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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie zintegrowanej polityki Unii Europejskiej wobec Arktyki 

(2016/2228(INI)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) 

zawartą dnia 10 grudnia 1982 r. i obowiązującą od dnia 16 listopada 1994 r., Ramową 

konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz 

oenzetowską Deklarację praw ludów tubylczych z dnia 13 września 2007 r.1, 

– uwzględniając porozumienie przyjęte w Paryżu na 21. konferencji stron UNFCCC dnia 

12 grudnia 2015 r. (porozumienie paryskie) oraz głosowanie Parlamentu Europejskiego 

w sprawie ratyfikacji porozumienia w dniu 4 października 2016 r., 

– uwzględniając konwencję z Minamaty, Konwencję w sprawie transgranicznego 

zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, protokół z Göteborga, konwencję 

sztokholmską, konwencję z Aarhus oraz Konwencję o różnorodności biologicznej, 

– uwzględniając zorganizowany przez ONZ Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju 

oraz przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne dnia 25 września 2015 r. dokument końcowy 

zatytułowany „Przekształcamy nasz świat: program działań na rzecz zrównoważonego 

rozwoju do roku 2030”2, 

– uwzględniając konwencję UNESCO z dnia 16 listopada 1972 r. dotyczącą ochrony 

światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 

– uwzględniając konwencję nr 169 MOP oraz Deklarację praw ludów tubylczych, 

– uwzględniając deklarację z Ilulissat ogłoszoną w dniu 28 maja 2008 r. przez pięć 

nadbrzeżnych państw Oceanu Arktycznego podczas konferencji dotyczącej Oceanu 

Arktycznego, która odbyła się w Ilulissat na Grenlandii, 

– uwzględniając Deklarację Inuitów żyjących wokół bieguna w sprawie zasad 

gospodarowania zasobami w inuickim Nunaat3, 

– uwzględniając przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 13 grudnia 2007 r. 

Deklaracji praw ludów tubylczych ONZ nr 61/295 (UNDRIP), 

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Arktyki, w szczególności z 20 czerwca 2016 

r., 12 maja 2014 r., 8 grudnia 2009 r. i 8 grudnia 2008 r., 

– uwzględniając globalną strategię na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 

Europejskiej z czerwca 2016 r. zatytułowaną „Wspólna wizja, wspólne działanie: 

                                                 
1 UNGA 61/295/2007. 
2 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/70/1 
3 

http://www.inuitcircumpolar.com/uploads/3/0/5/4/30542564/declaration_on_resource_development_a3_final.pd

f . 

http://www.inuitcircumpolar.com/uploads/3/0/5/4/30542564/declaration_on_resource_development_a3_final.pdf
http://www.inuitcircumpolar.com/uploads/3/0/5/4/30542564/declaration_on_resource_development_a3_final.pdf


 

PE589.323v02-00 4/39 RR\1116918PL.docx 

PL 

silniejsza Europa”, a także „Sprawozdanie WPZiB – nasze priorytety w 2016 r.” 

zatwierdzone przez Radę w dniu 17 października 2016 r., 

– uwzględniając wspólny komunikat Komisji i wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (WP) z dnia 27 kwietnia 2016 r. zatytułowany 

„Zintegrowana polityka Unii Europejskiej w sprawie Arktyki”4, wspólny komunikat 

Komisji i WP z dnia 26 czerwca 2012 r. zatytułowany „Kształtowanie polityki 

realizowanej przez Unię Europejską w regionie Arktyki”5 oraz komunikat Komisji z 

dnia 20 listopada 2008 r. „UE i region arktyczny”, 

– uwzględniając krajowe strategie państw arktycznych wobec Arktyki, w szczególności 

strategię Królestwa Danii (2011), a także Szwecji (2011) i Finlandii (2013), oraz 

strategie innych państw członkowskich UE i innych państw członkowskich EOG, 

– uwzględniając decyzję Rady 2014/137/UE z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie 

stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, 

z drugiej strony, 

– uwzględniając deklarację o utworzeniu Rady Arktycznej i jej bieżący program na lata 

2015–2017 (radzie tej przewodniczyć będzie USA), 

– uwzględniając oświadczenie w sprawie 20. rocznicy powstania Euro-arktycznej Rady 

Morza Barentsa, wydane w Kirkenes w Norwegii w dniach 3–4 czerwca 2013 r., 

– uwzględniając oświadczenia Konferencji Parlamentarzystów Regionu Arktycznego 

(CPAR) oraz Konferencji Parlamentarzystów Regionu Morza Barentsa (BPC), w 

szczególności oświadczenie konferencyjne przyjęte na 12. konferencji CPAR w Ułan 

Ude (Rosja) w dniach 14–16 czerwca 2016 r., 

– uwzględniając wspólne oświadczenie trzeciego posiedzenia ministerialnego 

odnowionego wymiaru północnego, które odbyło się w Brukseli w dniu 18 lutego 2013 

r., 

– uwzględniając oświadczenia przyjęte przez Parlamentarne Forum Wymiaru Północnego 

w Rejkiawiku (Islandia) w maju 2015 r., w Archangielsku (Rosja) w listopadzie 2013 r., 

w Tromsø (Norwegia) w lutym 2011 r. oraz w Brukseli we wrześniu 2009 r., 

– uwzględniając Międzynarodowy kodeks dla statków pływających po wodach polarnych 

przyjęty przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), 

– uwzględniając Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 

przez statki (konwencję MARPOL), 

– uwzględniając Konwencję o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań 

za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniami Olejami, Międzynarodowy Fundusz 

Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniami Olejami oraz dodatkowy 

fundusz odszkodowań za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 

                                                 
4 JOIN (2016)0021. 
5 JOIN (2012)0019.  
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– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wdrażania 

wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady 

dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa)6, z dnia 12 września 2013 r. w sprawie morskiego wymiaru wspólnej 

polityki bezpieczeństwa i obrony7, z dnia 22 listopada 2012 r. na temat roli wspólnej 

polityki bezpieczeństwa i obrony w przypadku kryzysów i klęsk żywiołowych 

spowodowanych zmianą klimatu8 oraz z dnia 12 września 2012 r. w sprawie rocznego 

sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa9, 

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Arktyki, w szczególności 

rezolucje z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie strategii UE na rzecz Arktyki10, z dnia 20 

stycznia 2011 r. w sprawie zrównoważonej polityki UE na dalekiej północy11 oraz z 

dnia 9 października 2008 r. w sprawie zarządzania regionem arktycznym12, 

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie śródokresowego 

przeglądu unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej13 oraz z dnia 12 maja 

2016 r. w sprawie działań następczych i przeglądu programu działań do roku 203014, 

– uwzględniając stosowne zalecenia delegacji do spraw stosunków ze Szwajcarią i 

Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE–Islandia oraz do wspólnej komisji 

parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (delegacji SINEAA), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 października 2016 r. „Strategia kosmiczną 

dla Europy” (COM(2016)0705), 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1775 z dnia 

6 października 2015 r. w sprawie handlu produktami z fok, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając wspólne obrady Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ochrony 

Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, zgodnie z 

art. 55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ochrony 

Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, a także 

opinie Komisji Handlu Zagranicznego, Komisji Rozwoju Regionalnego, jak również 

Komisji Rybołówstwa (A8-0032/2017), 

A. mając na uwadze, że Unia Europejska odgrywa istotną rolę na arenie światowej; mając 

                                                 
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0513. 
7 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0380. 
8 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0458. 
9 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0334. 
10 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0236. 
11 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0024. 
12 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0474. 

13 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0034. 
14 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0224. 
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na uwadze długotrwałe zaangażowanie UE w Arktyce wynikające z historii, geografii, 

gospodarki i badań naukowych; mając na uwadze, że trzy państwa członkowskie – 

Dania, Finlandia i Szwecja – są krajami arktycznymi; mając na uwadze, że Arktyka jest 

otoczona wodami międzynarodowymi, a obywatele i rządy na całym świecie, w tym 

Unia Europejska, ponoszą odpowiedzialność za wspieranie ochrony Arktyki; 

B. mając na uwadze, że zaangażowanie UE w regionie północnym i w Arktyce rozpoczęło 

się już na początku lat 90. XX w. poprzez udział w tworzeniu Rady Regionu Morza 

Bałtyckiego (CBSS), Euro-arktycznej Rady Morza Barentsa (BEAC) i pełne 

członkostwo Komisji w tych organach; 

C. mając na uwadze, że polityka wymiaru północnego, która ma wpływ zarówno na 

sprawy wewnętrzne, jak i relacje zewnętrzne UE, przekształciła się w równoważne 

partnerstwo między UE, Rosją, Norwegią i Islandią; mając na uwadze, że oprócz 

partnerów wymiaru północnego w tej wspólnej polityce uczestniczy wiele organizacji 

wielostronnych, takich jak Rada Arktyczna, Rada Regionu Morza Bałtyckiego i Euro-

arktyczna Rada Morza Barentsa, a Kanada i Stany Zjednoczone mają status 

obserwatorów; mając na uwadze, że polityka ta obejmuje rozległy obszar geograficzny i 

poprzez praktyczną współpracę regionalną odgrywa ważną rolę w obszarach 

zrównoważonego rozwoju, zdrowia publicznego i dobrostanu społecznego, kultury, 

ochrony środowiska oraz logistyki i transportu; 

D. mając na uwadze stopniowe tworzenie i pogłębianie polityki UE wobec Arktyki; mając 

na uwadze, że ewoluującemu zaangażowaniu UE i jej wspólnym interesom najlepiej 

służą dobrze skoordynowane wspólne środki; mając na uwadze, że wyzwania związane 

z Arktyką wymagają podjęcia wspólnych działań na szczeblu regionalnym i 

międzynarodowym; 

E. mając na uwadze, że Arktyka mierzy się ze specyficznymi wyzwaniami społecznymi, 

środowiskowymi i gospodarczymi; 

F. mając na uwadze, że europejska część Arktyki jest słabo zaludniona, a jej mieszkańcy 

są rozsiani na znacznym obszarze, na którym brakuje połączeń transportowych, takich 

jak drogi, kolej oraz połączenia lotnicze na osi wschód–zachód; mając na uwadze, że 

europejska część Arktyki jest niedoinwestowana; 

G. mając na uwadze, że do Arktyki mają zastosowanie szerokie międzynarodowe ramy 

prawne; 

H. mając na uwadze, że Rada Arktyczna jest głównym forum współpracy w regionie 

Arktyki; mając na uwadze, że w ciągu 20 lat istnienia Rada Arktyczna dowiodła, że jest 

zdolna do podtrzymywania współpracy o pozytywnym i konstruktywnym charakterze, 

dostosowywania się do nowych wyzwań oraz podejmowania nowych zobowiązań; 

I. mając na uwadze, że państwa arktyczne obejmują zwierzchnictwem i jurysdykcją swoje 

ziemie i wody; mając na uwadze, że należy respektować prawa ludności Arktyki w 

odniesieniu do dalszego zrównoważonego wykorzystywania ich zasobów naturalnych; 

J. mając na uwadze, że wzrasta zainteresowanie Arktyką i jej zasobami ze względu na 

zmiany środowiska naturalnego w tym obszarze i niedobór zasobów; mając na uwadze, 
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że rośnie znaczenie geopolityczne tego regionu; mając na uwadze skutki zmiany 

klimatu i rosnącą rywalizację o dostęp do Arktyki i jej zasobów naturalnych oraz 

zagrożenia dla regionu spowodowane wzrostem działalności gospodarczej, w tym 

wyzwania dla środowiska i bezpieczeństwa ludności, ale także nowe możliwości, takie 

jak wysoko rozwinięta, zrównoważona biogospodarka; mając na uwadze, że w wyniku 

zmiany klimatu otworzą się nowe trasy żeglugi i nowe łowiska oraz pojawi się dostęp 

do zasobów naturalnych, co może prowadzić do nasilenia działalności człowieka i 

spotęgować wyzwania w dziedzinie środowiska w tym regionie; 

K. mając na uwadze, że Arktyka od dawna stanowi obszar konstruktywnej współpracy 

międzynarodowej oraz mając na uwadze, że Arktyka powinna pozostać obszarem bez 

napięć; 

L. mając na uwadze, że dobra dostępność, która umożliwi poprawę połączeń między 

obszarami wiejskimi regionu północnego a pozostałą częścią UE, jest jednym z 

warunków zrównoważonego i konkurencyjnego rozwoju gospodarczego w ośrodkach 

rozwoju na północy, zważywszy na rosnące zainteresowanie inwestorów i 

zainteresowanych podmiotów niewykorzystanymi zasobami i wynikające w tego obawy 

związane ze stanem środowiska; 

M. mając na uwadze, że do 2015 r. Federacja Rosyjska utworzyła co najmniej sześć 

nowych baz na północ od koła podbiegunowego, w tym sześć portów głębokowodnych 

i trzynaście lądowisk, oraz że zwiększa swoją obecność w Arktyce pod względem sił 

lądowych; 

N. mając na uwadze, że silny, zdrowy i zrównoważony ekosystem Arktyki zamieszkiwany 

przez dobrze prosperujące społeczności ma strategiczne znaczenie dla politycznej i 

gospodarczej stabilności Europy i świata; podkreśla, że Arktyka posiada ponad połowę 

