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Predlog spremembe 1
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 196 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije o civilni zaščiti 
in člena 214 o humanitarni pomoči,

Or. en

Predlog spremembe 2
Indrek Tarand

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 196 PDEU o 
civilni zaščiti in člena 214 o humanitarni 
pomoči,

Or. en

Predlog spremembe 3
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 4
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Odločbe Sveta 
2007/779/ES, Euratom z dne 8. novembra 
20071 o vzpostavitvi mehanizma Skupnosti 
na področju civilne zaščite,
__________________
1UL L 314, z dne 1.12.2007 

Or. en

Predlog spremembe 5
Indrek Tarand

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Odločbe Sveta z dne 
8. novembra 2007 o vzpostavitvi 
mehanizma Skupnosti na področju civilne 
zaščite, sporočila Komisije „Za 
učinkovitejše evropsko odzivanje na 
nesreče: vloga civilne zaščite in 
humanitarne pomoči“ z dne 26. oktobra 
2010 in resolucije z dne 27. septembra 
2011,

Or. en

Predlog spremembe 6
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
Evropskemu parlamentu in Svetu „Za 
učinkovitejše evropsko odzivanje na 
nesreče: vloga civilne zaščite in 
humanitarne pomoči“ z dne 26. oktobra 
2010 in predloga sklepa Evropskega 
parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije 
na področju civilne zaščite z dne 
20. decembra 2011,

Or. en

Predlog spremembe 7
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
27. septembra 20111 o sporočilu Komisije 
„Za učinkovitejše evropsko odzivanje na 
nesreče: vloga civilne zaščite in 
humanitarne pomoči“ z dne 26. oktobra 
2010,
1 P7_TA-PROV(2011)0404

Or. en

Predlog spremembe 8
Justas Vincas Paleckis

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 6 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju predloga Komisije 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
mehanizmu Unije na področju civilne 
zaščite (COM(2011)0461),

Or. en

Predlog spremembe 9
Indrek Tarand

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov s konference v 
Berlinu oktobra 2011 „Od pogajanj o 
podnebju do podnebne diplomacije“ in 
konference v Londonu marca 2012 
„Dialog 21. stoletja o podnebju in 
varnosti“,

Or. en

Predlog spremembe 10
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju smernic ZN o uporabi 
tujih vojaških in civilnih obrambnih 
sredstev pri pomoči ob nesrečah (smernice 
iz Osla)2 in smernic o uporabi tujih 
vojaških in civilnih obrambnih sredstev za 
podporo humanitarnih dejavnosti 
Združenih narodov v zahtevnih izrednih 
razmerah (smernice MCDA),
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__________________
2 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/47da
87822.html

Or. en

Predlog spremembe 11
Indrek Tarand

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
Evropskemu parlamentu in Svetu9 in 
skupne izjave „K evropskemu soglasju 
glede humanitarne pomoči“10,
__________________
9 {SEC(2007) 781} {SEC(2007) 782} /* 
COM/2007/0317 final */
skupna izjava Sveta in predstavnikov vlad 
držav članic, ki so se sestali v okviru 
Sveta, Evropskega parlamenta in 
Evropske komisije (2008/C 25/01)

Or. en

Predlog spremembe 12
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju evropskega soglasja o 
humanitarni pomoči3

__________________
UL C25/1, z dne 30.1.2008

http://www.unhcr.org/refworld/docid/47da87822.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/47da87822.html
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Predlog spremembe 13
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročil različnih 
mednarodnih organov in raziskovalnih 
organizacij,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 14
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Uvodna izjava 11 – opomba 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. Težnje in posledice podnebnih 
sprememb za nacionalno in mednarodno 
varnost, poročilo Obrambnega 
znanstvenega odbora ZDA, oktober 2011; 
poročilo Centra za novo ameriško varnost 
(CNAS) z naslovom „Širjenje obzorij: 
podnebne spremembe in Ameriška 
vojska“, 28. april 2010, avtorji: CDR 
Herbert Carmen, Christine Parthemore, 
Will Rogers, Malin Mobjörk, Mikael 
Eriksson, Henrik Carlsen: poročilo z 
naslovom „Povezovanje podnebnih 
sprememb z varnostjo in oboroženimi 
spopadi“, Švedska raziskovalna agencija 
(FOI); poročilo o migracijah in globalnih 
okoljskih spremembah (2011), končno 
projektno poročilo; Vladni urad za 
znanost, London: Voda, kriza in 
podnebne spremembe v Ugandi: 
predstavitev politike, Lukas Ruettinger in 

črtano
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Dennis Taenzler, Berlin, Kampala

Or. en

Predlog spremembe 15
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Predlog spremembe 16
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

1. je seznanjen z vplivom podnebnih 
sprememb na globalno varnost, mir in 
stabilnost;

Or. en

Predlog spremembe 17
Indrek Tarand
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

1. poudarja, da je podnebna varnost 
temeljna sestavina globalne varnosti, miru 
in stabilnosti, in da so podnebne 
spremembe zato pomembne za člena 42 in 
43 Lizbonske pogodbe; zato so podnebne 
spremembe srednjeročno in dolgoročno 
večkratna grožnja in lahko vodijo do 
bistvenega poslabšanja varnostnih razmer 
v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 18
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

1. poudarja, da je splošno priznano, da so 
podnebne spremembe bistveno gonilo in 
večkratna grožnja globalni varnosti, miru 
in stabilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 19
Graham Watson, Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je splošno priznano, da so 
podnebne spremembe bistveno gonilo in 

1. poudarja, da je podnebna varnost 
temeljna sestavina globalne varnosti, miru 
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večkratna grožnja globalni varnosti, miru 
in stabilnosti, in da so podnebne 
spremembe zato pomembne za člena 42 in 
43 Lizbonske pogodbe;

in stabilnosti, in da so podnebne 
spremembe zato pomembne za člena 42 in 
43 Lizbonske pogodbe; zato so podnebne 
spremembe srednjeročno in dolgoročno 
večkratna grožnja in lahko vodijo do 
bistvenega poslabšanja varnostnih razmer 
v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 20
Justas Vincas Paleckis

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. obžaluje, da je v zadnjih štirih letih 
javna razprava o gospodarski in finančni 
krizi, ki je prav tako neposredna globalna 
grožnja, zasenčila vprašanje podnebnih 
sprememb kot največje grožnje globalni 
varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 21
Indrek Tarand

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. poudarja, da je sprejetje varnostnih 
strategij za ublažitev posledic podnebnih 
sprememb za varnost ter prilagajanje in 
odzivanje nanje ključnega pomena, saj bo 
nadaljnje preprečevanje podnebnih 
sprememb s človeškimi dejavnostmi 
morebiti nemogoče;

Or. en
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Predlog spremembe 22
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. poudarja, da je sprejetje varnostnih 
strategij za ublažitev posledic podnebnih 
sprememb za varnost ter prilagajanje in 
odzivanje nanje ključnega pomena, saj bo 
nadaljnje preprečevanje podnebnih 
sprememb s človeškimi dejavnostmi 
morebiti nemogoče;

Or. en

Predlog spremembe 23
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 24
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

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

2. z veliko zaskrbljenostjo opaža 
pogostejše skrajne vremenske pojave v 
zadnjih letih, kar je posledica naravne 
spremenljivosti podnebja in človekovega 
vpliva na podnebje;

Or. nl

Predlog spremembe 25
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da so se naravne nesreče, ki 
jih je povzročila sprememba podnebja, 
poslabšale zaradi nepravilnega ravnanja z 
zemljo, slabega gospodarjenja z gozdovi in 
neustreznih sistemov obveščanja;

