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 Climate Change and Defence Roadmap 

Дорожня карта зі змін клімату та оборони 

 

Документ підготувала Європейська служба зовнішніх справ (European External Action 

Service (EEAS) від 9 листопада 2020 року1. Він пов’язує питання змін клімату з безпекою 

та обороною країн, охоплює цивільний та військовий аспекти та містить набір конкретних 

коротко-, середньо- та довгострокових дій. Розглядає зміну клімату як комплексну 

проблему, яка впливає на геополітичні, глобальні економічні, торговельні та безпекові 

інтереси, може призвести до значних загроз та стати джерелом нестабільності, 

конфліктів, продовольчої незахищеності, переміщення населення та вимушеної міграції.  

 

Політика з попередження та адаптації до змін клімату має стати невід’ємною частиною 

оборонних досліджень та розробок, промисловості та технологій, інфраструктури та 

Спільної політики безпеки та оборони ЄС. Дорожня карта також сприятиме досягненню 

цілей Європейського зеленого курсу, прагнучи зменшити викиди зокрема в оборонному 

секторі як частини колективних зусиль щодо досягнення кліматичної нейтральності до 

2050 року, підвищення енергетичної стійкості, пріоритетності енергоефективності та 

захисту біорізноманіття.  

 

В документі також зазначено про внесок політики Російської Федерації в зміни клімату, 

зокрема через вирубку лісів.  

 

Термін "зміна клімату" в цьому документі охоплює більш широке коло включаючи також 

деградацію навколишнього середовища та розглядається як багатовимірне явище, яке 

потребує інтегрованого підходу та взаємодії для пом’якшення ризиків та зменшення 

наслідків.  

 

Дорожня карта охоплює три різні взаємопов’язані сфери дій: 1) оперативний вимір; 2) 

розвиток можливостей; та 3) посилення багатосторонньої взаємодії та партнерства. 

 

Оперативний вимір Operational Dimension 

 

Місіям та операціям Спільної політики безпеки та оборони ЄС все частіше доведеться 

працювати в середовищі, яке зазнає змін або впливає на кліматичні зміни. Особи, що 

приймають політичні рішення, та розробляють плани повинні точно розуміти наслідки 

зміни клімату для безпеки, в тому числі щодо того, які місії та операції можуть 

знадобитися не лише у найближчі роки, а й через п’ять, десять чи навіть п’ятнадцять 

років, а також можливості та інфраструктуру, які можуть знадобитися для ефективного 

та стійкого виконання цих місій та операцій. Це вимагає підвищення обізнаності щодо 

поточної ситуації, а також розуміння впливу на європейські пріоритети оборони та 

безпеки, в тому числі в довгостроковій перспективі. 

 

ЄС давно визнав, що зміна клімату діє як мультиплікатор загроз із серйозними 

наслідками для миру та безпеки в усьому світі. Вона може спричинити підвищення рівня 

моря, підняття глобальної температури та збільшення частоти та інтенсивності 

екстремальних погодних явищ. Ці події можуть мати геополітичний вплив, зокрема щодо 

                                                
1 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12741-2020-INIT/en/pdf  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12741-2020-INIT/en/pdf?fbclid=IwAR2CDEwZ8YrrIRm9-aZktPy6E9UGFdYgx0mD_r2HJBZBol6CakB-ygFU_gY
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глобальної морської безпеки. Вони обмежать доступність до їжі та води, підірвуть 

здоров'я людей, спричинять переміщення людей та погіршать інфраструктуру та 

економіку, вплинуть на біорізноманіття та ресурси. 

 

У своїх висновках щодо безпеки та оборони в контексті Глобальної стратегії ЄС від 

червня 2019 року Рада вперше визнала актуальність екологічних питань та зміни клімату 

для місій та операцій з питань Спільної політики безпеки та оборони, включаючи її вплив 

на планування та розвиток військового потенціалу. 

 

Зміна клімату та деградація навколишнього середовища можуть посилити існуючу 

напруженість у конфліктних ситуаціях, що в кінцевому підсумку призведе до посилення 

насильства та генерує додаткові гуманітарні потреби, що може призвести до 

зростаючого попиту на військові та цивільні місії та операції в рамках Спільної політики 

безпеки та оборони. 

 

Через частіші та суворіші погодні явища до збройних сил держав-членів ЄС також 

можуть частіше звертатися за допомогою з ліквідації наслідків стихійних лих як в межах 

ЄС, так і за його межами. Це вимагає підвищеної готовності та покращення раннього 

попередження, ситуаційної обізнаності та стратегічного передбачення. 