światowych obszarów wodnych i odgrywa istotną rolę w procesie oczyszczania wody; 

uważa, że Arktyka przyczynia się do osiągania celów dobrego stanu wód w Unii 

Europejskiej zgodnie z ramową dyrektywą wodną; mając na uwadze, że koszty 

niepodejmowania działań w zakresie ochrony systemów społeczno-ekologicznych 

Arktyki rosną wykładniczo; 

O. mając na uwadze znaczne zmniejszenie się pokrywy lodowej na Morzu Arktycznym od 

1981 r. oraz zmniejszenie się obszaru pokrytego wieczną zmarzliną (wraz z ryzykiem 

przypadkowego uwolnienia do atmosfery ogromnych ilości dwutlenku węgla15 i 

metanu), a także ciągłe kurczenie się pokrywy śnieżnej i topnienie lodowców, co 

przyczynia się do podnoszenia się poziomu mórz na świecie; mając na uwadze, że 

zaobserwowano, iż lód morski znika nawet szybciej niż wynika z prognoz opartych na 

modelach, a powierzchnia pokrywy lodowej na morzu w lecie zmniejszyła się o ponad 

40 % w ciągu 35 lat; mając na uwadze, że w regionach polarnych zmiana klimatu 

postępuje dwa razy szybciej i przyspiesza, powodując nieznane i nieprzewidywalne 

zmiany w istniejących ekosystemach na świecie; 

P. mając na uwadze, że trzy państwa członkowskie UE (Dania, Finlandia i Szwecja) oraz 

jeden obszar z grupy krajów i terytoriów zamorskich (Grenlandia) są członkami Rady 

Arktycznej (składającej się z ośmiu członków), a siedem innych państw członkowskich 

                                                 
15 szacuje się, że w Arktyce zmagazynowane jest około półtora miliarda ton CO2; 
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(Francja, Hiszpania, Niderlandy, Niemcy, Polska, Włochy i Zjednoczone Królestwo) 

ma status obserwatora; mając na uwadze, że UE oczekuje ostatecznego zatwierdzenia 

swojego formalnego statusu obserwatora w Radzie Arktycznej; 

Q. mając na uwadze, że ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stanowią dwa główne 

założenia deklaracji z Ottawy, którą ustanowiono podwaliny dla Rady Arktycznej w 

1996 r.; 

R. mając na uwadze, że w regionie arktycznym mieszka ok. czterech milionów osób, z 

których ok. 10 % to ludy tubylcze; mając na uwadze, że wrażliwe środowisko naturalne 

Arktyki oraz prawa podstawowe ludów tubylczych muszą być zachowane i chronione 

za pomocą bardziej rygorystycznych zabezpieczeń; mając na uwadze, że należy 

zagwarantować prawa ludów tubylczych i ludności miejscowej do zatwierdzania 

procesu podejmowania decyzji dotyczącego wydobywania zasobów naturalnych i 

uczestniczenia w nim; podkreśla, że wzrost zanieczyszczeń i ilości metali ciężkich w 

Arktyce ma negatywne skutki w łańcuchu żywnościowym ze względu na ich obecność 

w gatunkach fauny i flory, a zwłaszcza w rybach, co stanowi poważne wyzwanie 

zdrowotne dla lokalnych mieszkańców oraz dla innych konsumentów produktów 

rybołówstwa; 

S. mając na uwadze, że ekosystemy Arktyki, w tym flora i fauna, są szczególnie wrażliwe 

na zakłócenia i mają dość długi okres powrotu do stanu pierwotnego; mając na uwadze, 

że negatywne wpływy na środowisko często kumulują się i są nieodwracalne, a także 

często mają wymiar zewnętrzny o charakterze geograficznym i ekologicznym (np. 

powodują niszczenie ekosystemów oceanicznych); 

T. mając na uwadze, że w ostatnich dekadach temperatura w Arktyce rosła blisko dwa razy 

szybciej niż średnia temperatura na świecie; 

U. mając na uwadze, że zwiększona ilość gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń w 

powietrzu przyczynia się do zmiany klimatu Arktyki; mając na uwadze, że 

zanieczyszczenia pojawiające się w klimacie Arktyki pochodzą przede wszystkim ze 

źródeł emisji znajdujących się w Azji, Ameryce Północnej i Europie, zatem środki 

redukcji emisji podejmowane w UE odgrywają wielką rolę w zapobieganiu zmianie 

klimatu Arktyki; 

V. mając na uwadze, że liczne są rodzaje ryzyka związanego ze stosowaniem paliwa 

ciężkiego w arktycznym transporcie morskim; mając na uwadze, że w przypadku 

wycieku bardzo gęsty olej ulega emulgowaniu, tonie i może być przenoszony na duże 

odległości, jeżeli zostanie uwięziony w lodzie; mając na uwadze, że wycieki paliwa 

ciężkiego wiążą się z wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywności społeczności 

tubylczych Arktyki, które żywią się tym, co złowią lub upolują; mając na uwadze, że 

spalanie paliwa ciężkiego powoduje wytwarzanie tlenku siarki i metali ciężkich, a także 

znacznych ilości sadzy, które to substancje w styczności z arktycznym lodem pobudzają 

absorpcję ciepła przez masę lodu, a tym samym przyspieszają proces topnienia i skutki 

zmiany klimatu; mając na uwadze, że IMO zakazuje transportowania i stosowania 

paliwa ciężkiego na wodach otaczających Antarktydę; 

W. mając na uwadze, że Unia powinna odgrywać wiodącą rolę w ramach rozmów i 

negocjacji w organizacjach międzynarodowych, tak aby wszystkie podmioty 
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wywiązywały się ze swoich zobowiązań dotyczących ograniczania emisji gazów 

cieplarnianych lub zanieczyszczeń i aby stawić czoła rosnącym wyzwaniom w obszarze 

zrównoważonego gospodarowania zasobami; 

X. mając na uwadze zagrożenia związane z wykorzystywaniem energii jądrowej w 

lodołamaczach i instalacjach nadbrzeżnych, które należy ograniczyć do minimum we 

wszystkich działaniach związanych z gotowością i reagowaniem; 

Y. mając na uwadze, że składowanie jakichkolwiek odpadów w arktycznej wiecznej 

zmarzlinie w żadnym wypadku nie jest przykładem zrównoważonego gospodarowania 

odpadami, czego dowodzą wyniki badania przeprowadzonego niedawno w Camp 

Century na Grenlandii; 

Z. mając na uwadze, że polityka UE wobec regionu Arktyki powinna w większym stopniu 

odzwierciedlać cele zrównoważonego rozwoju, do których osiągnięcia do roku 2030 

zobowiązała się Unia Europejska; 

AA. mając na uwadze, że oparte na wiedzy naukowej, w tym na wiedzy ludności lokalnej i 

tubylczej, podejmowanie decyzji ma kluczowe znaczenie dla ochrony wrażliwych 

ekosystemów Arktyki, zmniejszania zagrożeń, umożliwiania społecznościom lokalnym 

dostosowania się do zmian oraz promowania zrównoważonego rozwoju; mając na 

uwadze, że UE jest największym podmiotem finansującym badania naukowe w Arktyce 

i promującym swobodną wymianę wyników tych badań; 

AB. mając na uwadze, że wyważone połączenie przemysłowej wiedzy fachowej i 

specjalizacji w dziedzinie Arktyki ze zobowiązaniem do osiągnięcia przyjaznych dla 

środowiska i zrównoważonych celów rozwoju może prowadzić do innowacji 

ekologicznych, symbioz przemysłowych i skutecznego gospodarowania odpadami w 

obszarze Arktyki, a tym samym do zachowania pierwotnego środowiska arktycznego i 

umożliwienia tworzenia i rozwoju możliwości biznesowych i wzrostu zatrudnienia, co 

może mieć również pozytywny wpływ na zatrudnienie ludzi młodych i rozwiązanie 

problemu starzenia się ludności; 

AC. mając na uwadze, że istniejące zdolności techniczne w obszarze komunikacji 

satelitarnej w Unii Europejskiej, na wzór usług i obiektów infrastrukturalnych 

zapewnianych przez programy Copernicus i Galileo, mogłyby zaspokoić potrzeby 

użytkowników w regionie Arktyki; 

AD. mając na uwadze, że zaangażowanie społeczności lokalnych ma zasadnicze znaczenie 

dla powodzenia zarządzania zasobami naturalnymi i budowania odporności wrażliwych 

ekosystemów; 

AE. mając na uwadze znaczenie uwzględniania lokalnej i tradycyjnej wiedzy przy 

podejmowaniu decyzji dotyczących Arktyki; 

AF. mając na uwadze, że kulturom Saamów, Nieńców, Chantów, Ewenków, Czukczów, 

Aleutów, Juków i Inuitów należy zapewnić ochronę, zgodnie z Deklaracją praw ludów 

tubylczych ONZ; mając na uwadze, że tubylcze ludy Arktyki mają prawo korzystać z 

zasobów naturalnych na swoich obszarach i że z tego względu powinny one 

uczestniczyć we wszystkich przyszłych planach dotyczących rybołówstwa 
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komercyjnego; 

AG. mając na uwadze, że wszelka działalność w zakresie rybołówstwa w regionie Arktyki 

musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi porozumieniami międzynarodowymi 

dotyczącymi tego obszaru, w tym z traktatem spitsbergeńskim z 1920 r. oraz w 

szczególności ze wszelkimi prawami państw będących stronami tego traktatu, a także 

odbywać się z poszanowaniem wszelkich historycznych praw połowowych; 

1. z zadowoleniem przyjmuje wspólny komunikat jako właściwy krok w kierunku 

zintegrowanej polityki UE dotyczącej Arktyki, obejmującej konkretne obszary działań, 

oraz w kierunku opracowania spójniejszych unijnych ram działania ze szczególnym 

uwzględnieniem europejskiej części Arktyki; podkreśla potrzebę zwiększenia spójności 

pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną polityką UE w odniesieniu do Arktyki; wzywa 

Komisję do ustanowienia konkretnych środków w zakresie wdrażania i działań 

następczych w odniesieniu do jej komunikatu; ponawia wezwanie do stworzenia 

kompleksowej strategii zaangażowania UE w Arktyce i skonkretyzowanego planu 

działania w tej sprawie, w którym punktem wyjścia powinna być ochrona wrażliwych 

ekosystemów Arktyki; 

2. wyraża zadowolenie z powodu uwzględnienia w komunikacie trzech obszarów 

priorytetowych, tj. zmiany klimatu, zrównoważonego rozwoju i współpracy 

międzynarodowej; 

3. podkreśla znaczenie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) 

dla zapewnienia ram prawnych dla wszystkich działań związanych z oceanami, również 

w Arktyce, wyznaczenia granic arktycznego szelfu kontynentalnego oraz 

rozstrzygnięcia kwestii suwerenności wewnątrz obszaru Arktyki w odniesieniu do mórz 

terytorialnych; zauważa, że w Arktyce pozostało tylko kilka nierozstrzygniętych kwestii 

dotyczących jurysdykcji; uważa poszanowanie prawa międzynarodowego w Arktyce za 

kwestię zasadniczą; zwraca uwagę, że wody wokół bieguna północnego to w 

przeważającej części wody międzynarodowe; opowiada się za umocnieniem roli UE w 

promowaniu skutecznych ustaleń wielostronnych oraz za światowym porządkiem 

opartym na prawie poprzez wzmocnienie i spójne wdrażanie odpowiednich 

międzynarodowych, regionalnych i dwustronnych umów i ram prawnych; podkreśla, że 

UE powinna odgrywać pozytywną rolę w promowaniu i wspieraniu uzgodnień, które 

umacniają zarządzanie różnorodnością biologiczną i środowiskiem w obszarach 

nieobjętych jurysdykcją krajową na Oceanie Arktycznym; odnotowuje, że nie dotyczy 

to żeglugi i tradycyjnych źródeł utrzymania; wzywa UE do ścisłej współpracy z 

państwami członkowskimi w celu wspierania bezpieczeństwa i ochrony środowiska w 

regionie; podkreśla ważną rolę Rady Arktycznej w utrzymaniu konstruktywnej 

współpracy, braku napięć, pokoju i stabilności w regionie Arktyki; 

4. z zadowoleniem przyjmuje ratyfikację porozumienia paryskiego przez Unię Europejską 

i jego wejście w życie w dniu 4 listopada 2016 r.; wzywa do jego szybkiego i 

skutecznego wdrożenia przez wszystkie strony; zachęca państwa członkowskie do 

ratyfikowania porozumienia paryskiego w celu przystąpienia do ambitnych celów i 

środków dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych zarówno w sektorze handlu 

uprawnieniami do emisji, jak i w sektorach podejmujących wspólny wysiłek 

redukcyjny, z uwzględnieniem celu polegającego na ograniczeniu do roku 2100 wzrostu 
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temperatury do 1,5 C; 