Or. nl

Predlog spremembe 26
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da ti pojavi predstavljajo vedno 
večje stroške za svetovno gospodarstvo, ne 
samo za države v razvoju, temveč tudi za 
svetovno gospodarstvo, in sicer kot 
neposredni stroški v zvezi z obnovo in 
pomočjo ter kot posredni stroški z 
zvišanjem cen zavarovanja, izdelkov in 
storitev; čeprav stroška morebitnega 
poslabšanja nekaterih sedanjih ali 

3. meni, da porast ekstremnih vremenskih 
pojavov v zadnjih letih predstavlja vedno 
večje stroške za svetovno gospodarstvo, ne 
samo za države v razvoju, temveč tudi za 
svetovno gospodarstvo, in sicer kot 
neposredni stroški v zvezi z obnovo in 
pomočjo ter kot posredni stroški z 
zvišanjem cen zavarovanja, izdelkov in 
storitev;
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prihodnjih groženj mednarodnemu miru 
in varnosti ni mogoče natančno izmeriti, 
je zagotovo zelo visok;

Or. en

Predlog spremembe 27
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

3. meni, da ti pojavi lahko predstavljajo 
vedno večje stroške za svetovno 
gospodarstvo, ne samo za države v razvoju, 
temveč tudi za svetovno gospodarstvo, in 
sicer kot neposredni stroški v zvezi z 
obnovo in pomočjo ter kot posredni stroški 
z zvišanjem cen zavarovanja, izdelkov in 
storitev;

Or. en

Predlog spremembe 28
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da ti pojavi predstavljajo vedno 
večje stroške za svetovno gospodarstvo, ne 
samo za države v razvoju, temveč tudi za 
svetovno gospodarstvo, in sicer kot 
neposredni stroški v zvezi z obnovo in 
pomočjo ter kot posredni stroški z 
zvišanjem cen zavarovanja, izdelkov in 

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

storitev; čeprav stroška morebitnega 
poslabšanja nekaterih sedanjih ali 
prihodnjih groženj mednarodnemu miru in 
človekovi varnosti ni mogoče natančno 
izmeriti, je zagotovo zelo visok;

Or. en

Predlog spremembe 29
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

4. poudarja, da naravne nesreče povzročajo 
precejšnjo destabilizacijo, zlasti za države, 
ki jih neugodne vremenske razmere najbolj 
prizadenejo, in za nedelujoče države; 
poudarja, da so se prebivalci z vse slabšim 
dostopom do sladke vode in živil, kar je 
posledica naravnih nesreč, poslabšanih 
zaradi podnebnih sprememb, pogosto 
prisiljeni seliti, kar preobremenjuje 
gospodarske, socialne in upravne 
zmogljivosti držav, predvsem pa že šibkih 
regij ali nedelujočih držav ter s tem 
potencialno ustvarja spore in negativno 
vpliva na varnost; ugotavlja, da ti dogodki 
utegnejo ustvariti tekmovalnost med 
skupnostmi in državami za omejene vire;

Or. en

Predlog spremembe 30
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

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

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

Or. nl

Predlog spremembe 31
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da naravne nesreče, 
poslabšane zaradi podnebnih sprememb, 
povzročajo precejšnjo destabilizacijo, zlasti 
za države, ki jih neugodne vremenske 
razmere najbolj prizadenejo, in za 
nedelujoče države, ki so večinoma v 
regijah v razvoju v tropih in subtropih; 
poudarja, da so se prebivalci z vse slabšim 
dostopom do sladke vode in živil, kar je 
posledica naravnih nesreč, poslabšanih 
zaradi podnebnih sprememb, prisiljeni 
seliti, kar preobremenjuje gospodarske, 
socialne in upravne zmogljivosti že šibkih 

poudarja, da naravne nesreče, poslabšane 
zaradi podnebnih sprememb, povzročajo 
precejšnjo destabilizacijo, zlasti za države, 
ki jih neugodne vremenske razmere najbolj 
prizadenejo, in za nedelujoče države, ki so 
večinoma v regijah v razvoju v tropih in 
subtropih; poudarja, da lahko številni 
podnebni vplivi vodijo do številnih 
humanitarnih katastrof in s tem 
preobremenijo sposobnosti držav, da se 
same spopadejo z njimi, in tako posredno 
vplivajo na večji del sveta; vseeno 
ugotavlja, da do danes nobenega spora ni 
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regij ali nedelujočih držav ter s tem 
ustvarja spore in negativno vpliva na 
varnost; opozarja, da ti dogodki ustvarjajo 
tekmovalnost med skupnostmi in 
državami za omejene vire, kar zaostruje 
stare varnostne dileme in ustvarja nove;

mogoče pripisati izključno podnebnim 
spremembam; izpostavlja, da največje 
tveganje ostaja predvsem na območjih, ki 
so dovzetna za spremembe morske gladine 
(Oceanija) ali za pomanjkanje virov 
zaradi podnebja (saharska in podsaharska 
Afrika), zato bi morale biti strategije za 
ublažitev posledic namenjene predvsem 
tem regijam;

Or. en

Predlog spremembe 32
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

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

Or. de
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Predlog spremembe 33
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

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

Or. fi

Predlog spremembe 34
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da so sedanji nacionalni, 
regionalni in mednarodni spori, na 
primer v Afriškem rogu in na območju 
Sahela, tudi nastali zaradi podnebnih 
sprememb; priznava dejstvo, da je lakota v 

črtano
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Afriškem rogu v nekako posledica 
podnebnih sprememb in negativno vpliva 
na humanitarne, politične in varnostne 
razmere v Somaliji, Keniji in drugih 
državah v regiji; opozarja na analizo, ki jo 
je objavil UNEP decembra 2011 o 
razmerah na območju Sahela, v kateri je 
navedeno, da je naraščanje temperature 
privedlo do pomanjkanja vode in lokalno 
prebivalstvo, katerega preživetje je 
odvisno od naravnih virov, kot so 
kmetijstvo, ribolov in paša, postavilo pod 
močan pritisk, kar je v nekaterih primerih 
privedlo do nasilja in oboroženih 
spopadov;

Or. en

Predlog spremembe 35
Mitro Repo

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

5. poudarja, da so sedanji nacionalni, 
regionalni in mednarodni spori, na primer v 
Afriškem rogu in na območju Sahela, tudi 
nastali zaradi podnebnih sprememb; 
priznava dejstvo, da je lakota v Afriškem 
rogu v nekako posledica podnebnih 
sprememb in negativno vpliva na 
humanitarne, politične in varnostne 
razmere v Somaliji, Keniji in drugih 
državah v regiji; tudi opozarja, da je regija 
Sahel utrpela najhujšo sušo v zadnjih 
desetletjih in da pomanjkanje hrane in 
vode vpliva na življenja več kot 18 
milijonov ljudi v Čadu, Burkini Faso, 
Gambiji, Mavretaniji, Maliju, Nigerju, 
Nigeriji, Kamerunu in Senegalu; opozarja 
na analizo, ki jo je objavil UNEP 
decembra 2011 o razmerah na območju 
Sahela, v kateri je navedeno, da je 
naraščanje temperature privedlo do 
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pomanjkanja vode in lokalno prebivalstvo, 
katerega preživetje je odvisno od naravnih 
virov, kot so kmetijstvo, ribolov in paša, 
postavilo pod močan pritisk, kar je v 
nekaterih primerih privedlo do nasilja in 
oboroženih spopadov;

Or. fi

Predlog spremembe 36
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 37
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 38
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

