageren en met name relevant zijn voor 
GBVB-missies; meent dat bij de 
uitwerking van deze lijst bijzondere 
aandacht moet worden geschonken aan 
het werk van de Consultatieve Groep 
inzake het gebruik van militaire en civiele 
defensievermogens; is van mening dat 
deze defensievermogens onder andere het 
operatieve lucht- en zeebeheer, mobiele 
ziekenhuizen met intensive care, 
communicatie-infrastructuur en 
waterzuiverings- en 
engineeringcapaciteiten dienen te 
omvatten; nodigt de Raad en het Europese 
Defensieagentschap (EDA) als onderdeel 
van het onderzoek van 2013 naar het 
vermogensontwikkelingsprogramma uit 
om de huidige catalogi van civiele en 
militaire vermogens in overeenstemming te 
brengen met die vereist zijn om de 
uitdagingen van klimaatverandering aan te 
gaan en de nodige voorstellen naar voren te 
brengen om bestaande gebreken in deze 
catalogi te herstellen;

Or. en

Amendement 125
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt de noodzaak een specifieke 
lijst met militaire en civiele vermogens uit 
te werken die van bijzonder belang zijn om 
op klimaatverandering en natuurrampen te 

27. benadrukt de noodzaak een specifieke 
lijst met militaire en civiele GBVB-
vermogens uit te werken die van bijzonder 
belang zijn om op klimaatverandering en 
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reageren; deze omvatten in het bijzonder 
lucht- en zeetransport, mobiele 
ziekenhuizen met intensive care, 
communicatie-infrastructuur en 
waterzuiverings- en 
engineeringcapaciteiten; nodigt de Raad 
en het Europese Defensieagentschap 
(EDA) als onderdeel van het onderzoek 
van 2013 naar het 
vermogensontwikkelingsprogramma uit 
om de huidige catalogi van civiele en 
militaire vermogens in overeenstemming te 
brengen met die vereist zijn om de 
uitdagingen van klimaatverandering aan te 
gaan en de nodige voorstellen naar voren te 
brengen om bestaande gebreken in deze 
catalogi te herstellen;

natuurrampen te reageren als derde 
hoeksteen van het 
klimaatveiligheidsbeleid van de EU; 
meent dat bij de uitwerking van deze lijst 
bijzondere aandacht dient te worden 
geschonken aan ingenieurscapaciteiten 
zoals de ad hoc opbouw en 
inbedrijfneming van de infrastructuur 
van havens/luchthavens, lucht- en 
zeetransport, communicatie-
infrastructuur, mobiele ziekenhuizen met 
intensive care en brandstofbeheer; nodigt 
de Raad en het Europese 
Defensieagentschap (EDA) als onderdeel 
van het onderzoek van 2013 naar het 
vermogensontwikkelingsprogramma uit 
om de huidige catalogi van civiele en 
militaire vermogens in overeenstemming te 
brengen met die vereist zijn om de 
uitdagingen van klimaatverandering aan te 
gaan en de nodige voorstellen naar voren te 
brengen om bestaande gebreken in deze 
catalogi te herstellen;

Or. en

Amendement 126
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. doet de aanbeveling een netwerk 
voor informatie-uitwisseling over kritieke 
infrastructuur in het leven te roepen, dat 
alle eigenaars en exploitanten van kritieke 
infrastructuur in staat zal stellen 
informaties uit te wisselen over tal van 
risico's en gevaren, met inbegrip van 
pandemieën, verwaarlozing, ongelukken, 
criminele activiteiten, cyberaanvallen en 
natuurrampen, aangezien een verstoring 
van de kritieke infrastructuur in één 
sector ernstige gevolgen voor de kritieke 
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infrastructuur in andere sectoren zou 
kunnen hebben;

Or. en

Amendement 127
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. benadrukt de noodzaak om op basis 
van reeds bestaande capaciteiten, zoals de 
gevechtsgroepen van de EU en het 
Europese luchttransportcommando, de 
mogelijkheid te verkennen voor het creëren 
van verdere gezamenlijke vermogens die 
relevant zijn voor activiteiten waarmee 
gereageerd wordt op de invloed van 
klimaatverandering of natuurrampen; 
nodigt de Raad, de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter en de 
EDA uit de mogelijkheid te verkennen om 
een Europese Genie te creëren en 
manieren om uitrusting en infrastructuur 
die in een dergelijke capaciteit gebruikt 
kan worden in het bijzonder te koppelen 
aan het voortdurende proces van pooling 
and sharing;