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby odegrały większą rolę w skutecznym 

wdrażaniu umów międzynarodowych takich jak porozumienie paryskie, konwencja z 

Minamaty, Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na 

dalekie odległości, protokół z Göteborga, konwencja sztokholmska, Międzynarodowy 

kodeks dla statków pływających po wodach polarnych (kodeks polarny) i Konwencja o 

różnorodności biologicznej (CBD); prosi Komisję o zwracanie szczególnej uwagi na 

prowadzony obecnie przez Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń 

Organicznych międzynarodowy proces wyeliminowania trwałych zanieczyszczeń 

organicznych i sadzy; zachęca państwa partnerskie UE do pójścia za tym przykładem; 

6. popiera rozwój sieci arktycznych obszarów chronionych i ochrony obszaru wód 

międzynarodowych wokół bieguna północnego poza strefami ekonomicznymi państw 

nadbrzeżnych; 

7. apeluje o to, aby wszelkie próby rozwijania rybołówstwa komercyjnego w regionie 

Arktyki w pełni uwzględniały wrażliwość i szczególny charakter tego regionu; nalega, 

aby przed podjęciem każdej nowej działalności w zakresie rybołówstwa komercyjnego 

w regionie Arktyki przeprowadzano wiarygodne i ostrożne oceny naukowe dotyczące 

stad w celu określenia, jaki zakres rybołówstwa pozwoli utrzymać stada ryb docelowo 

objęte połowem powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie maksymalnego 

podtrzymywalnego połowu i nie doprowadzi do wyczerpania zasobów innych gatunków 

lub do poważnych szkód w środowisku morskim; podkreśla, że wszystkie połowy 

oceaniczne muszą być regulowane przez regionalną organizację ds. zarządzania 

rybołówstwem, która uwzględnia opinie naukowe oraz posiada rozbudowany program 

kontroli i nadzoru, aby zapewnić zgodność ze środkami w zakresie zarządzania; zwraca 

uwagę, że połowy w wyłącznych strefach ekonomicznych muszą spełniać określone 

standardy; wzywa do wprowadzenia moratorium na połowy na skalę przemysłową, w 

tym połowy włokami dennymi, na wodach Arktyki, na których wcześniej nie 

prowadzono połowów; 

8. z zadowoleniem przyjmuje trwające negocjacje dotyczące międzynarodowego 

porozumienia między państwami nadbrzeżnymi regionu Arktyki i stronami 

międzynarodowymi, prowadzone z myślą o zapobieganiu nieuregulowanym połowom 

na międzynarodowych wodach Arktyki, oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie 

do podpisania przedmiotowej deklaracji i zabiegania o uznanie jej za wiążącą dla 

sygnatariuszy; 

9. wzywa Komisję, by zapewniała wsparcie państwom regionu Arktyki i zachęcała je do 

dalszych prac nad udostępnianiem obszerniejszych informacji i analiz dotyczących 

wszystkich stad w regionie; 

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wzmożenia ich wysiłków – w unijnych 

ramach prawnych – poprzez uzgodnienie ambitnych celów dotyczących redukcji emisji 

w trakcie rokowań dotyczących dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji, 

poprzez zmniejszenie lokalnego poziomu zanieczyszczeń dzięki pakietowi w sprawie 

polityki czystego powietrza w celu ograniczenia zanieczyszczeń przemieszczających się 

na dalekie odległości, w szczególności sadzy, oraz poprzez negocjowanie ambitnych 

celów i środków dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych zarówno w sektorze 
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handlu uprawnieniami do emisji, jak i w sektorze wspólnego wysiłku redukcyjnego, z 

uwzględnieniem celu polegającego na ograniczeniu do roku 2100 wzrostu temperatury 

do 1,5 °C; 

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o to, by negocjowane obecnie 

porozumienie ONZ w sprawie ochrony różnorodności biologicznej oceanów na 

obszarach znajdujących się poza jurysdykcją krajową było silne i skuteczne oraz 

gwarantowało solidny proces rozpoznawania i wyznaczania morskich obszarów 

chronionych – w tym rezerwatów morskich wyłączonych z połowów – oraz zarządzania 

nimi i egzekwowania powiązanych postanowień; 

12. zachęca Komisję i państwa członkowskie do potwierdzenia ich roli w skutecznym 

wdrażaniu Konwencji o różnorodności biologicznej i odnośnych porozumień 

międzynarodowych; uważa za istotne, aby plan strategiczny uzgodniony na mocy art. 

10 protokołu z Nagoi, dotyczącego określania i priorytetowego traktowania 

szkodliwych gatunków obcych, które zagrażają ekosystemom, oraz ich ścieżek 

rozprzestrzeniania się, był realizowany, jako że najbardziej szkodliwe inwazyjne 

gatunki są kontrolowane lub eliminowane, a wobec ich ścieżek rozprzestrzeniania się 

stosuje się odpowiednie środki w celu wyeliminowania przenoszenia i inwazji 

szkodliwych gatunków obcych, również na obszarach Arktyki; 

13. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia zakazu stosowania dopłat do paliw 

kopalnych, które obniżają koszty produkcji energii z paliw kopalnych, w celu 

zniechęcenia do eksploatacji źródeł paliw kopalnych i stosowania paliw kopalnych; 

wzywa Komisję i państwa członkowskie do podejmowania działań na forach 

międzynarodowych w kierunku wprowadzenia w przyszłości całkowitego zakazu 

wydobycia ropy naftowej i gazu w Arktyce, aby osiągnąć cele gospodarki 

niskoemisyjnej; 

14. wzywa UE do propagowania na szczeblu międzynarodowym ścisłych zapobiegawczych 

norm regulacyjnych w obszarze ochrony środowiska i bezpieczeństwa w odniesieniu do 

poszukiwania, badania i eksploatacji złóż ropy; wzywa do wprowadzenia zakazu 

odwiertów w poszukiwaniu ropy na pokrytych lodem wodach Arktyki w UE i EOG 

oraz apeluje do UE o propagowanie porównywalnych norm zapobiegawczych w Radzie 

Arktycznej i dla państw arktycznych; 

15. podkreśla, jak duże znaczenie dla UE ma zachęcanie do szybkiej ratyfikacji konwencji z 

Minamaty w celu zapobiegania emisjom rtęci i ich ograniczania; 

16. pochwala zamiar Komisji dotyczący wykorzystania europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych na upowszechnienie działań na rzecz klimatu w 

Arktyce, uwzględniając lokalną sytuację i wyjątkowy charakter regionów arktycznych; 

17. podkreśla, że rosnące wykorzystywanie zasobów naturalnych w Arktyce powinno 

odbywać się z poszanowaniem i na korzyść ludności lokalnej oraz przy pełnej 

odpowiedzialności za wrażliwe środowisko arktyczne; uważa, że ten strategiczny wybór 

ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zgodności z prawem oraz lokalnego poparcia 

zaangażowania UE w Arktyce; 

18. wzywa Komisję i państwa członkowskie, które są członkami Rady Arktycznej lub mają 
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status obserwatora, do wspierania bieżących prac Rady Arktycznej w odniesieniu do 

ocen oddziaływania na środowisko w celu zachowania wrażliwych ekosystemów 

Arktyki zgodnie z konwencją z Espoo; podkreśla kluczowe znaczenie ocen 

oddziaływania na środowisko dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju działalności 

gospodarczej i ochrony szczególnie wrażliwych ekosystemów i społeczności Arktyki; 

zwraca uwagę na następujące niewyczerpujące kryteria, które zostały przedstawione 

przez Okołobiegunową Radę Inuitów, dotyczące projektów realizowanych na obszarze 

Arktyki: 

 należy rozważyć wszystkie możliwe skutki dla środowiska, dla kultury oraz skutki 

społeczno-gospodarcze zarówno podczas realizacji przedsięwzięcia, jak i po jego 

zakończeniu, w tym skumulowane skutki obecnych i przyszłych przedsięwzięć; 

 należy stosować zasadę ostrożności i zasadę „zanieczyszczający płaci” na wszystkich 

etapach planowania, oceny, wdrażania i czerpania zysków z przedsięwzięć; 

 odzyskiwanie habitatów i dotkniętych obszarów oraz przywracanie ich do stanu 

pierwotnego musi zostać starannie zaplanowane, a finansowanie tych działań należy 

zapewnić w pełni jeszcze przed rozpoczęciem przedsięwzięcia;

 propozycje projektów w zakresie reagowania na wyciek ropy muszą obejmować 

wykazanie na podstawie dowodów, że przemysł jest w stanie zebrać rozlaną ropę 

naftową w warunkach nietkniętej, połamanej i ponownie zamarzającej pokrywy 

lodowej;

 należy ustanowić międzynarodowy system odpowiedzialności i odszkodowań za 

zanieczyszczenia gruntów, wody i obszarów morskich wynikające z poszukiwania i 

eksploatacji przybrzeżnych złóż ropy naftowej;

19. podkreśla znaczenie znalezienia mechanizmów umożliwiających stosowanie społecznej 

odpowiedzialności biznesu w działaniach przedsiębiorstw prowadzących działalność 

gospodarczą w regionie arktycznym, zwłaszcza w ramach współpracy z 

przedstawicielami sektora przedsiębiorczości, takimi jak Arktyczna Rada Gospodarcza; 

zaleca zbadanie potencjału dobrowolnych mechanizmów, jeżeli chodzi o zachęcanie do 

stosowania wysokich norm przemysłowych w działalności społecznej i środowiskowej, 

takich jak eksponowanie „najlepszych wyników” w arktycznym indeksie 

odpowiedzialności społecznej na podstawie np. protokołu w sprawie arktycznych 

inwestycji biznesowych i inicjatywy ONZ Global Compact; 

20. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania wszelkich wysiłków 

podejmowanych w IMO w celu osiągnięcia globalnego porozumienia w sprawie 

ograniczenia emisji pochodzących z żeglugi morskiej; 

21. uznaje znaczenie kontynuacji i odpowiedniego finansowania słabo zaludnionych 

obszarów północnych w celu zwalczania trwałych utrudnień, takich jak niska gęstość 

zaludnienia, surowy klimat czy duże odległości; 

22. zachęca do ścisłej współpracy w kwestiach dotyczących Arktyki między instytucjami 

UE a zainteresowanymi państwami członkowskimi; wzywa państwa członkowskie 

będące członkami Rady Arktycznej do informowania pozostałych państw 
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członkowskich i WP o wszelkich sprawach omawianych na forum Rady Arktycznej, a 

będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, zgodnie z art. 34 ust. 2 TUE; 

23. podkreśla potrzebę zaangażowania się UE w dialog polityczny ze wszystkimi 

partnerami arktycznymi i wzywa do nasilenia współpracy między UE, Radą Arktyczną 

w ramach wymiaru północnego, Euro-arktyczną Radą Morza Barentsa i innymi 

organami zaangażowanymi we współpracę na Dalekiej Północy; podkreśla ważną rolę 

państw mających status obserwatora w Radzie Arktycznej, z dużym doświadczeniem i 

długoterminowym zaangażowaniem we współpracę naukową i polityczną w Arktyce; w 

tym względzie z zadowoleniem przyjmuje bieżący dialog między państwami o statusie 

obserwatorów a prezydencją Rady Arktycznej; 

24. zdecydowanie popiera przyznanie UE statusu obserwatora w Radzie Arktycznej; jest 

przekonany, że pełne wdrożenie statusu UE jako formalnego obserwatora wpłynie 

korzystnie na polityczną i instytucjonalną rolę Rady Arktycznej w rozwiązywaniu 

kwestii związanych z Arktyką, a także wzmocni tę rolę; 

25. wyraża zadowolenie w związku ze wzmocnioną współpracą między Komisją a ESDZ w 

sprawie Arktyki; zaleca utworzenie w ESDZ działu ds. polityki północnej oraz 

wzmocnienie współpracy między służbami ESDZ i Komisji, by zapewnić spójne, 

skoordynowane i zintegrowane podejście do ważnych obszarów polityki; 

26. odnotowuje zdolność UE do przyczyniania się do rozwiązywania potencjalnych 

problemów w zakresie bezpieczeństwa; apeluje do UE o wniesienie wkładu – w 

porozumieniu z państwami członkowskimi i we współpracy z krajami arktycznymi – w 

starania na rzecz utworzenia mechanizmów bezpieczeństwa cywilnego, jak również o 

wzmacnianie potencjału zarządzania kryzysowego w przypadku zarówno katastrof 

naturalnych, jak i wywołanych przez człowieka, i infrastruktury poszukiwawczo-

ratowniczej; 

27. zwraca uwagę na fakt, że bezpieczeństwo energetyczne jest ściśle związane ze zmianą 

klimatu; uważa, że należy poprawić bezpieczeństwo energetyczne, zmniejszając 

zależność UE od paliw kopalnych; podkreśla fakt, że zmiany w Arktyce stanowią jeden 

z najistotniejszych skutków zmiany klimatu dla bezpieczeństwa UE; podkreśla potrzebę 

zajęcia się tym czynnikiem zwielokrotniającym ryzyko przez wzmocnienie unijnej 

strategii dla Arktyki, a także przez wzmocnienie polityki generowania w UE energii ze 

źródeł odnawialnych i zapewniania efektywności energetycznej, co znacznie zmniejszy 

zależność UE od zewnętrznych źródeł energii, a tym samym zwiększy jej 

bezpieczeństwo; 