6. priznava, da je kompleksne krize treba 
predvideti in preprečiti z uporabo 
globalnega pristopa, vključno s področji, 
ki pokrivajo humanitarno in razvojno 
pomoč; ugotavlja, da program Nata 
Znanost za mir in varnost (SPS) od leta 
1969 podpira dejavnosti sodelovanja, ki se 
spopadajo z okoljskimi vprašanji, tudi na 
obrambnem področju, v državah članicah 
Nata, v partnerskih državah pa od leta 
1990;

Or. en

Predlog spremembe 39
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. priznava, da je kompleksne krize treba 
predvideti in preprečiti z uporabo 

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

vključno s področji, ki pokrivajo celotni 
razpon od skupne varnostne in obrambne 
politike do humanitarne in razvojne 
pomoči;

Or. de

Predlog spremembe 40
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

6. priznava, da je kompleksne krize treba 
predvideti in preprečiti z uporabo 
celovitega pristopa, vključno s področji, ki 
v celoti uporabljajo obstoječa orodja v 
okviru skupne zunanje in varnostne 
politike in skupne varnostne in obrambne 
politike, ter tudi humanitarne in razvojne 
pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 41
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 6 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ugotavlja, da je bil Nato v osrčju prvega 
mednarodnega odziva na izzive okoljske 
varnosti leta 2004, ko se je pridružil petim 
drugim mednarodnim agencijam10, da bi 
oblikovale pobudo za okolje in varnost 
(ENVSEC) za obravnavo okoljskih 
vprašanj, ki ogrožajo varnost v ranljivih 
regijah;
10 Program Združenih narodov za okolje 
(UNEP), program Združenih narodov za 
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razvoj (UNDP), Organizacija za varnost 
in sodelovanje v Evropi (OVSE), 
Ekonomska komisija za Evropo ZN 
(UNECE) in Regionalni center za okolje 
za srednjo in vzhodno Evropo (REC)

Or. en

Predlog spremembe 42
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 a. priznava pomen bistvene 
infrastrukture, ki zagotavlja podporo za 
SVOP;

Or. en

Predlog spremembe 43
Graham Watson, Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 a. priznava, da čeprav je obravnavanje 
podnebnih sprememb prek varnostne 
povezave lahko pozitivno, gre samo za eno 
komponento ukrepov EU v zvezi s 
podnembnimi spremembami, ki jih skuša 
ublažiti z uporabo političnih in 
gospodarskih instrumentov ter se jim 
prilagoditi;

Or. en
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Predlog spremembe 44
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 45
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja na obveznost EU za ohranitev 
miru, preprečevanje sporov in krepitev 
mednarodne varnosti v skladu s cilji in 
načeli Ustanovne listine Združenih 
narodov; poudarja, da se pojma varnosti 
ljudi in odgovornosti za zaščito (R2P) ne 
nanašata toliko na suverenost držav, 
temveč se bolj osredotočata na dobro 
počutje ljudi; priznava, da sta EU SZVP in 

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

SVOP zlasti zasnovani za izvajanje 
varnosti ljudi in R2P; znova poudarja 
potrebo po spodbujanju mednarodne 
ureditve, ki bi temeljila na okrepljenem 
večstranskem sodelovanju in boljšem 
globalnem upravljanju, kjer bi EU igrala 
vodilno vlogo, zlasti v okviru spremembe 
strateškega položaja ZDA po 
januarju 2012;

Or. de

Predlog spremembe 46
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

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

Or. fi

Predlog spremembe 47
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

8. opozarja, da bi morala EU v svojih 
strategijah za zunanje delovanje, politikah 
in instrumentih upoštevati posledice 
naravnih nesreč in podnebnih sprememb 
za mednarodno varnost;

Or. en

Predlog spremembe 48
Mitro Repo

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

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

Or. fi

Predlog spremembe 49
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8 a. zato opozarja na mandat, ki ga ima 
Komisija za humanitarno pomoč in 
civilno zaščito, ter poudarja, da je treba 
dalje razvijati in krepiti obstoječe 
instrumente;

Or. en

Predlog spremembe 50
Indrek Tarand

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8 a. zato tudi ponovno opozarja na 
pomembnost zmanjševanja tveganja 
nesreč, da se zmanjša vpliv kriz na 
ranljivo prebivalstvo;

Or. en

Predlog spremembe 51
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 52
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

9. ugotavlja, da bi lahko tudi analizo 
učinka naravnih nesreč vključili v 
strategije in operativne načrte skupne 
varnostne in obrambne politike (SVOP), ko 
zadevajo morebitne naravne ali 
humanitarne krize;

Or. en

Predlog spremembe 53
Indrek Tarand

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. zato poudarja, da je v strategije in 
operativne načrte skupne varnostne in 
obrambne politike (SVOP) nujno treba 

9. zato poudarja, da je v strategije in 
operativne načrte skupne varnostne in 
obrambne politike (SVOP) nujno treba 



AM\909835SL.doc 29/80 PE492.875v02-00

SL

vključiti učinek naravnih nesreč, s 
poudarkom na ustreznih državah in regijah 
pred, med in po naravnih ali humanitarnih 
krizah, ki bi utegnile nastati;

vključiti učinek podnebno pogojenih kriz 
in posledičnih naravnih nesreč, s 
poudarkom na ustreznih državah in regijah 
pred, med in po naravnih ali humanitarnih 
krizah, ki bi utegnile nastati, ob 
spoštovanju humanitarnih načel, kot so 
opredeljena v Lizbonski pogodbi;

Or. en

Predlog spremembe 54
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

9. zato poudarja, da je v strategije in 
operativne načrte skupne varnostne in 
obrambne politike (SVOP) nunjo treba 
vključiti učinek potencialih podnebno 
pogojenih naravnih nesreč z zasnovanjem 
rezervnih načrtov ublažitve za najbolj 
izpostavljene regije;

Or. en

Predlog spremembe 55
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

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

Or. fi

Predlog spremembe 56
Graham Watson, Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9 a. poudarja, da mora zasnova 
učinkovitega odzivanja na varnostne 
posledice podnebnih sprememb krepiti 
preprečevanje sporov in krizno 
upravljanje ter izboljšati analize in 
zmogljivosti zgodnjega opozarjanja;

Or. en

Predlog spremembe 57
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 58
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

10. opozarja, da Lizbonska pogodba od 
Unije zahteva, naj razvije civilne in 
vojaške zmogljivosti za mednarodno 
krizno upravljanje za celotni razpon nalog, 
opisanih v členu 43, zlasti preprečevanje 
spopadov, humanitarne in reševalne misije, 
vojaško svetovanje in pomoč, ohranjanje 
miru in stabilizacija po spopadih; hkrati 
meni, da bi se morali izogniti podvajanju 
instrumentov in da bi bilo treba jasno 
opredeliti razlike med instrumenti, ki so v 
skladu s členoma 196 in 214 PDEU 
znotraj in izven obsega skupne varnostne 
in obrambne politike;

Or. en

Predlog spremembe 59
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

10. opozarja, da Lizbonska pogodba od EU 
zahteva, naj razvije civilne in vojaške 
zmogljivosti za mednarodno krizno 
upravljanje za celotni razpon nalog, 
opisanih v členu 43, zlasti preprečevanje 
spopadov, humanitarne in reševalne misije, 
vojaško svetovanje in pomoč, ohranjanje 
miru in stabilizacija po spopadih; poziva 
Komisijo in Svet, naj sodelujeta z 
državami članicami, da se ustvari skupni 
stalni seznam strokovnjakov za krizne 
razmere ter ustanovi evropska krizna 
akademija, da se te strokovnjake skupaj 
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usposobi in pripravi za prihodnost;