28. benadrukt de noodzaak om op basis 
van reeds bestaande capaciteiten, zoals de 
gevechtsgroepen van de EU en het 
Europese luchttransportcommando, de 
mogelijkheid te verkennen voor het creëren 
van verdere gezamenlijke vermogens die 
relevant zijn voor activiteiten waarmee 
gereageerd wordt op de invloed van 
klimaatverandering of natuurrampen;

Or. en

Amendement 128
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. benadrukt de noodzaak om op basis 
van reeds bestaande capaciteiten, zoals de 

28. benadrukt de noodzaak om op basis 
van reeds bestaande capaciteiten, zoals de 
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gevechtsgroepen van de EU en het 
Europese luchttransportcommando, de 
mogelijkheid te verkennen voor het creëren 
van verdere gezamenlijke vermogens die 
relevant zijn voor activiteiten waarmee 
gereageerd wordt op de invloed van 
klimaatverandering of natuurrampen; 
nodigt de Raad, de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter en de 
EDA uit de mogelijkheid te verkennen om 
een Europese Genie te creëren en manieren 
om uitrusting en infrastructuur die in een 
dergelijke capaciteit gebruikt kan worden 
in het bijzonder te koppelen aan het 
voortdurende proces van pooling and 
sharing;

gevechtsgroepen van de EU en het 
Europese luchttransportcommando, de 
mogelijkheid te verkennen voor het creëren 
van verdere gezamenlijke vermogens die 
relevant zijn voor activiteiten waarmee 
gereageerd wordt op de invloed van 
klimaatverandering of natuurrampen; 
nodigt de Raad, de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter en de 
EDA uit de mogelijkheid te verkennen om 
een Europese Genie te creëren, die zich 
voornamelijk op klassieke genietaken als 
weg- en brugreparaties, waterzuivering, 
het boren van bronnen en (her)opbouw 
van woningen en onderkomens dient toe 
te leggen; nodigt de Raad, de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter en de 
EDA tevens uit om manieren te vinden om 
uitrusting en infrastructuur die in een 
dergelijke capaciteit gebruikt kan worden 
in het bijzonder te koppelen aan het 
voortdurende proces van pooling and 
sharing;

Or. en

Amendement 129
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. benadrukt de noodzaak om op basis 
van reeds bestaande capaciteiten, zoals de 
gevechtsgroepen van de EU en het 
Europese luchttransportcommando, de 
mogelijkheid te verkennen voor het creëren 
van verdere gezamenlijke vermogens die 
relevant zijn voor activiteiten waarmee 
gereageerd wordt op de invloed van 
klimaatverandering of natuurrampen; 
nodigt de Raad, de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter en de 
EDA uit de mogelijkheid te verkennen om 

28. benadrukt de noodzaak om op basis 
van reeds bestaande capaciteiten, zoals de 
gevechtsgroepen van de EU en het 
Europese luchttransportcommando, de 
mogelijkheid te verkennen voor het creëren 
van verdere gezamenlijke vermogens die 
relevant zijn voor activiteiten waarmee 
gereageerd wordt op de invloed van 
klimaatverandering of natuurrampen;
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een Europese Genie te creëren en 
manieren om uitrusting en infrastructuur 
die in een dergelijke capaciteit gebruikt 
kan worden in het bijzonder te koppelen 
aan het voortdurende proces van pooling 
and sharing;

Or. nl

Amendement 130
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. benadrukt de noodzaak om op basis 
van reeds bestaande capaciteiten, zoals de 
gevechtsgroepen van de EU en het 
Europese luchttransportcommando, de 
mogelijkheid te verkennen voor het creëren 
van verdere gezamenlijke vermogens die 
relevant zijn voor activiteiten waarmee 
gereageerd wordt op de invloed van 
klimaatverandering of natuurrampen; 
nodigt de Raad, de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter en de 
EDA uit de mogelijkheid te verkennen om 
een Europese Genie te creëren en 
manieren om uitrusting en infrastructuur 
die in een dergelijke capaciteit gebruikt 
kan worden in het bijzonder te koppelen 
aan het voortdurende proces van pooling 
and sharing;

28. benadrukt de noodzaak om op basis 
van reeds bestaande bilaterale of 
multilaterale initiatieven de mogelijkheid 
te verkennen voor het creëren van verdere 
gezamenlijke vermogens die nodig geacht 
worden en relevant zijn voor activiteiten 
van de lidstaten waarmee gereageerd 
wordt op de invloed van 
klimaatverandering of natuurrampen;