28. wzywa do opracowania planów reagowania w przypadku gatunków dzikiej fauny i flory 

zanieczyszczonych ropą naftową zgodnie z określonymi dobrymi praktykami we 

wszystkich państwach arktycznych, włącznie ze skuteczną oceną wrażliwych gatunków 

objętych ryzykiem, a także wykonalnych strategii zapobiegania i reagowania, aby 

zapewnić ich ochronę; 

29. zwraca uwagę na bieżącą konstruktywną i pragmatyczną współpracę transgraniczną z 

wymiarem północnym i jego partnerstwami oraz współpracę w regionie Morza 

Barentsa; 
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30. podkreśla znaczenie kontynuowania utrzymywania kontaktów i dialogu z Rosją w 

ramach współpracy w regionie Arktyki, a w szczególności współpracy transgranicznej 

między UE a Rosją, pomimo zwiększenia rosyjskich sił wojskowych stacjonujących w 

regionie oraz budowy i ponownego otwierania rosyjskich baz wojskowych, a także 

utworzenia w Arktyce rosyjskiego okręgu wojskowego; podkreśla, że UE nadal musi 

domagać się uznania przez Rosję interesów UE poprzez stosowanie selektywnego 

zaangażowania, a także dążyć do postępu w kwestiach będących przedmiotem 

wspólnego zainteresowania, w odniesieniu do których istnieje możliwość 

wypracowania globalnych rozwiązań w odpowiedzi na wspólne wyzwania i zagrożenia; 

wzywa do włączenia tej kwestii do strategii UE na rzecz Arktyki; podkreśla, że region 

arktyczny stanowi integralną część środowiskowych, gospodarczych i politycznych sfer 

stosunków międzynarodowych; 

31. wyraża przekonanie, że polityka wymiaru północnego służy jako przykładny wzór 

stabilności, wzajemnej odpowiedzialności i zaangażowania we współpracę na rzecz 

Arktyki; podkreśla znaczenie partnerstw sektorowych w ramach wymiaru północnego, 

w szczególności w dziedzinach środowiska, infrastruktury i logistyki; 

32. odnotowuje powstanie szlaków migracyjnych prowadzących przez Arktykę do UE; 

podkreśla, że te szlaki migracyjne oraz intensyfikację transportu należy uwzględnić 

podczas opracowywania strategii UE na rzecz Arktyki; 

33. ponownie wzywa UE i jej państwa członkowskie do aktywnego podtrzymywania zasad 

wolności żeglugi i nieszkodliwego przepływu; 

34. z zadowoleniem przyjmuje planowane utworzenie europejskiego forum stron 

zainteresowanych Arktyką; podkreśla potrzebę wzmacniania synergii między 

istniejącymi instrumentami finansowymi, co pozwoliłoby uniknąć ewentualnego 

powielania i zwiększyć interakcje między wewnętrznymi a zewnętrznymi programami 

UE; zwraca uwagę na propozycję Finlandii, aby pierwsze forum odbyło się w Finlandii 

w 2017 r.; 

35. podkreśla, jak ważne jest uwzględnianie lokalnej i tradycyjnej wiedzy przy 

podejmowaniu decyzji dotyczących Arktyki; 

36. potwierdza poparcie UE dla Deklaracji praw ludów tubylczych ONZ; przypomina w 

szczególności art. 19 deklaracji, który stanowi, że państwa konsultują się i współpracują 

z ludnością tubylczą w dobrej wierze poprzez ich własne instytucje przedstawicielskie 

w celu uzyskania ich wcześniejszego, dobrowolnego i świadomego pozwolenia przed 

przyjęciem i wdrożeniem środków ustawodawczych i administracyjnych, które mogą 

mieć na nie wpływ; wzywa do pełniejszego i wcześniejszego zaangażowania ludów 

tubylczych w opracowywanie polityki arktycznej skupionej na obywatelach oraz w 

prace Rady Arktycznej; podkreśla, że ich włączenie w proces podejmowania decyzji 

ułatwiłby zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi w Arktyce; podkreśla 

konieczność ochrony i promowania praw, kultury i języków ludów tubylczych; 

podkreśla potrzebę rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie Arktyki w 

zrównoważony sposób, tak aby jednocześnie zapewnić ochronę wrażliwego 

środowiska, przy pełnym zaangażowaniu ludności tubylczej; 

37. zwraca szczególną uwagę na cel zrównoważonego rozwoju nr 4.5, który obejmuje 
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zapewnienie ludom tubylczym równego dostępu do wszystkich poziomów kształcenia i 

szkolenia zawodowego, również w ich własnych językach; 

38. podkreśla, że dostępna, oparta na wzajemnych połączeniach, bezpieczna i 

zrównoważona turystyka na obszarach wiejskich i słabo zaludnionych w europejskiej 

części Arktyki może przyczynić się do zwiększenia działalności biznesowej, co z kolei 

może przełożyć się na zwiększenie miejsc pracy w małych i średnich 

przedsiębiorstwach oraz ogólnie na pozytywny rozwój w tym regionie; podkreśla 

zatem, że turystyka na tym obszarze powinna być promowana ze względu na związane 

z nią następstwa społeczne i środowiskowe w odniesieniu do infrastruktury i badań, 

kształcenia i szkolenia; 

39. podkreśla rolę ludów tubylczych i społeczności lokalnych w utrzymywaniu stabilności i 

równowagi regionu arktycznego; wzywa Komisję do skoncentrowania się na 

zapewnieniu tym społecznościom dostępu do wszystkich istotnych informacji co do 

wymogów unijnego jednolitego rynku, najlepszych praktyk i instrumentów 

finansowych; podkreśla znaczenie sprawnego transportu, łączności i sieci 

elektroenergetycznych, a także technologii geolokalizacji przestrzennej i 

telekomunikacji, w tworzeniu działalności gospodarczej na tym obszarze; przypomina 

Komisji o obowiązkach wynikających z rozporządzenia 2015/1775/UE w zakresie 

przedstawiania sprawozdań społeczeństwu i właściwym organom oraz informowania 

ich o przepisach zawartych w rozporządzeniu; podkreśla potrzebę wykorzystania 

wiedzy fachowej, którą dysponują społeczności lokalne i tubylcze, oraz zapewnienia 

większego zaangażowania, aprobaty i udziału społeczności tubylczych i lokalnych w 

odniesieniu do procesu podejmowania decyzji; podkreśla potrzebę koniecznego 

wsparcia i finansowania; w związku z tym proponuje utworzyć w Brukseli 

przedstawicielstwo ludów tubylczych Arktyki, tak aby ich uczestnictwo było bardziej 

eksponowane; wyraża opinię, że UE powinna wspierać wdrażanie w Arktyce 

innowacyjnych technologii, które pozwolą rozwinąć tamtejsze odnawialne źródła 

energii; 

40. podkreśla, że podstawowe znaczenie ma utrzymanie w Arktyce rozwiniętych w 

zrównoważony sposób społeczności, które dysponują najnowszymi technologiami 

informacyjnymi i które cechuje wysoka jakość życia, oraz że UE może odegrać 

znaczącą rolę w tej kwestii; podkreśla prawo ludów Arktyki do określania swoich 

źródeł utrzymania i uznaje ich dążenie do zrównoważonego rozwoju regionu; wzywa 

ESDZ i Komisję do pogłębienia dialogu z tymi ludami i do zbadania możliwości 

zapewnienia im środków finansowych oraz zagwarantowania, że ich głosy będą brane 

pod uwagę w debatach UE na temat Arktyki; z zadowoleniem przyjmuje działalność 

Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Sytuacji Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności Ludów Tubylczych oraz mechanizmu eksperckiego ONZ w kwestii praw 

ludów tubylczych; 

41. podkreśla, że wody arktyczne są wrażliwe na eksploatację paliw kopalnych metodą 

wierceń morskich, której stosowanie nasila i przyspiesza zmianę klimatu zagrażającą 

całemu regionowi; wyraża opinię, że UE musi współpracować z partnerami 

międzynarodowymi, aby położyć kres wierceniom morskim na wodach arktycznych; 

42. podkreśla, że nauka powinna stanowić podstawę kształtowania polityki w Arktyce w 
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zakresie ochrony środowiska naturalnego i walki ze zmianą klimatu; 

43. podkreśla istotną rolę europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w 

rozwoju europejskiej części Arktyki oraz pobudzaniu zrównoważonego wzrostu i 

tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy ukierunkowanych na przyszłościowe sektory; 

podkreśla potrzebę odpowiedzialnego i opartego na poszanowaniu gospodarowania 

zasobami naturalnymi Arktyki; zwraca uwagę na trwałe utrudnienia, które należy 

zrekompensować (art. 174 TFUE); podkreśla, jakie znaczenie w długiej perspektywie 

taka strategia ma w różnych dziedzinach, takich jak europejska agenda cyfrowa, zmiana 

klimatu, „niebieski wzrost” itp.; 

44. podkreśla znaczenie dobrej dostępności regionu Arktyki do sieci TEN-T, planowanej 

rozbudowy korytarzy sieci bazowej Morze Północne – Bałtyk i kraje skandynawskie – 

Morze Śródziemne, a także dróg dostępu drugiego poziomu, jako kluczowej struktury 

transportowej umożliwiającej zrównoważoną mobilność ludzi i towarów; przypomina o 

możliwości wykorzystania środków UE, takich jak instrument „Łącząc Europę” oraz 

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) do finansowania 

projektów infrastrukturalnych w europejskiej części Arktyki; dostrzega znaczącą rolę 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w tej kwestii; proponuje, aby Komisja 

sprawdziła możliwość szerszej międzynarodowej współpracy finansowej w zakresie 

rozwijania infrastruktury i połączeń, w tym systemów ICT; 

45. z zadowoleniem przyjmuje podjęte przez Komisję zobowiązanie do utrzymania co 

najmniej na dotychczasowym poziomie poziomu finansowania badań naukowych 

dotyczących Arktyki w programie „Horyzont 2020”, a zwłaszcza jej zamiar wspierania 

wdrażania innowacyjnych technologii; wzywa Komisję do zwiększenia unijnych 

środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe dotyczące Arktyki w 

wieloletnich ramach finansowych po 2020 r.; wzywa Komisję do dalszego i coraz 

lepszego wykorzystywania programu „Horyzont 2020” oraz innych programów 

finansowania do prowadzenia badań dotyczących Arktyki; 

46. zwraca uwagę, że arktyczne ekosystemy morskie mają kluczowe znaczenie dla ochrony 

globalnej różnorodności biologicznej; zwraca uwagę, że topnienie arktycznego lodu 

morskiego i inne zmiany w środowisku Arktyki w połączeniu z ograniczoną wiedzą 

naukową o zasobach morskich w tym obszarze wymagają ostrożnościowego podejścia 

mającego na celu przyjęcie odpowiednich środków międzynarodowych, które zapewnią 

długoterminową ochronę i zrównoważone wykorzystywanie zasobów morza pełnego w 

Arktyce; 

47. zachęca do promowania i ułatwiania międzynarodowej współpracy naukowej i 

badawczej wszystkich zainteresowanych stron działających w obszarze badań 

naukowych dotyczących Arktyki oraz tworzenia infrastruktury badawczej, ponieważ 

większa wiedza na temat Arktyki ma zasadnicze znaczenie dla odpowiedniego 

stawienia czoła wszystkim wyzwaniom; wspiera współpracę między najważniejszymi 

instytucjami badającymi Arktykę w celu opracowania zintegrowanego europejskiego 

programu badań polarnych w ramach inicjatywy EU–PolarNet, w ramach której 

uwzględnia się tradycyjną i lokalną wiedzę; odnotowuje, że zwrócono się do Komisji z 

propozycją zorganizowania w Europie w 2018 r. międzynarodowej konferencji 

naukowej dotyczącej Arktyki; podkreśla znaczenie pomyślnej współpracy z Kanadą i 
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Stanami Zjednoczonymi w ramach transatlantyckiego stowarzyszenia badań oceanów; 

48. ponownie wzywa Komisję do ustanowienia w Arktyce unijnego ośrodka informacji o 

Arktyce dysponującego wystarczającymi środkami w celu zapewnienia wydajnego 

dostępu do informacji i wiedzy o Arktyce, a także pobudzenia turystyki; zwraca uwagę, 

że tego rodzaju unijny ośrodek informacji o Arktyce mógłby być powiązany z już 

istniejącymi ośrodkami arktycznymi lub z niektórymi innymi instytucjami arktycznymi, 

co znacznie obniżyłoby koszty; 

49. wzywa do bardziej systematycznego i długoterminowego zbierania danych 

pochodzących z projektów badawczych dotyczących Arktyki; wyraża ubolewanie, że 

rezultaty poszczególnych projektów często znikają przy przejściu z jednego okresu 

programowania do drugiego; apeluje do Komisji o dążenie do zachowania ciągłości 

podczas planowania ram badań naukowych dotyczących Arktyki na okres po roku 

2020; 