Or. en

Predlog spremembe 60
Indrek Tarand

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10 a. opozarja tudi, da se je treba izogniti 
vsakemu podvajanju z dobro 
uveljavljenimi instrumenti za 
humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki 
niso v pristojnosti SVOP;

Or. en

Predlog spremembe 61
Graham Watson, Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10 a. priznava, da imajo vojske 
zmogljivosti in sredstva na področju 
okoljskih informacij, ocen tveganja, 
humanitarne pomoči, pomoči ob nesrečah 
in evakuacije, ki imajo osrednjo vlogo pri 
zgodnjem opozarjanju, kriznem 
upravljanju, povezanim s podnebjem, in 
odzivanju na nesreče;

Or. en

Predlog spremembe 62
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

11. poudarja, da Lizbonska pogodba uvaja 
nove določbe (členi od 21 do 23, 27, 39, 
člen 41(3), členi od 43 do 46), zlasti tiste v 
zvezi z zagonskim skladom iz člena 41(3), 
in da jih je treba še izvesti;

Or. en

Predlog spremembe 63
Indrek Tarand

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 64
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

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

11. poudarja, da Lizbonska pogodba uvaja 
nove določbe (členi od 21 do 23, 27, 39, 
člen 41(3), členi od 43 do 46);

Or. de

Predlog spremembe 65
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. poudarja, da bi morala EU še naprej 
krepiti sodelovanje z ZN, AU in OVSE, 
vključno v okviru ENVSEC (pobuda za 
okolje in varnost), da bi delili analize in se 
skupaj spopadali z izzivi, ki jih prinašajo 
podnebne spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 66
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. izpostavlja pomen sinergij med 
civilno družbo in vojsko v krizah, kot so 
bile tiste na Haitiju, v Pakistanu in New 
Orleansu; meni, da so te sinergije 
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pokazale, kako lahko vojaške sile z 
zagotavljanjem neposredne in pravočasne 
pomoči na prizadetih območjih in 
prizadetemu prebivalstvu, nudijo 
dragocen prispevek k reševanju kriz in 
naravnih nesreč zaradi podnebnih 
sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 67
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 13 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva podpredsednico Komisije in 
visoko predstavnico Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko, da kot glavna 
koordinatorka civilnih in vojaških 
instrumentov EU:

13. poziva visoko predstavnico Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko, 
odgovorno za vodenje skupne zunanje in 
varnostne politike Unije, da:

Or. en

Predlog spremembe 68
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 13 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva podpredsednico Komisije in 
visoko predstavnico Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko, da kot glavna 
koordinatorka civilnih in vojaških 
instrumentov EU:

13. poziva podpredsednico Komisije in 
visoko predstavnico Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko, da:

Or. en
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Predlog spremembe 69
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 13 – točka a

Predlog resolucije Predlog spremembe

a) uvrsti podnebne spremembe in njihove 
prihodnje varnostne in obrambne posledice 
med temelje analize tveganj prihodnjih kriz 
in groženj prihodnjih sporov;

a) kadar se zdi primerno, pri analiziranju 
kriz in nevarnosti sporov upošteva 
podnebne spremembe in naravne nesreče 
ter njihove varnostne in obrambne 
posledice;

Or. en

Predlog spremembe 70
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 13 – točka a

Predlog resolucije Predlog spremembe

a) uvrsti podnebne spremembe in njihove 
prihodnje varnostne in obrambne posledice 
med temelje analize tveganj prihodnjih 
kriz in groženj prihodnjih sporov;

a) uvrsti podnebne spremembe in njihove 
prihodnje varnostne in obrambne posledice 
kot enega od dejavnikov v analizo tveganj 
prihodnjih kriz in groženj prihodnjih 
sporov;

Or. en

Predlog spremembe 71
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 13 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

b) oceni, katere so potencialne države 
in/ali regije, kjer obstaja največja 
nevarnost za spore in nestabilnosti, zaradi 
podnebnih sprememb in naravnih nesreč;  
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splošne degradacije okolja; pripravi seznam takih držav/regij; v 
sklopu letnih poročil o SZVP zagotovi 
informacije o izvajanju politik ter 
instrumentih EU, ki so namenjeni 
spopadanju s temi izzivi v državah/regijah 
s seznama;

Or. en

Predlog spremembe 72
Indrek Tarand

Predlog resolucije
Odstavek 13 – točka c

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

c) okrepi sposobnost EU, da zagotovi 
preprečevanje sporov, krizno upravljanje in 
obnovo po krizi; s Komisijo in z razvojno 
politiko EU tesno usklajuje prizadevanja, 
ki se nanašajo na potrebo po podpiranju 
partnerskih držav, ko gre za sposobnost 
odzivanja na podnebne spremembe in 
druge razsežnosti prilagajanja na 
podnebne spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 73
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 13 – točka c

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

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

Or. fi
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Predlog spremembe 74
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 13 – točka d

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 75
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 13 – točka d

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

d) v tesnem sodelovanju s Komisijo 
ustrezno prilagodi dolgoročno načrtovanje 
civilne in vojaške zmogljivosti ter 
sposobnosti EU;

Or. en

Predlog spremembe 76
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 13 – točka d

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

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

Or. fi
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Predlog spremembe 77
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 13 –  točka (d a) (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

d a) predloži smernice o izvajanju določb, 
ki so omenjene v odstavku 11, in pripravi 
posebne smernice, ki izpostavljajo naloge 
držav članic in drugih organov EU v 
primeru krize zaradi podnebnih 
sprememb, s posebnim poudarkom na 
nalogah usklajevanja prizadevanj akterjev 
EU in drugih strani, združevanju in 
izmenjavi sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 78
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

črtano
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humanitarne katastrofe;

Or. en

Predlog spremembe 79
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 80
Indrek Tarand

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da mora EU pripraviti seznam 
izzivov, s katerimi se srečuje na območjih, 

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

kot so Arktika, arabski svet in tretji pol 
(Himalaja in tibetanska planota), zlasti pa 
možnost sporov zaradi zalog vode v Južni 
Aziji; zato poziva, naj ESZD, ECHO in 
DEVCO v tesnem posvetovanju in 
usklajevanju pripravijo seznam vseh držav 
in regij, ki jih bodo podnebne spremembe v 
naslednjih desetletjih najbolj prizadele 
(vključno z zvezo majhnih otoških držav 
(AOSIS), katerih obstoj ogroža naraščajoča 
gladina morja); poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije , 
naj navede razloge za vključitev vsake 
države ali regije na ta seznam in vrsto 
odziva EU, ki je potreben za preprečitev 
tveganja za nastop spora ali druge 
humanitarne katastrofe;

Or. en

Predlog spremembe 81
Graham Watson, Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 82
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14 a. poudarja, da je treba nadaljevati in 
krepiti razvojno in humanitarno pomoč 
EU, ki je usmerjena k prilagajanju, 
ublažitvi, odzivanju, odpornosti, reševanju 
in razvoju po krizah zaradi podnebnih 
sprememb in naravnih nesreč; je 
seznanjen s pomembnostjo pobud, kot so 
zmanjševanje tveganja nesreč, 
povezovanje pomoči, obnova in razvoj, ter 
poziva Komisijo, naj te programe in 
ukrepe vključi v svojo humanitarno in 
predvsem razvojno pomoč; pozdravlja 
predlagano vidnejšo vlogo mehanizma EU 
na področju civilne zaščite, zlasti zunaj 
Evropske unije; 

Or. en

Predlog spremembe 83
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14 a. poziva k sprejetju novega 
mednarodnega sporazuma za reševanje 
problema migrantov zaradi podnebnih 
sprememb; nov sporazum bi moral 
zagotoviti mehanizem, ki bi vladam 
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omogočal, da skupaj ukrepajo proti 
vplivom obsežnega razseljevanja, ga 
načrtujejo in se nanj pripravijo ter 
vzpostavijo sklad za pomoč pri plačevanju 
preseljevanj; dokument bi lahko vseboval 
tudi določbo z nekaterimi človekovimi 
pravicami, kot je varovanje proti 
prisiljevanju ljudi, naj se vračajo na 
visoko ogrožena območja1;
1Po navedbah poročila fundacije za 
okoljsko pravičnost, bo v naslednjih 40 
letih 150 milijonov ljudi zaradi globalnega 
segrevanja prisiljenih, da se preselijo v 
druge države.