Or. en

Amendement 131
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. benadrukt de noodzaak om 
manieren ter verbetering van de energie-
efficiëntie en het milieubeheer bij de thuis 
en in het buitenland gestationeerde 
strijdkrachten te verkennen; herinnert 
eraan dat de strijdkrachten van één 
lidstaat van de EU zoveel energie 
verbruiken als een grote Europese stad; is 
ingenomen met het verslag "Greening the 
Blue Helmets: Environment, Natural 
Resources and UN Peacekeeping 
Operations" dat in mei 2012 door UNEP, 
UNDPKO en UNDFS is gepubliceerd; 
wijst erop dat de strijdkrachten van de 
VS17 sinds meerdere jaren actief pogingen 
hebben ondernomen om de energie-
onafhankelijkheid te verhogen door het 
gebruik van duurzame energiebronnen en 
het verhogen van de energie-efficiëntie bij 
alle legeroperaties en in de 
infrastructuur; juicht in dit verband het 
recentelijke EDA-project GO GREEN toe, 
dat gericht is op een aanzienlijke 
verbetering van energie-efficiëntie en het 
gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen; onderstreept eveneens de 
noodzaak om richtsnoeren voor beste 
praktijken te ontwikkelen op het gebied 
van de hulpbronnen- efficiëntie en het 
toezicht op het milieubeheer van GBVB-
missies;
__________________
17 "Powering America's Defence: 
"Energy and the Risks to National 
Security" (2009) is een verslag van de 
Military Advisory Board, een 
adviesorgaan van het Centre for a New 
American Security (CNA), waarin de 
gevolgen van Amerikas energiekeuzen 
voor ons nationale veiligheidsbeleid 
worden verkend: 
http://www.cna.org/sites/default/files/Pow
ering%20Americas%20Defense.pdf
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Or. en

Amendement 132
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt de noodzaak ook de ruimere 
ontwikkelingen op het gebied van de 
Europese industriële defensiebasis in lijn te 
brengen met de specifieke vereisten van 
klimaatgedreven crises en natuurrampen; 
pleit voor een grotere rol van de EDA in 
nauwe samenwerking met het Militair 
Comité van de EU in dit proces; verzoekt 
beide GVDB-instellingen ervoor te zorgen 
dat aanbestedingsprogramma's en 
vermogensontwikkelingsprogramma's 
voldoende financiële en andere middelen 
besteden aan de specifieke behoeften om 
op klimaatverandering en natuurrampen 
te reageren;

29. benadrukt de noodzaak ook de ruimere 
ontwikkelingen op het gebied van de 
Europese industriële defensiebasis in lijn te 
brengen met de specifieke vereisten van 
klimaatgedreven crises en natuurrampen;

Or. en

Amendement 133
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt de noodzaak ook de 
ruimere ontwikkelingen op het gebied van 
de Europese industriële defensiebasis in 
lijn te brengen met de specifieke vereisten 
van klimaatgedreven crises en 
natuurrampen; pleit voor een grotere rol 
van de EDA in nauwe samenwerking met 
het Militair Comité van de EU in dit 

29. pleit ervoor dat de EDA nauwer 
samenwerkt met het Militair Comité van 
de EU; verzoekt beide GVDB-instellingen 
ervoor te zorgen dat 
aanbestedingsprogramma's en 
vermogensontwikkelingsprogramma's 
voldoende financiële en andere middelen 
besteden aan de specifieke behoeften om 
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proces; verzoekt beide GVDB-instellingen 
ervoor te zorgen dat 
aanbestedingsprogramma's en 
vermogensontwikkelingsprogramma's 
voldoende financiële en andere middelen 
besteden aan de specifieke behoeften om 
op klimaatverandering en natuurrampen te 
reageren;

op klimaatverandering en natuurrampen te 
reageren;

Or. fi

Amendement 134
Justas Vincas Paleckis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. verzoekt het leger om zijn 
verantwoordelijkheden op het gebied van 
ecologische duurzaamheid op zich te 
nemen en technische deskundigen om 
mogelijkheden voor groene actie te 
vinden, van emissievermindering tot aan 
verbetering van het hergebruik; 