50. z zadowoleniem przyjmuje wsparcie Komisji na rzecz ustanawiania chronionych 

obszarów morskich w Arktyce; przypomina Komisji i państwom członkowskim o celu 

polegającym na ochronie co najmniej 10% obszarów przybrzeżnych i morskich w 

ramach celów zrównoważonego rozwoju; zwraca jednak uwagę, że ewentualny nowy 

wniosek dotyczący tej kwestii powinien być spójny z wynikiem dyskusji prowadzonych 

przez państwa arktyczne w ramach Rady Arktycznej; podkreśla, że chronione obszary 

morskie mają decydujące znaczenie dla ochrony ekosystemów Arktyki; przypomina o 

konieczności pełnego zaangażowania społeczności lokalnych w planowanie i 

ustanawianie tych obszarów chronionych, a także w zarządzanie nimi; 

51. podkreśla znaczenie technologii kosmicznych i działań związanych z przestrzenią 

kosmiczną, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa działalności żeglugowej, 

a także monitorowania środowiska i obserwowania zmiany klimatu w Arktyce; zachęca 

Komisję, w świetle zmian w regionie Arktyki wskazanych w komunikacie „Strategia 

kosmiczna dla Europy” (COM(2016)0705), do zbadania możliwości większego 

wykorzystania w tym regionie przyszłych i aktualnych unijnych programów 

satelitarnych, we współpracy z członkami Rady Arktycznej, a także do uwzględnienia 

potrzeb użytkowników w ramach inicjatywy GOVSATCOM; wzywa wszystkie 

zainteresowane strony do pełnego wykorzystania w tym względzie potencjału nawigacji 

satelitarnej Galileo oraz programu obserwacji i monitorowania Ziemi Copernicus; 

52. wzywa Komisję i państwa członkowskie do propagowania i wspierania koncepcji 

utworzenia morskiego obszaru chronionego na obszarach pełnego morza Arktyki w 

ramach mandatu Komisji OSPAR (Konwencję o ochronie środowiska morskiego 

obszaru północno-wschodniego Atlantyku) w celu zakazania wszelkiej eksploatacji 

zasobów, w tym zasobów rybnych, na międzynarodowych wodach wokół bieguna 

północnego, które są objęte mandatem OSPAR; 

53. wzywa Komisję do wspierania inicjatyw mających na celu zakazanie połowów włokami 

dennymi na obszarach morskich istotnych pod względem ekologicznym lub 

biologicznym oraz na obszarach pełnego morza Arktyki; 

54. apeluje o zadbanie o to, aby określone w ramach nowej wspólnej polityki rybołówstwa 

cele w zakresie ochrony środowiska oraz cel ilościowy polegający na odnowie i 
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utrzymaniu zasobów powyżej poziomów gwarantujących uzyskanie maksymalnego 

podtrzymywalnego połowu stanowiły podstawę wszelkiej działalności w zakresie 

rybołówstwa komercyjnego w regionie; 

55. wzywa UE do odgrywania wiodącej roli w zapobieganiu nieuregulowanym połowom w 

regionie Arktyki; jest zdania, że Unia ma do tego wszelkie prawa, zwłaszcza że państwa 

członkowskie są zaangażowane w zarządzanie w regionie Arktyki na wszystkich 

szczeblach; 

56. podkreśla, że floty rybackie UE nie mogą zagrażać różnorodności biologicznej w 

regionie; z zadowoleniem przyjmuje zidentyfikowanie obszarów o szczególnym 

znaczeniu ekologicznym i biologicznym w regionie Arktyki na mocy Konwencji o 

różnorodności biologicznej (CBD), gdyż jest to ważne działanie gwarantujące 

skuteczną ochronę różnorodności biologicznej Arktyki; podkreśla również, że duże 

znaczenie ma stosowanie podejścia polegającego na zarządzaniu ekosystemowym w 

środowisku przybrzeżnym, morskim i lądowym Arktyki, na co zwróciła uwagę grupa 

ekspertów Rady Arktycznej ds. zarządzania ekosystemowego; wzywa państwa do 

wypełniania zobowiązań wynikających z Konwencji o różnorodności biologicznej i 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza poprzez ustanowienie sieci 

morskich obszarów chronionych i rezerwatów morskich na Oceanie Arktycznym; 

57. wzywa Komisję do przeanalizowania możliwości usprawnienia arktycznej 

infrastruktury telekomunikacyjnej, włącznie z satelitami, i wystąpienia z wnioskami 

dotyczącymi tej kwestii, aby wesprzeć badania naukowe i monitorowanie klimatu, a 

także do inicjowania rozwoju lokalnego oraz żeglugi i bezpieczeństwa na morzu w 

regionie; 

58. ponawia sformułowany w 2014 r. apel do Komisji i państw członkowskich o podjęcie 

niezbędnych środków, by aktywnie ułatwić przestrzeganie – za pośrednictwem 

Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 

(MARPOL) i/lub w ramach kontroli przeprowadzanej przez państwo portu – zakazu 

stosowania i przewozu paliwa ciężkiego (HFO) jako paliwa dla statków pływających na 

morzach arktycznych, podobnie jak to zostało uregulowane na wodach otaczających 

Antarktydę; wzywa Komisję do uwzględnienia płynących ze stosowania paliwa 

ciężkiego zagrożeń dla środowiska i klimatu w analizie zagrożeń wynikających ze 

wzrostu żeglugi Północną Drogą Morską; wzywa Komisję, aby w związku z brakiem 

odpowiednich uregulowań międzynarodowych przedstawiła propozycje przepisów 

dotyczących statków, które po przepłynięciu wód Arktyki lub przed wypłynięciem na te 

wody wpływają do portów UE, z myślą o zakazaniu stosowania i przewozu paliwa 

ciężkiego; 

59. oczekuje na wejście w życie w latach 2017 i 2018 kodeksu polarnego IMO, który 

zwiększy bezpieczeństwo żeglugi w Arktyce; podkreśla znaczenie opracowania 

jednolitego systemu ewakuacji, ucieczki i akcji ratunkowych (EER) dla osób 

pracujących na morzu pełnym, który może być stosowany na platformach i statkach w 

Arktyce; 

60. przypomina, że na mocy Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 

Islandia i Norwegia zobowiązały się do ochrony jakości środowiska i zapewnienia 

zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych zgodnie ze stosownymi 
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przepisami prawa UE; 

61. podkreśla wzrastające zainteresowanie Chin regionem Arktyki, zwłaszcza dostępem do 

szlaków morskich i dostępnością zasobów energetycznych; odnotowuje zawarcie 

umowy o wolnym handlu między Islandią i Chinami oraz wzywa Komisję do ścisłego 

monitorowania skutków, jakie może ona mieć nie tylko dla zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego po islandzkiej stronie regionu Arktyki, lecz również dla unijnej 

gospodarki i rynku wewnętrznego; 

62. przypomina, że na mocy umowy UE–Grenlandia o partnerstwie w sprawie połowów z 

2007 r. UE udziela Grenlandii wsparcia finansowego dla zapewnienia 

odpowiedzialnego rybołówstwa i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych w 

grenlandzkiej wyłącznej strefie ekonomicznej; 

63. wzywa do szybkiej ratyfikacji Protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o 

odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim 

substancji niebezpiecznych i szkodliwych (konwencji SNS) oraz do przystąpienia 

państw członkowskich do niego; 

64. uważa, że zaangażowanie PE i ścisła współpraca między parlamentami w sprawach 

dotyczących Arktyki, w szczególności z udziałem narodowych parlamentów 

stosownych państw członkowskich UE, mają zasadnicze znaczenie dla realizacji 

polityki dotyczącej Arktyki; 

65. wzywa wysoką przedstawiciel i Komisję do ścisłego monitorowania zmian klimatu, 

ochrony środowiska naturalnego i morskiego oraz zmian społeczno-gospodarczych i 

zmian w zakresie bezpieczeństwa w regionie Arktyki oraz do regularnego składania 

Parlamentowi i Radzie sprawozdań, w tym w zakresie realizacji unijnej polityki 

dotyczącej Arktyki; 

66. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji Europejskiej, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do 

spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw 

członkowskich oraz parlamentom państw regionu arktycznego. 
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UZASADNIENIE 

 

Geopolityka, współpraca międzynarodowa, wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa oraz 

kwestie dotyczące zarządzania w regionie Arktyki 

Geopolityczne znaczenie regionu Arktyki wzrasta. Skutki zmiany klimatu i coraz większa 

konkurencja dotycząca dostępu do Arktyki, jej zasobów naturalnych i rozwijającej się 

działalności gospodarczej przyniosły temu regionowi zarówno nowe możliwości, jak i 

zagrożenia, w tym wyzwania związane z bezpieczeństwem. Transformacja Arktyki 

potencjalnie zaowocuje otwarciem nowych szlaków żeglugowych i łowisk; zostaną 

udostępnione nowe tereny zawierające surowce naturalne, co spowoduje wzrost działalności 

ludzkiej w tym regionie. 

Arktyka od dawna jest obszarem konstruktywnej współpracy międzynarodowej i pozostaje 

jedynym obszarem na świecie zarządzanym wspólnie, bez napięć. Utrzymanie Arktyki jako 

obszaru bez napięć jest kwestią najwyższej wagi. Istnieją obszerne międzynarodowe ramy 

prawne mające zastosowanie do Arktyki, a konwencja UNCLOS ma doniosłe znaczenie jako 

uzupełniające wielostronne ramy prawne umożliwiające rozstrzyganie kwestii suwerenności 

wewnątrz tego obszaru.  

Długotrwale zaangażowanie UE w Arktyce wynika z historii, geografii, gospodarki i badań 

naukowych. Trzy państwa członkowskie UE (Dania, Finlandia i Szwecja) są pełnoprawnymi 

członkami Rady Arktycznej (składającej się z ośmiu członków), a siedem innych państw 

członkowskich (Francja, Hiszpania, Niderlandy, Niemcy, Polska, Włochy i Zjednoczone 

Królestwo) ma status obserwatora.  

UE oczekuje na przyznanie statusu obserwatora w Radzie Arktycznej. UE jako największy 

podmiot finansujący w Arktyce powinna móc podnieść swój status w Radzie Arktycznej do 

statusu obserwatora. 

UE stopniowo tworzy i pogłębia politykę wobec Arktyki. Wspólny komunikat Komisji 

stanowi dobry krok w kierunku bardziej zintegrowanej polityki UE wobec Arktyki. Globalna 

strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej z czerwca 2016 r. 

zatytułowana „Wspólna wizja, wspólne działanie: silniejsza Europa”, w odróżnieniu od 

wspólnego komunikatu Komisji, odnosi się również do kwestii bezpieczeństwa w regionie 

arktycznym. Należy pamiętać, że rozwój sytuacji geopolitycznej w regionie Arktyki ma 

również wpływ na stan bezpieczeństwa na północy Europy i na świecie. Konieczne jest 

uniknięcie militaryzacji Arktyki. Sprawozdanie przewiduje potrzebę większej spójności 

unijnej polityki wewnętrznej i zewnętrznej, opracowanie strategii arktycznej i konkretnego 

planu działania w sprawie zaangażowania UE w Arktyce z uwzględnieniem wszystkich jego 

aspektów. Wynika to również z faktu, że wszystkie arktyczne państwa członkowskie UE i 

niektóre inne państwa mają krajowe strategie wobec Arktyki. 

UE jest w stanie przyczynić się w różny sposób do rozwiązywania ewentualnych problemów 

w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegać konfliktom; powinna zatem przyczynić się, we 

współpracy ze swoimi państwami członkowskimi, do budowania cywilnych mechanizmów 



 

PE589.323v02-00 22/39 RR\1116918PL.docx 

PL 

bezpieczeństwa oraz zwiększania zdolności zarządzania kryzysowego i zarządzania klęskami 

żywiołowymi, oraz rozbudowy infrastruktury poszukiwawczo-ratowniczej.  

W sprawozdaniu wezwano do opracowania zrównoważonej polityki wobec Arktyki i 

zwrócono uwagę na to, że UE uważa za kwestię zasadniczą poszanowanie prawa 

międzynarodowego w Arktyce i opowiada się za umocnieniem roli UE w promowaniu 

skutecznych ustaleń wielostronnych oraz za światowym porządkiem opartym na prawie. 

Zaproponowano również wzmocnienie wielostronnego zarządzania Arktyką poprzez 

wzmocnienie i spójne wdrażanie odpowiednich międzynarodowych, regionalnych i 

dwustronnych umów, ram prawnych i uzgodnień. 

 

Zrównoważona polityka wobec Arktyki, społeczności lokalne, wyzwania związane z 

ochroną środowiska i potrzeba działania na rzecz klimatu 
 

Region Arktyki jest szczególnie nieskażony i wrażliwy. Ostatecznym celem społeczności 

międzynarodowej jest utrzymanie i wzmocnienie zdolności ekosystemu Arktyki. Zdolność ta 

jest poddawana naciskom z różnych stron. Arktyka jest regionem, w którym społeczności 

lokalne dążą do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, państwa nadbrzeżne poszukują 

zasobów naturalnych, międzynarodowe przedsiębiorstwa interesują się szybszymi trasami 

logistycznymi, a naukowcy prowadzą badania zmian środowiska Arktyki. Wszystkie te 

interesy są ściśle powiązane z najważniejszym celem, zgodnie z którym wszystkie polityki 

dotyczące Arktyki powinny być zrównoważone środowiskowo, społecznie i kulturowo oraz 

dążyć do złagodzenia zmiany klimatu poprzez zmniejszanie śladu węglowego ludzkości. UE 

zobowiązała się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030. 