Or. en

Predlog spremembe 84
Indrek Tarand

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14 a. pozdravlja pobudo za okolje in 
varnost (ENVSEC) UNDP, UNEP, 
OVSE, Nata, UNECE in REC, ki je z 
nudenjem skupnih virov strokovnega 
znanja in sredstev državam srednje Azije, 
Kavkaza in jugovzhodne Evrope 
usmerjena k spopadanju z izzivi, 
povezanimi s človekovo varnostjo in 
naravnim okoljem; ugotavlja, da je 
končna uspešnost pobude ENVSEC še 
vedno omejena, vendar je do danes služila 
kot pomembno sredstvo institucionalnega 
usklajevanja in vstopna točka za 
olajševanje postopkov vključevanja;

Or. en
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Predlog spremembe 85
Graham Watson, Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14 a. poudarja, da bi morala EU 
sodelovati s pomembnimi izpostavljenimi 
regijami ter z najbolj ranljivimi državami, 
da se okrepi njihova sposobnost 
obvladovanja; poudarja, da bi EU lahko 
bolj vključila prilagajanje in odpornost na 
podnebne spremembe v svoje regionalne 
strategije (npr. strategija EU-Afrika, 
barcelonski proces, sinergija Črnega 
morja, strategija EU-srednja Azija in 
akcijski načrt za Bližnji Vzhod);

Or. en

Predlog spremembe 86
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 87
Indrek Tarand
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Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

15. poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije ter 
Komisijo, naj vključita glavna načela, 
smernice in instrumente podnebne 
varnostne politike EU v najbolj pomembne 
strategije, dokumente o politiki in 
finančne instrumente za zunanje 
ukrepanje in skupno varnostno in 
obrambno politiko; meni, da bi 
vključevanje moralo biti vodilno načelo, ki 
bi se izvajalo na podoben način kot 
človekove pravice in enakost spolov10;

Or. en

Predlog spremembe 88
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 89
Indrek Tarand

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 90
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja na dejstvo, da je energetska 
varnost tesno povezana s podnebnimi 
spremembami; meni, da je treba energetsko 
varnost izboljšati za zmanjšanje odvisnost 
EU od uvoženih fosilnih goriv, predvsem 
iz Rusije in Zaliva – ob hkratnem 
občutnem zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov –, ter jo nadomestiti z obnovljivimi 
viri energije, pridobljenimi v EU, in z 
varčevanjem z energijo; priznava, da bi 

16. opozarja na dejstvo, da je energetska 
varnost tesno povezana s podnebnimi 
spremembami; meni, da je treba energetsko 
varnost in energetsko učinkovitost Unije 
močno izboljšati, kar bo občutno 
zmanjšalo odvisnost EU od zunanjih virov 
in tako izboljšalo stanje varnosti;
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povezovanje podnebnih sprememb in 
energetske varnosti lahko prispevalo k 
doseganju tega rezultata v nekaterih 
regijah, kot je Arktika;

Or. en

Predlog spremembe 91
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

16. opozarja na dejstvo, da je energetska 
varnost tesno povezana s podnebnimi 
spremembami; meni, da je treba energetsko 
varnost izboljšati za zmanjšanje odvisnosti 
EU od fosilnih goriv – ob hkratnem 
občutnem zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov – in da je treba vlagati v obnovljive 
vire energije in z varčevanjem z energijo; 
priznava, da bi povezovanje podnebnih 
sprememb in energetske varnosti lahko 
prispevalo k doseganju tega rezultata v 
nekaterih regijah, kot je Arktika;

Or. fi

Predlog spremembe 92
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Paragraph 16 – point a (new)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(a) poziva Evropsko obrambno agencijo in 
oborožene sile držav članic, naj razvijajo 
okoljsko neoporečne in energetsko 
osveščene tehnologije, in sicer tako, da v 
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celoti izkoristijo potencial obnovljivih 
virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 93
Indrek Tarand

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16 a. poudarja, da je treba vzpostaviti 
dialog o podnebni varnosti v okviru 
strateškega partnerstva EU z državami, 
kot so Združene države Amerike, Rusija, 
Kitajska, Indija in Brazilija;

Or. en

Predlog spremembe 94
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16 a. meni, da je eden večjih vplivov 
podnebnih sprememb na varnost EU 
odprtje Arktike in njenih virov več 
sosednjim državam, tudi evropskim; 
poudarja, da je treba ta multiplikator 
tveganja obravnavati z ustrezno strategijo 
za Arktiko;

Or. en

Predlog spremembe 95
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 96
Indrek Tarand

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

17. poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije, 
Komisijo in Svet, naj vzpostavijo formalno, 
redno in stalno delovno skupino, katere 
cilj je obravnava celotnega spektra 
medsebojno povezanih vprašanj, ki se 
nanašajo na podnebne spremembe ter 
varnostna in obrambna vprašanja, 
povezana z energijo, ker je neobstoj take 
delovne strukture do zdaj oviral razvoj 
celovitega in doslednega pristopa EU;

Or. en

Predlog spremembe 97
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler
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Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 98
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Predlog spremembe 99
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

19. poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije, naj 
nujno uporabi vse možnosti Lizbonske 
pogodbe in pripravi predloge za izvajanje 
zagonskega sklada (člen 41(3) PEU) glede 
možnih prihodnjih projektov združevanja 
in delitve ter skupnih zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 100
Indrek Tarand

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

19. poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije, naj 
nujno uporabi vse možnosti Lizbonske 
pogodbe in pripravi predloge za izvajanje 
zagonskega sklada (člen 41(3) PEU) glede 
možnih prihodnjih projektov združevanja 
in delitve ter skupnih zmogljivosti, kot je 
evropski vojaški inženirski zbor, za 
odzivanje na krize in naravne nesreče, 
nastale zaradi podnebnih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 101
Norica Nicolai

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

19. poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije, naj 
nujno uporabi vse možnosti Lizbonske 
pogodbe in pripravi predloge za izvajanje 
zagonskega sklada (člen 41(3) PEU) glede 
možnih prihodnjih projektov združevanja 
in delitve ter skupnih zmogljivosti, kot je 
evropski inženirski zbor, za odzivanje na 
krize in naravne nesreče, nastale zaradi 
podnebnih sprememb, pa tudi za sestavo 
skupne in stalne zaloge opreme za 
operacije ob civilnih krizah;

Or. en

Predlog spremembe 102
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

20. ugotavlja, da bi se negativen učinek 
podnebnih sprememb in naravnih nesreč 
na mir, varnost in stabilnost lahko 
vključilo v vse strateške dokumente 
SZVP/SVOP, ki služijo kot smernice za 
načrtovanje in izvajanje posameznih politik 
in misij;

Or. en
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Justas Vincas Paleckis

