Předmluva ke společné konferenci předsedů parlamentních výborů pro
bezpečnost a vnitřní věci EU.
Téma konference : Integrovaný záchranný systém, legální a nelegální migrace
v souvislosti s enviromentální bezpečností.
Datum a místo konání: 22. - 23. 2. 2009 Praha
Úvodní motto: „Zhoršující se životní prostředí může ohrozit mnohé z toho, čeho
lidstvo za posledních několik desetiletí dosáhlo. Podkopává náš boj proti
chudobě a může nakonec ohrozit i mezinárodní mír a bezpečnost“.
Pan Ki-mun, generální tajemník OSN
Na jaře 2008 Evropská komise a Javier Solana představili na summitu
Evropské Rady zprávu o vlivu klimatických změn na mezinárodní bezpečnost.
Téměř všechny dlouhodobé vývojové prognózy se shodují v tom, že degradace
životního prostředí v dlouhodobém horizontu velmi negativně ovlivní
ekonomický, sociální a bezpečnostní vývoj ve světě.
Společná konference předsedů parlamentních výborů pro vnitřní věci a
bezpečnost členských států EU si klade za úkol zabývat se tímto tématem a
hledat preventivní opatření na omezení environmentálních hrozeb. V úvodních
příspěvcích a následní diskuzi zcela určitě zazní tyto otázky :
1. Nedostatek vody a potravin v důsledku klimatických změn, především
v subsaharské Africe, ale také v některých asijských oblastech vyvolává a
ještě vyvolá existenční problémy a následnou migrační vlnu.
2. Předpověď teplejšího podnebí a extrémních výkyvů teplot, změny proudění
vzduchu a následná větší sucha v dnes již suchých oblastech a naopak větší
srážky a možné záplavy v jiných regionech. Předpověď zvyšování hladin
oceánů, ztráta pobřeží, nebo dokonce větších územních celků.
3. Klimatické změny a jejich důsledky mohou kromě neřízené migrace způsobit
nestabilitu a radikalizaci ve slabých státech, které nebudou schopny čelit
nastalým problémům. Mohou vznikat etnické a náboženské konflikty.
4. Před vyspělým světem může stát nová hrozba a tou je globální nerovnost.
Projeví se jako silná migrace z oblastí postižených hladem, chudobou,
záplavami, či občanskými konflikty. Zasáhne jak transitní, tak i cílové země.
5. Dalším důsledkem degradace životního prostředí mohou být problémy
v energetické bezpečnosti. Surovinové zdroje, především ropa a plyn se
z velké části nacházejí v krizových oblastech a jejich nespolehlivost a
nestabilita může důsledkem sociálních a demografických problémů narůstat.
6. Odpovědnost za prevenci a řešení těchto hrozeb nesou především staronoví
světoví aktéři (G8), ale také nové země Brazílie, Indie, Jižní Korea,

Indonésie a další, kteří zaznamenávají velký ekonomický růst. Při hledání
environmentální a ekonomické bezpečnosti musí staronoví i noví světoví
aktéři najít společnou odpovědnost a politickou koncepci. EU může být
formou své instituce a svými acguis communautaire příkladem a přidanou
hodnotou.
7. Posledním a možná nejdůležitějším bodem je otázka prevence a připravenosti
EU na případné konflikty a katastrofy.Na nové klimatické reálie a její
následky musí EU hledat a připravovat účinné preventivní prostředky,
systémy včasného varování, zlepšení civilní ochrany, užívání krizového
managementu a nástrojů reakce na přírodní katastrofy. Financování těchto
společných systémů a opatření, včetně výzkumu by se mělo promítnout do
evropského rozpočtu.
EU je prostorem svobody, bezpečnosti a práva. Degradace životního prostředí
může tuto bezpečnost zásadně narušit a znehodnotit. Pevně věřím, že naše
konference přispěje k pochopení, že environmentální bezpečnost je klíčovou
otázkou v koncepci bezpečnosti EU a bude také s velkou důsledností řešena.
František BUBLAN
Předseda
Výbor pro bezpečnost