Zrównoważony rozwój jest jedynym możliwym sposobem rozwoju w regionie Arktyki i w 

związku z tym polityka UE wobec Arktyki powinna lepiej odzwierciedlać wymagania 

poszczególnych celów zrównoważonego rozwoju w kontekście Arktyki, ze szczególnym 

naciskiem na zachowanie ekosystemów. Cele zrównoważonego rozwoju stanowią użyteczne 

ramy umożliwiające całościową analizę zdolności ekosystemu poddawanego presji przez 

kumulujące się negatywne zjawiska w środowisku, przyspieszane jeszcze przez zmianę 

klimatu. 

 

Wkład działalności człowieka w zmianę klimatu jest bezsporny. Zmiany środowiskowe 

zachodzą w regionie Arktyki szybciej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Zwiększone 

stężenie dwutlenku węgla w atmosferze w ciągu ostatnich 50 lat wywołało na powierzchni 

Arktyki wzrost temperatury o 2° C, co stanowi wzrost większy niż w jakimkolwiek innym 

obszarze. Obszar pokryty lodem na Morzu Arktycznym od 1981 r. zmniejsza się w tempie 

13,4 % na dekadę, a pokrywa śnieżna co roku maleje.  

 

Rosnąca temperatura i topnienie morskiej pokrywy lodowej wpływa na ekosystemy na całym 

świecie ze względu na podnoszenie się poziomu mórz, zmianę składu wód morskich oraz 

nieprzewidywalne zmiany pogody. Jeżeli nie zostaną podjęte skuteczne działania, tempo 

zmiany klimatu w przyszłości może być jeszcze szybsze ze względu na topnienie wiecznej 

zmarzliny w regionie arktycznym. Obszary zagrożone topnieniem wiecznej zmarzliny 

powodują ryzyko przypadkowego uwolnienia do atmosfery ogromnych ilości dwutlenku 

węgla i metanu.  

 

Klucz do skutecznego działania w dziedzinie klimatu leży nie tylko w rękach państw 

arktycznych, ale też wszystkich państw leżących w średnich szerokościach geograficznych. 
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Zanieczyszczenia pojawiające się w klimacie Arktyki pochodzą przede wszystkim ze źródeł 

emisji znajdujących się w Azji, Ameryce Północnej i Europie, zatem środki redukcji emisji 

podejmowane w UE odgrywają wielką rolę w zapobieganiu zmianie klimatu Arktyki.  

 

W sprawozdaniu wezwano Komisję i państwa członkowskie, aby odegrały większą rolę w 

skutecznym wdrażaniu umów międzynarodowych takich jak porozumienie paryskie, 

konwencja z Minamaty, Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza 

na dalekie odległości, protokół z Göteborga, konwencja sztokholmska, konwencja z Aarhus i 

Konwencja o różnorodności biologicznej. Komisja powinna również wykorzystać swoją rolę 

pośrednika w toczących się na forum IMO negocjacjach dotyczących – w ramach 

przestrzegania konwencji MARPOL Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) – 

wprowadzenia zakazu stosowania i przewożenia paliwa ciężkiego jako paliwa okrętowego na 

statkach pływających na morzach arktycznych. 

 

Konieczne jest szybkie podjęcie działań. W miarę upływu czasu koszty bierności rosną. Aby 

osiągnąć wartość docelową ustaloną w porozumieniu paryskim, niezbędne jest 

natychmiastowe i znaczne zmniejszenie emisji. Ponadto negatywne skutki dla środowiska 

Arktyki często kumulują się i są nieodwracalne. Ekosystem Arktyki, w tym flora i fauna, jest 

szczególnie podatny na degradację. 

 

Zrównoważony rozwój w Arktyce polega na połączeniu stabilności lokalnych społeczności i 

zdrowego ekosystemu. Wniosek Komisji dotyczący utworzenia forum zainteresowanych 

stron, skupionego na podmiotach lokalnych, jest bardzo pożądaną inicjatywą, a gdy forum to 

zacznie funkcjonować, powinno ewoluować w kierunku bardziej stałej struktury. Forum to 

ma przyczynić się do podnoszenia świadomości na temat możliwości, jakie oferuje Unia 

Europejska w tej dziedzinie, np. małym i średnim przedsiębiorstwom, w celu poprawy 

transportu, komunikacji i sieci energetycznych oraz dla innowacyjnych rozwiązań w zakresie 

czystych technologii w niskich temperaturach. 

 

Dodatkowym sposobem na wprowadzenie bardziej rygorystycznych zabezpieczeń służących 

wrażliwemu środowisku oraz podstawowym prawom tubylczej ludności Arktyki jest 

specjalna ocena oddziaływania na środowisko Arktyki poprzedzająca konkretne 

przedsięwzięcia realizowane w tym regionie. 

  



 

PE589.323v02-00 24/39 RR\1116918PL.docx 

PL 

 

7.12.2016 

OPINIA KOMISJI HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO 

dla Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

w sprawie zintegrowanej polityki Unii Europejskiej wobec Arktyki 

(2016/2228(INI)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: David Martin 

 

 

 

 

WSKAZÓWKI 

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych oraz 

Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. zwraca uwagę, że trzy państwa członkowskie UE (Dania, Finlandia i Szwecja) oraz jeden 

kraj i terytorium zamorskie (Grenlandia) są członkami Rady Arktycznej składającej się z 

ośmiu członków, a siedem innych państw członkowskich (Francja, Niemcy, Włochy, 

Niderlandy, Polska, Hiszpania i Zjednoczone Królestwo) ma status obserwatora, i że UE 

stara się podnieść swój status w Radzie Arktycznej; 

2. odnotowuje fakt, że Arktyka od dawna stanowi obszar konstruktywnej współpracy 

międzynarodowej i że powinna pozostać obszarem bez napięć; zdaje sobie sprawę ze 

wzrostu zainteresowania Arktyką ze względu na niedobór zasobów i zmiany środowiska 

naturalnego; 

3. uznaje, że zmiana klimatu stwarza nowe możliwości rozwoju gospodarczego Arktyki 

dzięki możliwości wykorzystania zasobów energii, takich jak ropa naftowa i gaz, które 

wciąż są po części nieodkryte, i utworzenia nowych szlaków morskich oraz intensyfikacji 

działań związanych z turystyką, co mogłoby w perspektywie długoterminowej pobudzić 

handel i inwestycje w regionie; podkreśla w związku z tym znaczenie polityki handlowej 

UE jako narzędzia promowania zrównoważonego rozwoju oraz celów w dziedzinie 

ochrony środowiska; 

4. wzywa do zacieśnienia współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju i dostosowania 

do zmiany klimatu w Arktyce; 
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5. zaleca zwiększenie bezpieczeństwa środowiskowego i zacieśnienie zrównoważonej 

współpracy gospodarczej między państwami, regionami i lokalnymi społecznościami 

Arktyki w celu zwiększenia zatrudnienia, dobrobytu i jakości życia przy jednoczesnym 

stosowaniu jak najbardziej rygorystycznych norm ochrony środowiska; 

6. przypomina, że wszystkie państwa członkowskie w Radzie Arktycznej uznają ochronę 

środowiska naturalnego za swój priorytetowy cel w regionie; ma świadomość faktu, że 

interesy handlowe i gospodarcze Unii Europejskiej nie powinny narażać na szwank 

środków w zakresie ochrony środowiska w regionie; 

7. przypomina o swojej rezolucji z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zrównoważonej 

polityki UE na dalekiej północy, podkreślając globalne skutki zmian w regionie Arktyki 

oraz ważną rolę, jaką UE i inne potęgi przemysłowe wraz z państwami 

okołobiegunowymi będą miały do odegrania w redukcji zanieczyszczeń środowiska w 

regionie Arktyki, powodowanych przez następujący tam rozwój działalności; zwraca 

uwagę, że zmiana klimatu w Arktyce będzie miała poważny wpływ na regiony 

przybrzeżne na całym świecie, w tym regiony przybrzeżne w UE, oraz na europejskie 

sektory zależne od klimatu, takie jak rolnictwo i rybołówstwo, energetyka, chów 

reniferów, łowiectwo, turystyka i transport; 

8. uważa, że wszelkie obecne lub nowe formy działalności gospodarczej powinny odbywać 

się w sposób zrównoważony, tak by nie narażać na szwank wrażliwego ekosystemu i 

dziedzictwa naturalnego Arktyki, szczególnie w odniesieniu do zagrożeń związanych z 

możliwościami zwiększonej eksploatacji paliw kopalnych, a także z pełnym 

poszanowaniem praw ludów tubylczych i lokalnych społeczności Arktyki; 

9. uważa UE za głównego partnera strategicznego w zakresie wspierania zrównoważonego 

rozwoju gospodarczego w Arktyce; uważa za istotny fakt, że polityka UE wobec regionu 

Arktyki odzwierciedla cele zrównoważonego rozwoju, do których osiągnięcia do roku 

2030 zobowiązała się Unia Europejska; 

10. podkreśla potrzebę włączenia lokalnych społeczności Arktyki w rozwój i wdrażanie 

europejskiej polityki wobec Arktyki, zrównoważoną działalność gospodarczą i w procesy 

decyzyjne, tak aby osiągnąć właściwą równowagę między ochroną regionu Arktyki a 

spełnieniem potrzeb w zakresie rozwoju gospodarczego oraz uniknąć radykalnych zmian 

w poziomie życia lokalnych społeczności; 

11. przyjmuje do wiadomości konsultacje przeprowadzone przez Komisję i Europejską 

Służbę Działań Zewnętrznych, które sugerują, że europejska część Arktyki cierpi z 

powodu niedoinwestowania; 

12. z zadowoleniem przyjmuje ogłoszone przez rząd Rosji we wrześniu 2016 r. 

dziesięcioletnie moratorium na nowe koncesje na wiercenia w poszukiwaniu 

przybrzeżnych złóż ropy naftowej i gazu na rosyjskim szelfie arktycznym; 

13. przypomina o potrzebie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, który wymaga 

inwestycji w zakresie środowiska naturalnego i dostosowania do zmiany klimatu, energii 

ze źródeł odnawialnych, szlaków transportowych, współpracy w zakresie meteorologii i 

zrównoważonej turystyki; w tym celu apeluje do Komisji, by zbadała szersze instrumenty 

międzynarodowej współpracy finansowej oraz monitorowała skutki nowych form 
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działalności gospodarczej dla środowiska; 

14. z zadowoleniem przyjmuje przełomową – zarówno pod względem ochrony środowiska, 

jak i ochrony ludzkiego zdrowia – decyzję Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego 

(MEPC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), przyjętą na 70. sesji, która 

odbyła się w dniach 24–28 października 2016 r. w Londynie, by potwierdzić dzień 1 

stycznia 2020 r. jako termin wdrożenia wymogu znaczącego obniżenia zawartości siarki 

w oleju napędowym stosowanym przez statki wykonujące międzynarodowe przewozy 

drogą morską do poziomu wynoszącego maksymalnie 0,50 % wag./wag.; wzywa rządy 

państw w regionie Arktyki do dołożenia wszelkich starań, by zapewnić wdrożenie tej 

decyzji w odniesieniu do wszystkich przewozów, w których korzysta się z przejść w 

regionie Arktyki, zgodnie z wyraźnym zobowiązaniem IMO do zagwarantowania 

wypełniania przez żeglugę zobowiązań w zakresie ochrony środowiska; 

15. wzywa Komisję, państwa członkowskie UE i innych członków Rady Arktycznej, by 

dążyli do osiągnięcia międzynarodowego porozumienia w sprawie zakazu korzystania z 

przejść w regionie Arktyki przez statki napędzane niebezpiecznym paliwem, a także 

zakazali korzystania z tych przejść w celach związanych z międzynarodowym handlem 

towarami niebezpiecznymi; 

16. przyjmuje do wiadomości zobowiązania Kanady ujęte w rozdziale kompleksowej umowy 

gospodarczo-handlowej (CETA) dotyczącym handlu i środowiska naturalnego, w 

szczególności w zakresie zrównoważonego rybołówstwa i handlu produktami leśnymi; 

zwraca uwagę na rozdziały umowy CETA dotyczące usług międzynarodowego przewozu 

drogą morską i zamówień publicznych, które zwiększą udział przedsiębiorstw 

europejskich w kanadyjskim rynku zamówień publicznych, szczególnie w odniesieniu do 

budowy lodołamaczy; podkreśla, że Kanada i UE podtrzymały swoje zobowiązania w 

zakresie zacieśnienia współpracy w Arktyce we wspólnym oświadczeniu z dnia 30 

października 2016 r. ogłoszonym na XVI szczycie Kanada–UE; 

17. podkreśla, że floty rybackie UE nie mogą zagrażać różnorodności biologicznej w 

regionie; z zadowoleniem przyjmuje zidentyfikowanie obszarów o szczególnym 

znaczeniu ekologicznym i biologicznym w regionie Arktyki na mocy Konwencji o 

różnorodności biologicznej (CBD), gdyż jest to ważne działanie gwarantujące skuteczną 

ochronę różnorodności biologicznej Arktyki; podkreśla również, że duże znaczenie ma 

stosowanie podejścia polegającego na zarządzaniu ekosystemowym w środowisku 

przybrzeżnym, morskim i lądowym Arktyki, na co zwróciła uwagę grupa ekspertów Rady 