 

Основні поточні підходи та нові дії на рівні ЄС: 

 

Короткостроковий вплив (протягом 2020-2021 років) 

• Європейська служба зовнішніх справ у тісній співпраці зі Спільним дослідницьким 

центром та відповідними службами Комісії та, покладаючись, зокрема, на служби 

Copernicus, посилить синергію між існуючими інструментами такими як Early Warning 

System, інструментами аналізу конфліктів, прогнозування погоди та моделювання, 

цивільного аналізу місій Спільної політики безпеки та оборони (CSDP Missions Analysis 

Capability (MAC).   

• Для успішного включення змін клімату та екологічних аспектів у планування та 

реалізацію мандатів Спільної політики безпеки та оборони Європейська служба 

зовнішніх справ має: 

⮚ розробити Оперативну концепцію щодо зміни клімату та інструментарію з 

врегулювання криз, включаючи цивільні та військові місії та операції в рамках Спільної 

політики безпеки та оборони; 

⮚ розробити оперативні вказівки та стандартні операційні процедури, що охоплюють 

кліматичні та екологічні аспекти, на підтримку реалізації місій та операцій з питань 

загальної політики безпеки та оборони; 

⮚ переглянути «Військову концепцію Європейського Союзу щодо охорони 

навколишнього середовища та енергоефективності для військових операцій під 

проводом ЄС з 2012 року», запровадивши заходи моніторингу щодо її ефективного 

впровадження. 

Та інші. 

 

Європейська служба зовнішніх справ вивчить можливості, передбачені майбутнім 

Європейським фондом миру, для фінансування проектів, необхідних для підтримки 
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військових місій та операцій Спільної політики безпеки та оборони, що покращують 

екологічний / вуглецевий слід і є фінансово надійними. 

 

Середньостроковий вплив (протягом 2022-2024 років) 

• Для подальшого врахування змін клімату та екологічних аспектів у плануванні, 

реалізації та звітуванні про мандати Спільної політики безпеки та оборони, Європейська 

служба зовнішніх справ має: 

Продовжувати розробляти Стандартні оперативні процедури Standard Operating 

Procedures (SOPs) щодо клімату та навколишнього середовища, що застосовуються до 

відповідної місії та операції Спільної політики безпеки та оборони, не впливаючи на їх 

оперативну ефективність та спираючись на оперативні вказівки; 

⮚ запропонувати включити введення радника з охорони навколишнього середовища як 

стандартну посаду в місіях та операціях Спільної політики безпеки та оборони, сприяючи 

успішному виконанню SOPs щодо клімату та навколишнього середовища та сприяючи 

обміну з іншими суб'єктами безпеки (наприклад, штатом місії ООН, таким як гуманітарні 

місії на місцях); 

• Європейська служба зовнішніх справ буде збирати дані та найкращі практики з 

енергоефективності в рамках місій та операцій з питань загальноосвітньої політики 

безпеки та представляти ключові висновки та аналіз щорічного стану дорожньої карти, 

щоб визначити, де і як можна зменшити споживання енергії, а отже, і енергетичну 

залежність, в тому числі шляхом подальшого розвитку Smart Energy Camps.  

 

Державам-членам ЄС пропонується: 

• Сприяти підвищенню обізнаності та зміцненню зв’язків між різними суб'єктами безпеки, 

обмінюючись дослідженнями та аналізом щодо ймовірних та можливих наслідків змін 

клімату та погіршення стану навколишнього середовища в галузі безпеки та оборони, в 

тому числі за рахунок інформації, наданої відповідними підготовчими органами Ради. 

• Обмінюватися передовою практикою щодо усунення вразливих місць, що виникають 

внаслідок стратегічних міркувань щодо енергетичної безпеки та залежності від 

викопного палива, забезпеченості ресурсами, водопостачання та змін навколишнього 

середовища, зокрема, за допомогою існуючих платформ та мереж, таких як EDA’s 

Energy and Environment Working Group (EnE WG) Європейського оборонного агентства. 

• Продовжувати та посилювати роль військових у збереженні біорізноманіття на землях 

військових. 

• Випереджально визначати екологічних радників, придатних для роботи в місіях та 

операціях з питань Спільної політики безпеки та оборони. 

 

 

Розвиток можливостей 

 

Зміни клімату - це не просто джерело конфліктів та ризиків для безпеки. Вони створюють 

нові оперативні завдання, включаючи необхідність забезпечення місій та операцій 

обладнанням, яке має бути ефективним в екстремальних погодних умовах, та 

технологіями, які є більш енергоефективними. 