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)
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20 a. ugotavlja, da bi morale zmogljivosti 
za hitro oceno in odkrivaje dejstev 
zagotoviti, da se EU odzove na krize z 
uporabo najbolj primernih sredstev, tako 
da svoje multidisciplinarne skupine, 
sestavljene iz civilistov, vojakov in civilno 
vojaških strokovnjakov, razvrsti kar 
najbolj hitro;

Or. en

Predlog spremembe 104
Graham Watson, Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20 a. poudarja, da bo dostop EU do točnih 
in pravočasnih analiz zelo pomemben za 
napovedovanje in odzivanje na 
negotovosti glede podnebnih sprememb, 
pri čemer je služba evropske varnostne in 
obrambne politike dober vir informacij; 
EU bi morala ukrepati in še bolj razviti 
zmogljivosti zbiranja podatkov in obdelave 
informacij prek struktur, kot so delegacije 
EU, Satelitski center EU in Situacijski 
center EU;

Or. en
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Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

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

21. meni, da so zgodnje opozarjanje in 
zgodnji preventivni ukrepi v zvezi z 
negativnimi posledicami podnebnih 
sprememb in naravnih nesreč odvisni od 
ustreznih človeških virov in metodologije v 
zvezi z zbiranjem podatkov in analizo; 
ugotavlja, da bi morale ustrezne enote 
EEAS, ki se ukvarjajo z varnostjo in 
ustrezne službe Komisije ter geografska 
združenja v svoje delo vključiti analize 
vpliva naravnih nesreč na mednarodno 
varnost in politično stabilnost; priporoča 
usposabljanje osebja EEAS in Komisije za 
spremljanje vpliva naravnih nesreč na 
razvoj krize ter politično stabilnost in 
varnost; poziva k razvoju skupnih meril za 
analizo, oceno tveganj in vzpostavitev 
skupnega sistema opozarjanja;

Or. en
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Indrek Tarand

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

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

Or. en

Predlog spremembe 107
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 21



PE492.875v02-00 56/80 AM\909835SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

21. meni, da so zgodnje opozarjanje in 
zgodnji preventivni ukrepi v zvezi z 
negativnimi posledicami podnebnih 
sprememb odvisni od ustreznih človeških 
virov in metodologije v zvezi z zbiranjem 
podatkov in analizo; poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije, naj 
se prepriča, da ustrezne enote EEAS, ki se 
ukvarjajo z varnostno in obrambno 
politiko, kot so CMPD, CPCC, EUMS, 
EUMC, organi, pristojni za preprečevanje 
sporov in varnostno politiko, Služba 
Komisije za instrumente zunanje politike 
ter geografska združenja držav in regij, ki 
so jih podnebne spremembe najbolj 
prizadele, upoštevajo najnovejša poročila o 
oceni Medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah (IPCC) ter druge novejše 
ocene in poročila, to je ustrezne programe, 
ki temeljijo na vesoljskem raziskovanju, in 
sisteme (GMES) EU;

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

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

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

22. spodbuja ustrezne organe EEAS in 
Komisije, naj izboljšajo izmenjavo 
informacij in usklajevanje glede vprašanj, 
povezanih s podnebnimi spremembami in 
naravnimi nesrečami, v zvezi z analizo 
stanja varnosti in posledičnim 
načrtovanjem politik; poziva, naj se 
izboljša sodelovanje z mednarodnimi 
partnerji, kot sta OZN in Nato; ugotavlja, 
da bi se lahko posvetovali tudi z 
organizacijami civilne družbe ter 
humanitarnimi in nevladnimi 
organizacijami;

Or. en
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Indrek Tarand

Predlog resolucije
Odstavek 22
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22. spodbuja te organe k ustanovitvi stalne 
strukture za sistematično izmenjavo 
informacij in usklajevanje glede vprašanj, 
povezanih s podnebnimi spremembami in 
naravnimi nesrečami, v zvezi z analizo 
stanja in načrtovanjem politik; poziva 
ustrezne organe ESZD, naj vzpostavijo 
trajne kanale za komunikacijo in izmenjavo 
informacij z ustreznimi organi Komisije, 
zlasti z ECHO, ter z agencijami in 
programi OZN, kot je UNEP, pa tudi z 

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

Natom, Uradom Združenih narodov za 
usklajevanje humanitarnih aktivnosti 
(UNOCHA) in UNDAC; poudarja, da 
morajo civilno-vojaške strukture, katerih 
naloga je odzivati se na krize in naravne 
nesreče, nastale zaradi podnebnih 
sprememb, omogočati neposreden in 
pregleden dostop do vseh organizacij 
civilne družbe in humanitarnih organizacij 
ter nevladnih organizacij v skladu s 
ustreznimi smernicami ZN (smernice iz 
Osla in smernice o uporabi vojaških in 
civilnih obrambnih sredstev); zato 
poudarja, da sodelovanje in usklajevanje 
med EU in tretjimi osebami ne sme biti 
blokirano ali ovirano;

Or. en
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Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22 a. poziva Komisijo, naj pripravi načrte 
ukrepov za odziv EU na vplive naravnih 
nesreč in kriz, ki so posledica podnebnih 
sprememb in se pojavljajo zunaj EU, a 
neposredno ali posredno vplivajo na 
varnost Unije (na primer migracije, ki so 
posledica podnebnih sprememb);

Or. en
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Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler
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Potreba po podnebni varnostni politiki EU črtano

Or. en

Predlog spremembe 113
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

črtano

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

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

Predlog spremembe 115
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 116
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da je treba nujno prilagoditi in 
spremeniti glavne dokumente politike 
SVOP glede posledic podnebnih 
sprememb, na primer koncept EU za 
vojaško načrtovanja na politični in strateški 
ravni, koncept EU za vojaško poveljstvo in 
nadzor, koncept EU za oblikovanje sil in 
koncept EU hitrega vojaškega odzivanja ter 

24. meni, da bi bilo mogoče prilagoditi in 
spremeniti glavne dokumente politike 
SVOP glede posledic podnebnih sprememb 
in naravnih nesreč, na primer koncept EU 
za vojaško načrtovanja na politični in 
strateški ravni11, koncept EU za vojaško 
poveljstvo in nadzor12, koncept EU za 
oblikovanje sil13 in koncept EU hitrega 
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tiste dokumente, ki so pomembni za civilne 
misije SVOP, kot so koncept EU za 
celovito načrtovanje, koncept EU za 
načrtovanje policije in Smernice za 
strukturo poveljevanja in nadzora v civilnih 
operacijah EU za krizno upravljanje;

vojaškega odzivanja14 ter tiste dokumente, 
ki so pomembni za civilne misije SVOP, 
kot so koncept EU za celovito načrtovanje, 
koncept EU za načrtovanje policije in 
Smernice za strukturo poveljevanja in 
nadzora v civilnih operacijah EU za krizno 
upravljanje15;

Or. en

Predlog spremembe 117
Indrek Tarand

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

24. meni, da je treba nujno prilagoditi in 
spremeniti glavne dokumente politike 
SVOP glede posledic podnebnih sprememb 
pa tudi energetske učinkovitosti in 
upravljanja okolja, ter tako oblikovati 
drugi temelj podnebne varnostne politike 
EU; poudarja, da je treba podnebno 
varnost vključiti v glavne dokumente 
SVOP, na primer koncept EU za vojaško 
načrtovanja na politični in strateški ravni11, 
koncept EU za vojaško poveljstvo in 
nadzor12, koncept EU za oblikovanje sil13 
in koncept EU hitrega vojaškega 
odzivanja14 ter tiste dokumente, ki so 
pomembni za civilne misije SVOP, kot so 
koncept EU za celovito načrtovanje, 
koncept EU za načrtovanje policije in 
Smernice za strukturo poveljevanja in 
nadzora v civilnih operacijah EU za krizno 
upravljanje15;