Arktycznej ds. zarządzania ekosystemowego; wzywa państwa do wypełniania zobowiązań 

wynikających z Konwencji o różnorodności biologicznej i Konwencji Narodów 

Zjednoczonych o prawie morza poprzez ustanowienie sieci morskich obszarów 

chronionych i rezerwatów morskich na Oceanie Arktycznym; 

18. przypomina, że w następstwie skargi wniesionej do WTO przez Kanadę i Norwegię na 

unijny zakaz handlu produktami z fok, zakaz ten został wzmocniony i dostosowany do 

orzeczenia organu apelacyjnego WTO z 2014 r., i że jego zgodność z prawem nie może 

już być dłużej kwestionowana; podkreśla, że podobne zakazy handlu obowiązują w 

szczególności w Stanach Zjednoczonych i Rosji oraz że środki te przyczynią się do 

zachowania dzikiej fauny i flory w Arktyce, gdyż foki są integralnym elementem 

lokalnego ekosystemu; 
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19. wzywa Komisję do uwzględnienia w transatlantyckim partnerstwie handlowo-

inwestycyjnym (TTIP), po wznowieniu negocjacji, konkretnych przepisów handlowych i 

środowiskowych, które mogą przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego Alaski, a 

także środowiska naturalnego europejskiej części Arktyki, w tym przepisów dotyczących 

rybołówstwa i leśnictwa; uważa, że włączenie takich przepisów powinno stanowić 

integralną część każdej przyszłej umowy o wolnym handlu (FTA) zawieranej przez UE z 

partnerami z regionu Arktyki spoza UE; 

20. przypomina, że na mocy Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 

Islandia i Norwegia zobowiązały się do ochrony jakości środowiska i zrównoważonego 

wykorzystywania zasobów naturalnych zgodnie ze stosownymi przepisami prawa UE; 

21. podkreśla wzrastające zainteresowanie Chin regionem Arktyki, zwłaszcza dostępem do 

szlaków morskich i zasobów energetycznych tego regionu; odnotowuje zawarcie umowy 

o wolnym handlu między Islandią i Chinami oraz wzywa Komisję do ścisłego 

monitorowania skutków, jakie może ona mieć dla zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego nie tylko po islandzkiej stronie Arktyki, lecz również dla unijnej 

gospodarki i rynku wewnętrznego; 

22. przypomina, że nie została zawarta żadna umowa o wolnym handlu pomiędzy UE i Rosją, 

w związku z czym UE nie posiada skutecznego instrumentu dwustronnego, za pomocą 

którego mogłaby wywierać wpływ na handel i inwestycje w rosyjskiej części Arktyki; 

podkreśla jednak, że również w ramach umowy o partnerstwie i współpracy UE–Rosja 

dialog na temat Arktyki w zakresie zarządzania środowiskowego i współpracy naukowej 

pozostaje nadal otwarty; 

23. ponownie wzywa Komisję do ustanowienia unijnego ośrodka informacji o Arktyce i do 

zapewnienia mu wystarczających środków, w celu zagwarantowania skutecznego dostępu 

do informacji i wiedzy o Arktyce; zwraca uwagę, że tego rodzaju unijny ośrodek 

informacji o Arktyce mógłby zostać powiązany z istniejącymi centrami arktycznymi lub 

innymi instytucjami arktycznymi w celu obniżenia kosztów; 

24. przypomina, że na mocy umowy UE–Grenlandia o partnerstwie w sprawie połowów z 

2007 r. UE udziela Grenlandii wsparcia finansowego dla zapewnienia odpowiedzialnego 

rybołówstwa i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych w grenlandzkiej wyłącznej 

strefie ekonomicznej; 

25. podkreśla, że przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Arktyce powinny spełniać 

wiążące normy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, które można opracować 

we współpracy z Arktyczną Radą Gospodarczą i które powinny opierać się m.in. na 

protokole inwestycji w Arktyce i inicjatywie Narodów Zjednoczonych Global Compact; 

26. przypomina, że żegluga w Arktyce podlega szczególnym wymogom ustanowionym przez 

Międzynarodową Organizację Morską i z zadowoleniem przyjmuje wejście w życie 

kodeksu polarnego, co ma nastąpić w dniu 1 stycznia 2017 r. 
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7.12.2016 

OPINIA KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO 

dla Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

w sprawie zintegrowanej polityki Unii Europejskiej wobec Arktyki 

(2016/2228(INI)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jens Nilsson 

 

 

WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji 

Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako 

komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. zwraca uwagę, że europejska współpraca terytorialna, w tym współpraca poza 

zewnętrznymi granicami UE, jest ważna dla regionów w Arktyce; podkreśla, że środki 

finansowe UE na wspieranie tej współpracy są źródłem wartości dodanej i należy je 

utrzymać po roku 2020; zauważa, że współpraca ta, oprócz wpływu na poziomie 

regionalnym, ma również poważne skutki geopolityczne i w zakresie bezpieczeństwa; 

wobec tego zwraca się do Komisji, by opracowała kompleksową strategię UE wobec 

Arktyki, uwzględniającą wszystkie aspekty współpracy; 

2. apeluje o nadanie UE – przy poparciu obecnych członków UE – statusu pełnoprawnego 

obserwatora w Radzie Arktycznej, aby zacieśnić współpracę w zakresie Arktyki i 

stawić czoła wspólnym wyzwaniom dotyczącym tego regionu; w tym kontekście 

zwraca się do Rosji i Kanady jako państw arktycznych korzystających z dobrodziejstw 

swoich regionów arktycznych i jednocześnie zależnych od nich m.in. ze względów 

gospodarczych i strategicznych o większą otwartość w kwestii uzyskania przez UE 

statusu pełnoprawnego obserwatora; zwraca się o szczegółowe informowanie 

Parlamentu o tym procesie; 

3. podkreśla istotną rolę europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w 

zakresie rozwoju europejskiej części Arktyki oraz pobudzania zrównoważonego 

wzrostu i tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy w przyszłościowych sektorach, a 

także potrzebę odpowiedzialnego i opartego na poszanowaniu gospodarowania 

zasobami naturalnymi Arktyki; zwraca uwagę na trwałe utrudnienia, które należy 
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zrekompensować (art. 174 TFUE); podkreśla, jakie znaczenie w długiej perspektywie 

taka strategia ma w różnych dziedzinach, takich jak europejska agenda cyfrowa, zmiana 

klimatu, „niebieski wzrost” itp.; 

4. podkreśla, że ścisła współpraca z regionami i podregionami, w tym z krajami i 

terytoriami zamorskimi, w europejskiej części Arktyki ma istotne znaczenie dla 

kształtowania polityki UE wobec Arktyki i środków finansowych przeznaczanych przez 

UE na rzecz tego obszaru, gdyż regiony, społeczności lokalne i ludy tubylcze będące 

beneficjentami końcowymi strategii politycznych dotyczących Arktyki dysponują 

dużym zakresem wiedzy fachowej w odniesieniu do kluczowych zagadnień; wobec tego 

uważa, że ich poglądy i opinie powinny zostać wysłuchane i uwzględnione; 

5. jest zdania, że należy powołać forum podmiotów zainteresowanych europejską częścią 

Arktyki, aby poprawić współpracę, koordynację, komplementarność i synergię między 

różnymi programami finansowymi UE oraz popiera dalsze wysiłki w tym względzie, 

które mogą stać się wzorem również dla innych regionów, zarówno w UE, jak i poza jej 

granicami; apeluje do Komisji o włączenie do tego forum wszystkich właściwych 

organizacji regionalnych odpowiedzialnych za udostępnianie i monitorowanie 

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; ponadto wzywa Komisję do 

zadbania o to, aby działalność forum podmiotów zainteresowanych Arktyką była 

prowadzona w zaplanowanych terminach i w ramach dostępnych środków 

budżetowych; 

6. zwraca uwagę, że w regionie Arktyki Unia współpracuje w newralgicznych 

dziedzinach, takich jak ochrona środowiska, energia, transport i rybołówstwo; 

jednocześnie podkreśla, że mimo poważnych wyzwań Arktyka kryje w sobie 

nieocenione możliwości i atuty, w związku z czym należy ją postrzegać jako miejsce do 

badań naukowych, cel turystyki ekologicznej oraz lokalizację dla zrównoważonego 

przemysłu, zielonej technologii i know-how, a więc dziedzin, które mogą zostać 

wykorzystane przez liczne przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP, rozwijające się w oparciu 

o innowacyjne modele biznesowe i innowacyjne technologie; zwraca uwagę na te 

możliwości, wyzwania i zagrożenia związane z inwestowaniem w obecny i potencjalny 

rozwój społeczno-gospodarczy; 

7 podkreśla, że wspólnym wyzwaniom w regionie Arktyki, szczególnie takim jak 

wrażliwe środowisko Arktyki oraz wpływ zmiany klimatu, można stawić czoła jedynie 

w ramach współpracy pomiędzy wszystkimi poziomami sprawowania rządów, łącznie 

ze szczeblem międzynarodowym, a także poprzez zaangażowanie właściwych 

zainteresowanych stron, zwłaszcza społeczeństwa obywatelskiego; przypomina 

zobowiązanie podjęte przez Unię w zakresie zwiększenia wysiłków na rzecz walki ze 

zmianą klimatu; uważa zatem, że region Arktyki powinien przyczyniać się do 

zrównoważonego rozwoju oraz w szczególności do łagodzenia zmiany klimatu; 

podkreśla, że należy w tym celu sięgnąć po europejskie fundusze strukturalne i 

inwestycyjne, uwzględniając przy tym konieczność szybszej realizacji koncepcji 

bardziej zrównoważonego rozwoju; przypomina o skutkach globalnego ocieplenia dla 

tego regionu, a także o zmianach w jego ekosystemie, które będą odczuwalne nie tylko 

w skali lokalnej, ale i globalnej; podkreśla potrzebę ścisłego monitorowania skutków 

zmiany klimatu w tym regionie; 
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8. podkreśla znaczenie współpracy naukowej w Arktyce, która odgrywa szczególną rolę, 

gdyż pozwala nie tylko na lepsze poznanie zachodzących procesów i zjawisk, lecz 

przede wszystkim stanowi podstawę do opracowywania propozycji adaptacji do nowej 

sytuacji; proponuje w tym kontekście zbadanie możliwości rozwijania powiązań 

cybernetycznych w regionie Arktyki i przypomina, że należy zacieśnić partnerstwo w 

zakresie badań naukowych i innowacji z regionami strefy arktycznej; zwraca uwagę, że 

oprócz europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do określenia 

priorytetów inwestycyjnych i naukowo-badawczych w regionie mogą przyczynić się 

instrumenty finansowe takie jak Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 

Strategicznych, fundusze unijne dla innowatorów InnovFin, sieć TEN-T czy Europejska 

Sieć Przedsiębiorczości; 

9. podkreśla, że dla mieszkańców Arktyki ważna jest ochrona kultury i wrażliwego 

ekosystemu tego regionu; zwraca uwagę na ciągły i bezpośredni wpływ czynników, 

których źródła znajdują się zarówno w obrębie regionu, jak i poza nim; apeluje do 

Komisji o opowiedzenie się za propozycją utworzenia strefy chronionej na 

międzynarodowych wodach Arktyki, aby nie dopuścić do dalszego pogłębiania się 

problemów środowiskowych oraz chronić bioróżnorodność i zagrożone ekosystemy w 

regionie Arktyki; 

10. odnotowuje i zdecydowanie popiera propozycję utworzenia unijnego centrum 

informacji o Arktyce, które miałoby stałe biuro w Rovaniemi (Finlandia) i którego 

celem byłoby dbanie o większą dostępność informacji o Arktyce oraz ich 

rozpowszechnianie we wszystkich państwach członkowskich, w tym informacji o 

projektach finansowanych przez UE; wzywa Komisję do podjęcia niezbędnych działań 

w celu utworzenia centrum. 
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OPINIA KOMISJI RYBOŁÓWSTWA 

dla Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

w sprawie zintegrowanej polityki Unii Europejskiej wobec Arktyki 

(2016/2228(INI)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jarosław Wałęsa 

 

WSKAZÓWKI 

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ochrony 

Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji 

przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) 

ustanawia system traktatów regulujący działalność na światowych oceanach; mając na 

uwadze, że opracowanie ram regulacyjnych dotyczących morskiej różnorodności 

biologicznej na obszarach znajdujących się poza jurysdykcją krajową zgodnie z 

konwencją UNCLOS uwzględniałoby i powinno uwzględniać region Arktyki; 

B. mając na uwadze, że kulturom Saamów, Nieńców, Chantów, Ewenków, Czukczów, 

Aleutów, Juków i Inuitów należy zapewnić ochronę, zgodnie z Deklaracją praw ludów 

tubylczych ONZ; mając na uwadze, że tubylcze ludy Arktyki mają prawo korzystać z 

zasobów naturalnych na swoich obszarach i że z tego względu należy je uwzględnić we 

wszystkich przyszłych planach dotyczących rybołówstwa komercyjnego; 