 

Глобальний оборонний сектор є енергоємною галуззю промисловості, а в Європі збройні 

сили є найбільшим державним власником вільних земель та інфраструктури. Більша 
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частина військової інфраструктури недостатньо енергоефективна - на опалення 

припадало 32% енергоспоживання збройних сил ЄС у 2017 році. Зниження попиту на 

енергію та підвищення енергостійкості є важливим для збройних сил для забезпечення 

високого рівня готовності та стійкості.  

 

Хоча оперативна ефективність залишається найвищим пріоритетом, зменшення викидів 

та інших наслідків для навколишнього середовища від цивільних та військових місій та 

операцій - особливо серед військових сил - надає ряд оперативних переваг, таких як 

зменшення матеріально-технічного забезпечення, залежності від конвоїв, поставок у 

зонах високої незахищеності, а також бюджетні аспекти. Це також мінімізує 

використання ресурсів, деградацію навколишнього середовища та забруднення в 

районах місій, тим самим захищаючи позитивну репутацію операції, де дефіцит ресурсів 

часто вже є фактором, що сприяє конфлікту.  

 

У своїх висновках від червня 2019 року Рада запропонувала державам-членам, 

Європейській службі зовнішніх справ, Комісії та ЄАО розробити конкретні рішення в 

оборонному секторі для безпечних та стійких енергетичних моделей, що ведуть до 

підвищення стійкості та оперативної ефективності також у контексті кліматичних змін. У 

цьому контексті важливу роль відіграють Consultation Forum for Sustainable Energy in the 

Defence and Security Sector (CF SEDSS), the EDA Energy & Environment Working Group 

and the forthcoming Incubation Forum on Circular Economy in European Defence (IF CEED). 

 

Основні поточні підходи та нові дії на рівні ЄС: 

Короткостроковий вплив (протягом 2020-2021 років) 

• Європейська служба зовнішніх справ та Європейське оборонне агентство, а також 

відповідні служби Комісії будуть співпрацювати з Європейським коледжем безпеки та 

оборони (ESDC) та іншими постачальниками тренінгів з метою інтеграції аспектів 

пом'якшення та адаптації до змін клімату та захисту навколишнього середовища у 

тренінгах та навчаннях ЄС. 

• Служби Комісії та Європейського оборонного агентства вивчають потенційний вплив 

енергетичних директив, включаючи варіанти зелених державних закупівель, на 

військову інфраструктуру (наприклад, офіси, штаб-квартири, казарми, лікарні, академії) 

як частину Європейського зеленого курсу (тобто нова дія щодо енергоефективності “the 

Renovation Wave”, а також перегляд Директиви про енергоефективність та Директиви 

про енергетичну ефективність будівель. 

 

Середньостроковий вплив (протягом 2022-2024 років) 

EEAS/EU Military Staff вноситиме пропозиції, консультуючись із відповідними службами 

Комісії, з урахуванням ризиків, пов’язаних із зміною клімату, для вдосконалення 

Ілюстративних сценаріїв та відповідних припущень стратегічного планування в процесі 

головних цілей. 

• EEAS та EDA заохочуватимуть держав-членів розробляти нові технології для 

підвищення стійкості та оперативної ефективності проектів спроможності, в тому числі в 

контексті Постійного структурованого співробітництва (PESCO). 

• Відповідно до майбутнього Положення Європейського фонду оборони, яке буде 

впроваджено Комісією та відповідно до викладених у ньому процедур та критеріїв, 

фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт для орієнтованих 

на оборону рішень з виробництва, зберігання, ефективності та управління і на додатки, 
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які можуть працювати в екстремальних умовах. За тих самих умов можуть бути 

розглянуті вдосконалені рішення для підвищення ефективності використання ресурсів, 

у тому числі шляхом вирішення таких аспектів кругової економіки, як довговічність, 

модульність, ремонтопридатність та модернізація, що сприятиме зменшенню 

екологічного та вуглецевого сліду оборони. 

• Комісія активно та постійно сприяє досягненню кліматичних цілей у галузі транспортної 

інфраструктури через політику транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) у 

поєднанні з фінансовою підтримкою Connecting Europe Facility (CEF). Починаючи з 2021 

року, служби Комісії вперше також розпочнуть реалізацію проектів транспортної 

інфраструктури подвійного призначення для сприяння військовій мобільності, що 

фінансується через CEF. Окремі проекти повинні продемонструвати як цивільні, так і 

оборонні переваги для отримання грантів, а 60% витрат повинні сприяти досягненню 

кліматичних цілей. 