Or. en

Predlog spremembe 118
Indrek Tarand
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Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24 a. razmišlja tudi o potrebi po 
prilagoditvi in spremembi finančnih 
instrumentov EU za zunanjo pomoč glede 
odnosa med konflikti in podnebnimi 
spremembami; izpostavlja potrebo po 
zagotavljanju ciljnega usposabljanja za 
osebje, ki služi v misijah SVOP, pa tudi za 
osebje, ki je zaposleno v delegacijah EU, 
ESZD, Komisiji in Svetu; tudi priporoča 
oblikovanje smernic16 za procese 
načrtovanja, ki upoštevajo podnebje in 
konflikte, na primer prilagajanje na 
podnebne spremembe posameznih 
ukrepov, dejavnosti in operacij;
__________________
16PODNEBNE SPREMEMBE IN 
KONFLIKT. ZBIRNO POROČILO, 
avtorji: Dennis Taenzler, Janani 
Vivekananda, Daniela Kolarova in 
Thanos Dokos

Or. en

Predlog spremembe 119
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

25. meni, da bi morale biti civilne in 
vojaške zmogljivosti razvite na način, ki bi 
omogočal njihovo uporabo pri odzivu na 
naravne nesreče; meni, da je treba 
posebno pozornost nameniti razvoju 
vojaških zmogljivosti, zlasti procesu 
združevanja in delitve; poziva k večji vlogi 
Evropske obrambne agencije pri zadevi,
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katerega je bila v novembru 2011 sprejeta 
odločitev o enajstih projektih združevanja 
in delitve;

Or. en

Predlog spremembe 120
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 121
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja potrebo, da se na ravni EU 
vzpostavi struktura, podobna IPCC, v 
kateri bi sodelovali vojaški strokovnjaki 
zaradi ocene in preprečevanja najhujših 
podnebno pogojenih kriz in naravnih 
nesreč, s katerimi se EU že srečuje in se 
bo z njimi še pogosteje srečevala v 

črtano
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prihodnosti; EU bi morala spodbujati vse 
svoje države članice, naj vključijo 
okoljska in varnostna vprašanja v svoje 
vojaške strateške doktrine in načrtovanje 
zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 122
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

26. ugotavlja, da Nato aktivno sodeluje pri 
usklajevanje civilnega kriznega 
načrtovanja in odzivanje na naravne 
nesreče, predvsem prek Evroatlantskega 
centra za usklajevanje pomoči ob 
nesrečah; spodbuja vse države članice EU, 
naj vključijo okoljska in varnostna 
vprašanja v svoje vojaške strateške 
doktrine in načrtovanje zmogljivosti; 

Or. en

Predlog spremembe 123
Justas Vincas Paleckis

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26 a. ponovno poudarja, da morajo imeti 
učinkoviti odzivi na krize, kot so naravne 
nesreče, pogosto možnost dostopa tako do 
civilnih kot vojaških zmogljivosti in pri 
tem zahtevajo tesnejše sodelovanje med 
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enimi in drugimi; opozarja, da je določitev 
zmogljivosti in vrzeli na posebnem 
področju, kjer bi vojaška zmogljivost 
lahko imela dodano vrednost, osnovnega 
pomena;

Or. en

Predlog spremembe 124
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

27. poudarja, da je treba pripraviti poseben 
program vojaških in civilnih zmogljivosti, 
ki so posebnega pomena za odziv na 
podnebne spremembe in naravne nesreče 
in so zlasti pomembne za misije SVOP; pri 
pripravi tega seznama je treba posebno 
pozornost nameniti delu Svetovalne 
skupine za uporabo vojaških in civilnih 
obrambnih sredstev; ta sredstva 
vključujejo med drugim letalsko in 
pomorsko operativno upravljanje, mobilne 
bolnišnice, vključno z intenzivno nego, 
komunikacijsko infrastrukturo in 
zmogljivosti čiščenja vode in inženirstva; 
Svet in Evropsko obrambno agencijo 
(EDA) poziva, da v sklopu pregleda 
programa razvoja zmogljivosti za leto 2013 
uskladita sedanje kataloge civilnih in 
vojaških zmogljivosti s tistimi, ki so 
potrebni za obravnavanje izzivov 
podnebnih sprememb ter za uveljavitev 
potrebnih predlogov za odpravo vseh 
sedanjih pomanjkljivosti v teh katalogih;

Or. en

Predlog spremembe 125
Indrek Tarand
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Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

27. poudarja, da je treba pripraviti poseben 
program vojaških in civilnih zmogljivosti 
SVOP, ki so posebnega pomena za odziv 
na podnebne spremembe in naravne 
nesreče in predstavljajo tretji temelj 
podnebne varnostne politike EU; pri 
pripravi tega seznama je treba posebno 
pozornost nameniti zmogljivosti 
inženirstva, kot so ad hoc gradnja in 
obratovanje infrastrukture 
pristanišča/letališča, letalski in pomorski 
promet, komunikacijske infrastrukture, 
mobilne bolnišnice, vključno z intenzivno 
nego, in upravljanje goriva; Svet in 
Evropsko obrambno agencijo (EDA) 
poziva, da v sklopu pregleda programa 
razvoja zmogljivosti za leto 2013 uskladita 
sedanje kataloge civilnih in vojaških 
zmogljivosti s tistimi, ki so potrebni za 
obravnavanje izzivov podnebnih sprememb 
ter za uveljavitev potrebnih predlogov za 
odpravo vseh sedanjih pomanjkljivosti v 
teh katalogih;

Or. en

Predlog spremembe 126
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27 a. predlaga oblikovanje mreže za 
izmenjavo informacij o bistveni 
infrastrukturi, ki bo omogočila lastnikom 
in upravljavcem te infrastrukture 
izmenjavo informacij o številnih grožnjah 
in nevarnostih, vključno s pandemijami, 
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malomarnostjo, nesrečami, kaznivimi 
dejanji, kibernetskim napadom in 
naravnimi nesrečami, saj bi imela motnja 
bistvene infrastrukture v enem sektorju 
velike verižne posledice za takšno 
infrastrukturo v drugih sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 127
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

28. poudarja potrebo, da se na podlagi že 
veljavnih zmogljivosti, kot so bojne 
skupine EU in Evropsko poveljstvo za 
zračni prevoz, razišče možnost ustvarjanja 
dodatnih skupnih zmogljivosti, pomembnih 
za operacije, ki se odzivajo na učinek 
podnebnih sprememb in naravnih nesreč;

Or. en

Predlog spremembe 128
Indrek Tarand

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja potrebo, da se na podlagi že 
veljavnih zmogljivosti, kot so bojne 

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

skupine EU in Evropsko poveljstvo za 
zračni prevoz, razišče možnost ustvarjanja 
dodatnih skupnih zmogljivosti, pomembnih 
za operacije, ki se odzivajo na učinek 
podnebnih sprememb in naravnih nesreč; 
Svet, visoko predstavnico/podpredsednico 
Komisije ter agencijo EDA poziva, naj 
preučijo možnost ustanovitve Evropskega 
zbora vojaških inženirjev, katerega delo bi 
se predvsem osredotočalo na običajne 
inženirske naloge, kot so popravljanje cest 
in mostov, čiščenje vode, kopanje 
vodnjakov, izgradnja in prenavljanje 
hiš/prebivališč; Svet, visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije ter 
agencijo EDA poziva, naj preučijo načine 
povezovanja opreme in infrastrukture, ki se 
lahko tako uporabljajo, še zlasti v 
trenutnem postopku združevanja in delitve;