Or. en

Amendement 135
Graham Watson, Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. onderstreept dat het leger ook een 
innovatieve rol bij de bestrijding van de 
klimaatverandering moet spelen door zijn 
ecologische voetafdruk te verkleinen door 
gebruik van groene technologie te maken 
en zijn energie-efficiëntie te verhogen;
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Or. en

Amendement 136
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. onderstreept de dringende noodzaak 
voor de EU om alle beschikbare 
instrumenten te gebruiken; verzoekt de 
hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter en 
de Commissie gebruik te maken van de 
huidige wetgevingsprocedure 
voorafgaand aan de volgende meerjarige 
financiële vooruitzichten voor 2014-2020 
voor de mainstreaming van 
klimaatveiligheid door middel van alle 
financiële instrumenten voor externe 
bijstand; verwelkomt het voorstel van de 
Commissie voor een hernieuwd 
stabiliteitsinstrument dat al rekening 
houdt met de negatieve invloed van 
klimaatverandering op veiligheid, vrede 
en politieke stabiliteit;

Schrappen

Or. en

Amendement 137
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. onderstreept de dringende noodzaak 
voor de EU om alle beschikbare 
instrumenten te gebruiken; verzoekt de 
hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter en 
de Commissie gebruik te maken van de 
huidige wetgevingsprocedure 

30. onderstreept de noodzaak om een 
integrale aanpak voor het mitigeren van 
en het reageren op natuurrampen en 
klimaatgedreven crises te handhaven en te 
versterken onder gebruikmaking van alle 
relevante instrumenten die de Unie ter 
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voorafgaand aan de volgende meerjarige 
financiële vooruitzichten voor 2014-2020 
voor de mainstreaming van 
klimaatveiligheid door middel van alle 
financiële instrumenten voor externe 
bijstand; verwelkomt het voorstel van de 
Commissie voor een hernieuwd 
stabiliteitsinstrument dat al rekening houdt 
met de negatieve invloed van 
klimaatverandering op veiligheid, vrede 
en politieke stabiliteit;

beschikking staan; verwelkomt het 
voorstel van de Commissie voor een 
hernieuwd stabiliteitsinstrument dat al 
rekening houdt met de negatieve invloed 
van natuurrampen op veiligheid, vrede en 
politieke stabiliteit;

Or. en

Amendement 138
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. onderstreept de dringende noodzaak 
voor de EU om alle beschikbare 
instrumenten te gebruiken; verzoekt de 
hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter en 
de Commissie gebruik te maken van de 
huidige wetgevingsprocedure 
voorafgaand aan de volgende meerjarige 
financiële vooruitzichten voor 2014-2020 
voor de mainstreaming van 
klimaatveiligheid door middel van alle 
financiële instrumenten voor externe 
bijstand; verwelkomt het voorstel van de 
Commissie voor een hernieuwd 
stabiliteitsinstrument dat al rekening 
houdt met de negatieve invloed van 
klimaatverandering op veiligheid, vrede 
en politieke stabiliteit;

30. onderstreept de dringende noodzaak 
voor de EU om alle beschikbare 
instrumenten te gebruiken;

Or. de

Amendement 139
Graham Watson, Norica Nicolai
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. verzoekt dat de financiële 
implicaties van dergelijke voorstellen 
worden aangegeven en ook in het kader 
van de evaluatie van de EU-begroting 
worden beoordeeld;

Or. en

Amendement 140
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter experts 
inzake klimaatveiligheid naar de EU-
afgevaardigden van de meest getroffen 
landen en gebieden te sturen om de 
capaciteit van de Unie wat betreft vroege 
waarschuwingen en informatie over 
mogelijke opkomende conflicten te 
versterken;

Schrappen

Or. en

Amendement 141
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter experts 

Schrappen
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inzake klimaatveiligheid naar de EU-
afgevaardigden van de meest getroffen 
landen en gebieden te sturen om de 
capaciteit van de Unie wat betreft vroege 
waarschuwingen en informatie over 
mogelijke opkomende conflicten te 
versterken;

Or. en

Amendement 142
Justas Vincas Paleckis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. verzoekt de EDEO om de 
samenwerking tussen de Unie en haar 
buurlanden te versterken op het gebied 
van de ontwikkeling van capaciteiten voor 
de respons op klimaatgedreven crises; 

Or. en

Amendement 143
Justas Vincas Paleckis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 ter. verzoekt de EDEO te bepleiten dat 
bij de wereldwijde planning en uitvoering 
van militaire, civiel-militaire en civiele 
operaties overal ter wereld rekening wordt 
gehouden met aspecten van 
klimaatverandering en 
milieubescherming; 