• EDA започаткує та керуватиме Incubation Forum on Circular Economy in European 

Defence (IF CEED), що співфінансується Програмою LIFE, що управляється Комісією, 

спрямованою на визначення нових спільних проектів держав-членів, оборонної 

промисловості та Research and Technology Organisations (RTOs) з вирішення питань 

поводження з відходами, безпечного використання хімічних речовин, трасування 

компонентів, охорони навколишнього середовища, управління водними ресурсами 

шляхом проектування, технічного обслуговування, ремонту, повторного використання, 

відновлення виробництва, відновлення та переробки. 

• Служби Комісії у співпраці з EEAS та EDA оцінять доцільність створення належного 

механізму, який би діяв як сховище, обсерваторія та дослідницька платформа ЄС. 

Механізм може бути спрямований на допомогу національним органам влади 

(наприклад, міністерствам оборони, внутрішніх справ, енергетики, охорони 

навколишнього середовища та ін.) У зменшенні споживання енергії, підвищенні 

енергоефективності та, тим самим, сприянню реалізації кліматичних та енергетичних 

цілей ЄС. 

• EDA проводитиме дослідження впливу кліматичних змін на європейську оборонну 

інфраструктуру відповідно до посилення зусиль щодо збільшення досліджень щодо 

стійкості захисної критичної енергетичної інфраструктури від гібридних та асиметричних 

загроз завдяки діяльності CF SEDSS III, а отже надалі підтримувати розробку та 

реалізацію відповідних проектних ідей. 

 

Державам-членам ЄС пропонується: 

• Покращити засоби та інструменти для виявлення та контролю заходів щодо 

підвищення енергоефективності збройних сил, наприклад шляхом розробки 

національного плану дій, створення оборонної цільової групи з питань енергетики, 

введення контрольних показників або створення посади ‘Energy Action Officer’ з метою: 

⮚ включення кліматичної та екологічної оцінки в процеси закупівель та розвитку; 

⮚ враховувати кліматичні, енергетичні та екологічні міркування при будівництві та 

реконструкції військової інфраструктури в межах та поза межами ЄС. Використовувати 

принцип енергоефективності; 

⮚ ініціювати людські фактори, пов’язані з енергоменеджментом, енергоефективністю, 

підвищувати прихильність та підвищувати обізнаність серед національних органів 

оборони та правоохоронного сектору як важливої зацікавленої сторони з точки зору 

використання енергії та дозволити міністерствам оборони та міністерствам внутрішніх 
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справ отримати доступ до національного фінансування та технічної допомоги для 

зменшення споживання енергії; 

⮚ вдосконалити збір та аналіз даних шляхом надання національних енергетичних 

даних, пов’язаних з обороною, що дозволить робочій групі EDA з питань енергетики та 

довкілля отримати всебічний огляд та краще зрозуміти типи та обсяги енергетичних 

ресурсів, що використовуються збройними силами всіх держав-членів на щорічній 

основі. 

• Використовувати, зміцнювати та залучати майбутні та існуючі платформи, коли це 

можливо та доцільно, зокрема CF SEDSS21 та IF CEED, одночасно вивчаючи інші 

можливості для обміну ідеями та найкращими практиками між державами-членами, в 

тому числі шляхом організації семінарів та заходів. 

• Використовувати структуру PESCO для встановлення цілей, пов’язаних із кліматом, та 

для розробки нових технологій для підвищення стійкості та операційної ефективності за 

допомогою спільних проектів. 

• Підтримка можливих проектів, пов’язаних з кліматом та обороною, що відповідають 

робочим програмам EDF відповідно до пріоритетів, загально узгоджених державами-

членами. 

• Посилити національний потенціал, враховуючи питання клімату та навколишнього 

середовища у навчанні та освіті (наприклад, тренінги перед розгортанням для цивільних 

та військових місій та операцій) та забезпечити участь у існуючих навчальних програмах 

(e.g. EDA Defence Energy Manager’s Course (DEMC), ESDC Course on Climate Change 

and Security), а також посилити обмін навчальними програмами та досвідом між 

державами-членами, підтримуючи розвиток кола експертів у державах-членах ЄС. 