Or. en

Predlog spremembe 129
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

28. poudarja potrebo, da se na podlagi že 
veljavnih zmogljivosti, kot so bojne 
skupine EU in Evropsko poveljstvo za 
zračni prevoz, razišče možnost ustvarjanja 
dodatnih skupnih zmogljivosti, pomembnih 
za operacije, ki se odzivajo na učinek 
podnebnih sprememb in naravnih nesreč;

Or. nl
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Predlog spremembe 130
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

28. poudarja potrebo, da se na podlagi že 
veljavnih dvostranskih in večstranskih 
pobud razišče možnost ustvarjanja 
dodatnih skupnih zmogljivosti, potrebnih 
in pomembnih za operacije držav članic, ki 
se odzivajo na učinek podnebnih 
sprememb in naravnih nesreč;

Or. en

Predlog spremembe 131
Indrek Tarand

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28 a. poudarja , da je treba raziskati 
načine za izboljšanje energetske 
učinkovitosti in upravljanja okolja znotraj 
oboroženih sil doma in v tujini; opozarja, 
da oborožene sile ene same države članice 
EU porabijo toliko energije, kot večje 
evropsko mesto; pozdravlja poročilo 
Oblikovanje okolju prijaznih modrih 
čelad: okolje, naravni viri in mirovne 
operacije ZN, ki so ga v maju 2012 izdali 
UNEP, UNDPKO in UNDFS; opozarja, 
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da oborožene sile ZDA17 že več let aktivno 
iščejo način za povečanje energetske 
neodvisnosti prek uporabe trajnostnih 
virov energije in povečanja energetske 
učinkovitosti v vseh vojaških operacijah in 
infrastrukturah; v tem pogledu pozdravlja 
nedavni projekt Evropske obrambne 
agencije GO GREEN, ki naj bi pomagal 
pri občutnem izboljšanju energetske 
učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov 
energije; poudarja tudi, da je treba 
oblikovati smernice za najboljše prakse na 
področju učinkovitosti virov in 
spremljanju upravljanja okolja za misije 
SVOP;
__________________
17Oskrbovanje ameriške obrambe: 
Energija in tveganja za nacionalno 
varnost je poročilo vojaškega 
svetovalnega odbora CNA, ki raziskuje 
učinek ameriških energetskih izbir na 
naše nacionalne varnostne politike, 2009. 
http://www.cna.org/sites/default/files/Pow
ering%20Americas%20Defense.pdf

Or. en

Predlog spremembe 132
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

29. poudarja, da je treba uskladiti tudi širši 
razvoj na področju evropske obrambne 
industrije s posebnimi zahtevami podnebno 
pogojenih kriz in naravnih nesreč;
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naravne nesreče namenili ustrezna 
finančna in druga sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 133
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

29. poziva k tesnejšemu sodelovanju 
agencije EDA z vojaškim odborom EU;  
oba organa SVOP poziva, naj zagotovita, 
da bodo programi javnih naročil in 
programi za razvoj zmogljivosti za posebne 
potrebe odzivanja na podnebne spremembe 
in naravne nesreče namenili ustrezna 
finančna in druga sredstva;

Or. fi

Predlog spremembe 134
Justas Vincas Paleckis

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29 a. poziva vojsko, naj prevzame svoje 
odgovornosti v okviru okoljske trajnosti, 
in tehnične strokovnjake, naj najdejo 
načine za zeleno ukrepanje, od 
zmanjšanja emisij do izboljšanja 
recikliranja;
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Or. en

Predlog spremembe 135
Graham Watson, Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29 a. poudarja, da morajo tudi vojske 
igrati inovativne vloge pri spopadanju s 
podnebnimi spremembami prek 
zmanjšanja svoje ekološke sledi, prek bolj 
okolju prijazne uporabe tehnologije in 
povečanja energetske učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 136
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 137
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

30. poudarja nujno potrebo po ohranitvi in 
nadaljnji krepitvi celovitega pristopa k 
zmanjševanju naravnih nesreč in 
podnebno pogojenih kriz ter odzivanju 
nanje prek uporabe vseh ustreznih 
instrumentov, ki jih ima Unija na voljo; 
pozdravlja predlog Komisije za prenovljen 
instrument za stabilnost, ki že upošteva 
negativni učinek naravnih nesreč na 
varnost, mir in politično stabilnost;

Or. en

Predlog spremembe 138
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

30. poudarja nujno potrebo, da EU uporabi 
vse razpoložljive instrumente;
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Predlog spremembe 139
Graham Watson, Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30 a. zahteva, da se  finančne posledice 
takšnih predlogov prepoznajo in 
upoštevajo pri proračunskem pregledu 
EU; 

Or. en

Predlog spremembe 140
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 141
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 31
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Predlog resolucije Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 142
Justas Vincas Paleckis

Predlog resolucije
Odstavek 31 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

31 a. poziva ESZD, naj okrepi 
usklajevanje med Unijo in njenimi 
sosednjimi državami na področju razvoja 
odzivnih zmožnosti za podnebno pogojene 
krize;

Or. en

Predlog spremembe 143
Justas Vincas Paleckis

Predlog resolucije
Odstavek 31 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

31 b. poziva ESZD, naj se zavzema za 
obravnavo podnebnih sprememb in 
vidikov zaščite okolja pri načrtovanju in 
izvajanju vojaških, civilno vojaških in 
civilnih operacij po vsem svetu;
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Predlog spremembe 144
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

32. pozdravlja zamisel o uvedbi položaja 
posebnega odposlanca ZN za podnebno 
varnost;

Or. en

Predlog spremembe 145
Indrek Tarand

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

32. pozdravlja zamisel o uvedbi položaja 
posebnega odposlanca ZN za podnebno 
varnost ter visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije 
poziva, naj posnema to idejo v EU, na 
ravni EU in nacionalni ravni, z 
imenovanjem uradnih odposlancev za 
podnebje in varnost, kot je to že naredila 
vlada Združenega kraljestva; meni, da bi 
moral imeti prihodnji posebni predstavnik 
EU za podnebno varnost, podobno kot 
novi posebni predstavnik EU za človekove 
pravice, pooblastila za spodbujanje in 
usmerjanje glavnih načel že obstoječe 
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podnebne diplomacije EU in prihodnje 
politike podnebne varnosti EU v vse 
zunanje ukrepe Unije;

Or. en

Predlog spremembe 146
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

32. pozdravlja zamisel o uvedbi položaja 
posebnega odposlanca ZN za podnebno 
varnost;

Or. nl

Predlog spremembe 147
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

32. pozdravlja zamisel o uvedbi položaja 
posebnega odposlanca ZN za podnebno 
varnost in pozdravlja odločitev vlade 
Združenega kraljestva za imenovanje 
odposlanca za podnebne spremembe;



AM\909835SL.doc 79/80 PE492.875v02-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 148
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 149
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33 a. meni, da bi morale biti študije o 
vplivu naravnih nesreč in podnebno 
pogojenih kriz na mednarodno in 
evropsko varnost vključene v učni načrt 
Evropske akademije za varnost in 
obrambo;

Or. en

Predlog spremembe 150
Graham Watson, Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

33 a. poziva EU, naj razišče posledice 
sprememb podnebja za varnost v dialogu s 
tretjimi državami, zlasti s pomembnimi 
partnerji, kot so Indija, Kitajska in 
Rusija; poudarja, da bo resnično 
učinkovito odzivanje zahtevalo večstranski 
pristop in skupno vlaganje s tretjimi 
državami in da bi EU lahko oblikovala 
sodelovanje z vojskami tretjih držav prek 
skupnega razvoja in misij usposabljanja;

Or. en