Or. en
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Amendement 144
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. verwelkomt het idee een post voor een 
speciale VN-gezant voor klimaatveiligheid 
te creëren en nodigt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter uit dit 
idee te herhalen in de EU, zowel op het 
niveau van de Unie als op nationaal 
niveau, met de benoeming van officiële 
gezanten inzake klimaat en veiligheid, 
zoals de overheid van het Verenigd 
Koninkrijk al heeft gedaan;

32. verwelkomt het idee een post voor een 
speciale VN-gezant voor klimaatveiligheid 
te creëren;

Or. en

Amendement 145
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. verwelkomt het idee een post voor een 
speciale VN-gezant voor klimaatveiligheid 
te creëren en nodigt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter uit dit 
idee te herhalen in de EU, zowel op het 
niveau van de Unie als op nationaal niveau, 
met de benoeming van officiële gezanten 
inzake klimaat en veiligheid, zoals de 
overheid van het Verenigd Koninkrijk al 
heeft gedaan;

32. verwelkomt het idee een post voor een 
speciale VN-gezant voor klimaatveiligheid 
te creëren en nodigt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter uit dit 
idee te herhalen in de EU, zowel op het 
niveau van de Unie als op nationaal niveau, 
met de benoeming van officiële gezanten 
inzake klimaat en veiligheid, zoals de 
overheid van het Verenigd Koninkrijk al 
heeft gedaan; is van mening dat de 
toekomstige speciale vertegenwoordiger 
van de Europese Unie voor 
klimaatveiligheid net als de EUSV voor de 
mensenrechten het mandaat moet hebben 
om de belangrijkste beginselen van de al 
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bestaande klimaatdiplomatie van de EU 
en van het toekomstige 
klimaatveiligheidsbeleid van de EU in alle 
externe acties van de EU te bevorderen en 
te mainstreamen;

Or. en

Amendement 146
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. verwelkomt het idee een post voor een 
speciale VN-gezant voor klimaatveiligheid 
te creëren en nodigt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter uit dit 
idee te herhalen in de EU, zowel op het 
niveau van de Unie als op nationaal 
niveau, met de benoeming van officiële 
gezanten inzake klimaat en veiligheid, 
zoals de overheid van het Verenigd 
Koninkrijk al heeft gedaan;

32. verwelkomt het idee een post voor een 
speciale VN-gezant voor klimaatveiligheid 
te creëren;

Or. nl

Amendement 147
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. verwelkomt het idee een post voor een 
speciale VN-gezant voor klimaatveiligheid 
te creëren en nodigt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter uit dit 
idee te herhalen in de EU, zowel op het 
niveau van de Unie als op nationaal 
niveau, met de benoeming van officiële 

32. verwelkomt het idee een post voor een 
speciale VN-gezant voor klimaatveiligheid 
te creëren en het besluit van de overheid 
van het Verenigd Koninkrijk om een 
gezant voor klimaatverandering te 
benoemen;
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gezanten inzake klimaat en veiligheid, 
zoals de overheid van het Verenigd 
Koninkrijk al heeft gedaan;

Or. en

Amendement 148
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. pleit voor het oprichten van 
coördinatiemechanismen tussen de EU 
als geheel en de lidstaten die in de 
toekomst zouden kunnen handelen in 
overeenstemming met de bepalingen van 
een permanente gestructureerde 
samenwerking om de consistentie van hun 
acties met de veelomvattende aanpak van 
de EU op dit gebied te garanderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 149
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. is van mening dat de bestudering 
van de gevolgen van natuurrampen en 
klimaatgedreven crises voor de 
internationale en Europese veiligheid 
moet worden opgenomen in het 
curriculum van de Europese veiligheids- 
en defensieacademie;

Or. en
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Amendement 150
Graham Watson, Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. verzoekt de EU om de 
veiligheidsimplicaties van 
klimaatverandering in overleg met derde 
landen, met name met belangrijke 
partners als India, China en Rusland te 
onderzoeken; benadrukt dat voor een 
werkelijk doeltreffende reactie een 
multilaterale aanpak en gezamenlijke 
investeringen met derde landen vereist 
zijn en dat de EU de samenwerking met 
legers van derde landen kan ontwikkelen 
in de vorm van gezamenlijke 
ontwikkelings- en opleidingsmissies; 

Or. en