 

 

Посилення багатосторонньої взаємодії та партнерства 

 

Ефективна реакція на вплив кліматичних змін та факторів навколишнього середовища 

на безпеку та оборону вимагає справді глобального підходу. Є очевидна потреба та 

глобальний попит ЄС та його держав-членів постійно демонструвати лідерство в 

міжнародній політиці та діях щодо клімату та навколишнього середовища у різних 

форматах, зокрема в ООН. Це також є метою Європейського зеленого курсу, а отже, 

вимагає спільного та послідовного підходу між суб'єктами ЄС на багатосторонніх 

форумах. Потрібно вивчити можливості для більш тісної співпраці в контексті безпеки та 

оборони з міжнародними організаціями та багатосторонніми партнерствами, такими як 

ООН, НАТО, ОБСЄ та Африканський Союз, а також на двосторонньому рівні з країнами-

партнерами - у тому числі в багатосторонньому контексті. 

 

Основні поточні підходи та нові дії на рівні ЄС: 

Короткостроковий вплив (протягом 2020-2021 років) 

• Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) буде сприяти зусиллям міжнародних 

організацій та третіх країн, де це доречно, для вирішення зв'язків між зміною клімату / 

деградацією навколишнього середовища, з одного боку, та оборонним сектором та 

цивільними та військовими місіями та операціями, з іншого, як частини ширшого 

взаємозв’язку з кліматичною безпекою. 

• EEAS налагодить структурний обмін з відповідними партнерами ООН з питань клімату, 

енергетики та екологічного аспекту місій та операцій, в тому числі шляхом організації 
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семінару з Департаментом оперативної підтримки ООН (DOS) з метою обміну досвідом 

та передовою практикою, в т. ч. щодо UN Climate Security Mechanism, створення мережі 

персоналу та сприяння співпраці на місцях. 

• EEAS разом із службами Комісії використовуватиме діалог зі співробітниками НАТО 

для вивчення потенційних сфер співпраці, пов'язаних з кліматом та обороною, 

забезпечуючи належне інформування держав-членів. 

• EEAS вивчить подальші можливості для більш тісної співпраці з AU, зокрема, 

наприклад, шляхом проведення тренінгів та організації навчальних заходів для 

персоналу операцій з підтримки миру під проводом AU. 

• Служби EEAS та Комісії вивчать можливість підтримки африканських країн-партнерів 

у зміцненні спроможності служб безпеки реагувати на техногенні та природні катастрофи 

та посилювати служби цивільного захисту. 

 

Середньостроковий вплив (протягом 2022-2024 років) 

• EEAS буде працювати над включенням питань змін клімату та екологічних аспектів до 

переглянутих пріоритетів для зміцнення стратегічного партнерства ООН-ЄС щодо 

миротворчих операцій та управління кризами на 2022-2024 роки. 

• EEAS включатиме кліматичні та екологічні аспекти у свої діалоги щодо політики 

безпеки та оборони з третіми країнами. 

• EEAS працюватиме над тим, щоб включити відповідні аспекти оборони та Спільної 

політики безпеки та оборони до ширших зусиль ЄС щодо сприяння взаємозв'язку 

кліматичної безпеки як з точки зору адаптації, так і з точки зору пом'якшення наслідків. 

• EEAS буде продовжувати розширювати свою мережу дослідницьких органів, а також 

міжнародний розвиток та гуманітарні організації, щоб підвищити розуміння різних 

наслідків зміни клімату та деградації навколишнього середовища на оборонний сектор 

та управління кризовими ситуаціями в ЄС. 

 

Довгостроковий вплив (з 2025 р.) 

Щоб ЄС та його держави-члени постійно демонстрували лідерство у міжнародній 

політиці та діях щодо клімату та навколишнього середовища, ЄС буде працювати над 

включенням оборонних аспектів до Nationally Determined Contributions (NDCs). 

Державам-членам ЄС пропонується: 

• Підвищення важливості питання вирішення зв'язку між кліматичними та екологічними 

аспектами та оборонно-операційною сферою в багатосторонніх умовах. 

 

 

Шлях вперед 

 

Різні визначені служби будуть продовжувати роботу з реалізації поточних підходів та 

нових намічених дій. Пропозиції в галузі CSDP/CFSP будуть подані на розгляд Ради, 

якщо це доречно. Раді пропонується підвести підсумки щорічного прогресу на основі 

інформації, що надаватиметься службами, станом на першу половину 2022 року. 

 

Щоб продемонструвати постійне лідерство в цій галузі та дозволити більш широку 

взаємодію щодо різних аспектів, що розглядаються у Дорожній карті, Європейська 

служба зовнішніх справ організовуватиме щорічний захід із залученням EDA, а також 

відповідних служб Комісії, держав-членів ЄС, міжнародних організацій та країн-
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партнерів, якщо це доречно. Проміжний огляд дорожньої карти щодо зміни клімату та 

оборони передбачається до 2025 року, а потім огляд загальних цілей до 2030 року. 

 