C. mając na uwadze, że z powodu zmiany klimatu region Arktyki stanie się w najbliższych 

latach dostępny dla rybołówstwa komercyjnego, które należy rozwijać z największą 

ostrożnością z uwagi na wysoki stopień wrażliwości tego wyjątkowego regionu; 

D. mając na uwadze, że ważne jest rozróżnienie między obszarem pełnego morza Arktyki, na 

którym obecnie nie prowadzi się działalności w zakresie rybołówstwa komercyjnego, a 

przylegającym do niego regionem Arktyki, dla którego utworzono już regionalne fora 

negocjacyjne do spraw zarządzania rybołówstwem; 

E. mając na uwadze, że w Oceanie Arktycznym i przyległych morzach żyją 633 gatunki ryb, 

z czego obecnie poławianych jest jedynie 58 z powodu ograniczeń związanych z ochroną 
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środowiska, niemniej jednak liczba ta może niedługo wzrosnąć, co zwiększy presję na 

środowisko naturalne; 

F. mając na uwadze, że flora i fauna Arktyki to dobra wspólne; 

G. mając na uwadze, że stosowanie i przestrzeganie zasad i zamierzeń wspólnej polityki 

rybołówstwa powinno być jednym z najważniejszych celów państw członkowskich Unii 

Europejskiej posiadających terytoria w regionie Arktyki; mając ponadto na uwadze, że cel 

ilościowy polegający na odnowie i utrzymaniu zasobów powyżej poziomów 

gwarantujących maksymalny podtrzymywalny połów powinien stanowić element każdej 

oceny dotyczącej środowiska morskiego i rybołówstwa w regionie; 

H. mając na uwadze, że wszelka działalność w zakresie rybołówstwa w regionie Arktyki 

musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi porozumieniami międzynarodowymi 

dotyczącymi tego obszaru, w tym z traktatem spitsbergeńskim z 1920 r. oraz w 

szczególności ze wszelkimi prawami państw będących stronami tego traktatu, a także 

odbywać się z poszanowaniem wszelkich historycznych praw połowowych; 

I. mając na uwadze, że szczególny charakter regionu Arktyki oznacza, iż nadzwyczaj ważne 

jest to, aby podstawą rozwoju rybołówstwa komercyjnego były najlepsze dostępne opinie 

naukowe oraz aby działania w zakresie monitorowania i działania następcze prowadzono 

w sposób gwarantujący współmierność do tych celów; 

J. mając na uwadze, że region Arktyki stanowi ekosystem o szczególnej różnorodności 

biologicznej i bardzo zróżnicowanych siedliskach, których nie będziemy mogli w pełni 

zrozumieć bez dalszych analiz i badań; mając na uwadze, że niektóre z gatunków nie 

zostały wystarczająco zbadane, by można było w pełni zrozumieć, jak ich stada 

dostosowują się do zmiany klimatu i odnawiają po połowach przemysłowych; 

K. mając na uwadze, że podjęcie działalności w zakresie rybołówstwa komercyjnego w 

nowym regionie takim jak Arktyka może stwarzać możliwości wprowadzania do UE 

produktów rybołówstwa na podstawie nieprawidłowej etykiety lub deklaracji 

pochodzenia, bezpośrednio lub w oparciu o porozumienia o wolnym handlu zawarte przez 

strony trzecie; 

L. mając na uwadze, że istotą strategicznego planu na rzecz różnorodności biologicznej na 

lata 2011–2020 (w tym celu nr 11), przyjętego przez strony Konwencji o różnorodności 

biologicznej, oraz programu działań ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju z 2016 r. 

(cel nr 14) jest zadbanie – do 2020 r. – o ochronę i zrównoważone wykorzystywanie 

oceanów, mórz i zasobów morskich, co obejmuje również cel polegający na ochronie 10% 

obszarów morskich; mając na uwadze, że w Konwencji o różnorodności biologicznej 

strony wyróżniły 77 obszarów morskich istotnych pod względem ekologicznym lub 

biologicznym oraz 13 obszarów morskich istotnych pod względem ekologicznym lub 

biologicznym, które wymagają szczególnego podejścia ostrożnościowego; 

M. mając na uwadze, że wykorzystywanie zasobów w regionach takich jak Arktyka powinno 

odbywać się w sposób zrównoważony i zgodnie z podejściem ostrożnościowym; 

N. mając na uwadze, że państwa regionu Arktyki powinny rozważyć utworzenie w 

przyszłości specjalnej regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem oraz 
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morskich obszarów chronionych zgodnie z już istniejącymi modelami; 

O. mając na uwadze, że w deklaracji z Galway w sprawie współpracy w rejonie Oceanu 

Atlantyckiego Unia Europejska, Kanada i Stany Zjednoczone zobowiązały się do 

wspólnych działań m.in. w celu lepszego zrozumienia i przewidywania najważniejszych 

procesów w regionie Oceanu Atlantyckiego i Arktyki oraz powiązanych z nimi zmian i 

zagrożeń istotnych dla działalności człowieka i zmiany klimatu; 

P. mając na uwadze, że instytucje takie jak Europejska Rada Morska, Europejska Rada 

Polarna i EurOcean nieustannie prowadzą badania i rozpowszechniają informacje o 

Arktyce; 

Q. mając na uwadze, że artykuły 4 i 5 Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu 

(porozumienie klimatyczne z Paryża) zobowiązują strony do zrównoważonego 

zarządzania pochłaniaczami i rezerwuarami gazów cieplarnianych, w tym ocenami, oraz 

do podejmowania działań mających na celu ich ochronę; 

1. przypomina, że zmiany zachodzące w Arktyce mają konsekwencje dla całego świata, 

szczególnie z uwagi na fakt, że niekorzystne skutki globalnego ocieplenia występują 

znacznie szybciej w tym szczególnie podatnym na zagrożenia środowisku; 

2. apeluje o to, aby wszelkie próby rozwijania rybołówstwa komercyjnego w regionie 

Arktyki w pełni uwzględniały wrażliwość i szczególny charakter tego regionu; nalega, 

aby przed podjęciem każdej nowej działalności w zakresie rybołówstwa komercyjnego w 

regionie Arktyki przeprowadzano wiarygodne i ostrożne oceny naukowe dotyczące stad w 

celu określenia, jaki zakres rybołówstwa pozwoli utrzymać stada ryb docelowo objęte 

połowem powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie maksymalnego 

podtrzymywalnego połowu i nie doprowadzi do wyczerpania zasobów innych gatunków 

lub poważnych szkód w środowisku morskim; podkreśla, że wszystkie połowy oceaniczne 

muszą być regulowane przez regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem, która 

uwzględnia opinie naukowe oraz posiada rozbudowany program kontroli i nadzoru, aby 

zapewnić zgodność ze środkami w zakresie zarządzania; zwraca uwagę, że połowy w 

wyłącznych strefach ekonomicznych muszą spełniać określone standardy; wzywa do 

wprowadzenia moratorium na połowy na skalę przemysłową, w tym połowy włokami 

dennymi, na wodach Arktyki, na których wcześniej nie prowadzono połowów; 

3. z zadowoleniem przyjmuje trwające negocjacje dotyczące międzynarodowego 

porozumienia między państwami nadbrzeżnymi regionu Arktyki i stronami 

międzynarodowymi, prowadzone z myślą o zapobieganiu nieuregulowanym połowom na 

międzynarodowych wodach Arktyki, oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do 

podpisania przedmiotowej deklaracji i zabiegania o uznanie jej za wiążącą dla 

sygnatariuszy; 

4. wzywa Komisję, by zapewniała wsparcie państwom regionu Arktyki i zachęcała je do 

dalszych prac nad udostępnianiem obszerniejszych informacji i analiz dotyczących 

wszystkich stad w regionie; 

5. przypomina, że prawa do ziemi i zasobów naturalnych są ważną częścią kultury i 

przetrwania tubylczych ludów Arktyki oraz mają decydujące znaczenie dla ochrony ich 

tradycyjnego sposobu życia; 



 

PE589.323v02-00 36/39 RR\1116918PL.docx 

PL 

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do propagowania i wspierania koncepcji 

utworzenia morskiego obszaru chronionego na obszarach pełnego morza Arktyki w 

ramach mandatu Komisji OSPAR w celu zakazania wszelkiej eksploatacji zasobów, w 

tym zasobów rybnych, na międzynarodowych wodach wokół bieguna północnego, które 

są objęte mandatem OSPAR; 

7. wzywa Komisję do wspierania inicjatyw mających na celu zakazanie połowów włokami 

dennymi na obszarach morskich istotnych pod względem ekologicznym lub biologicznym 

oraz na obszarach pełnego morza Arktyki; 

8. apeluje o zadbanie o to, aby określone w ramach nowej wspólnej polityki rybołówstwa 

cele w zakresie ochrony środowiska oraz cel ilościowy polegający na odnowie i 

utrzymaniu zasobów powyżej poziomów gwarantujących uzyskanie maksymalnego 

podtrzymywalnego połowu stanowiły podstawę wszelkiej działalności w zakresie 

rybołówstwa komercyjnego w regionie; 

9. zwraca uwagę, że arktyczne ekosystemy morskie mają kluczowe znaczenie dla ochrony 

globalnej różnorodności biologicznej; uważa, że topnienie arktycznego lodu morskiego i 

inne zmiany w środowisku Arktyki w połączeniu z ograniczoną wiedzą naukową o 

zasobach morskich na tym obszarze wymagają ostrożnościowego podejścia w celu 

przyjęcia odpowiednich środków międzynarodowych, które zapewnią długoterminową 

ochronę i zrównoważone wykorzystywanie zasobów morza pełnego w Arktyce; 

10. zdecydowanie opowiada się za tym, aby dalszy rozwój rybołówstwa komercyjnego w 

regionie Arktyki odbywał się zgodnie z międzynarodowymi porozumieniami dotyczącymi 

tego obszaru, w tym z traktatem spitsbergeńskim z 1920 r., oraz z poszanowaniem praw 

państw będących stronami takich porozumień, jak i w poszanowaniu istniejących 

historycznych praw połowowych; 

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o to, by nowe porozumienie ONZ w 

sprawie ochrony różnorodności biologicznej oceanów na obszarach znajdujących się poza 

jurysdykcją krajową było silne i skuteczne oraz gwarantowało solidny proces 

rozpoznawania i wyznaczania morskich obszarów chronionych – w tym rezerwatów 

morskich wyłączonych z połowów – a także solidny proces zarządzania nimi i 

egzekwowania powiązanych postanowień; 

12. wzywa UE do odgrywania wiodącej roli w zapobieganiu nieuregulowanym połowom w 

regionie Arktyki; jest zdania, że Unia ma do tego wszelkie prawa, zwłaszcza że państwa 

członkowskie są zaangażowane w zarządzanie w regionie Arktyki na wszystkich 

szczeblach; 

13. podkreśla, że morskie obszary chronione mają decydujące znaczenie dla zachowania 

ekosystemów Arktyki; przypomina o konieczności pełnego zaangażowania społeczności 

lokalnych w planowanie i ustanawianie takich obszarów chronionych, a także w 

zarządzanie nimi; 

14. popiera stanowisko, zgodnie z którym rozwój rybołówstwa komercyjnego musi odbywać 

się zgodnie ze wszystkimi porozumieniami międzynarodowymi, w tym konwencją 

UNCLOS oraz porozumieniem w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów 

Zjednoczonych o prawie morza odnoszących się do ochrony zasobów rybnych; 
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15. wzywa Komisję do dalszego i coraz lepszego wykorzystywania programu „Horyzont 

2020” oraz innych programów finansowania do prowadzenia badań dotyczących Arktyki; 

16. wzywa Komisję do zadbania o dostępność wystarczających danych naukowych, aby 

wspierać wszelkie działania mające na celu rozwój rybołówstwa komercyjnego w regionie 

Arktyki, a także o niezbędne środki w zakresie monitorowania i prowadzenia działań 

następczych; 

17. wskazuje na znaczenie deklaracji z lipca 2015 r. w sprawie połowów w Arktyce, 

podpisanej przez pięć państw nadbrzeżnych regionu Arktyki; 

18. wzywa Komisję do ścisłego monitorowania wszelkich produktów rybołówstwa 

udostępnianych na rynku wewnętrznym i pochodzących z regionu Arktyki w trosce o to, 

aby były one w pełni zgodne z prawodawstwem europejskim, w szczególności z 

obowiązującymi zasadami etykietowania; 

19. wskazuje na znaczenie polityki spójności oraz na potrzebę skuteczniejszego 

wykorzystywania środków finansowych UE w tych dziedzinach. 

 

  



 

PE589.323v02-00 38/39 RR\1116918PL.docx 

PL 

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO 
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Data przyjęcia 5.12.2016    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

22 

1 

0 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, 

Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, António Marinho e 

Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle 

Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian 

Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica 

Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria 

Lidia Senra Rodríguez 

 
 

 

  



 

RR\1116918PL.docx 39/39 PE589.323v02-00 

 PL 

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO 
W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ 

Data przyjęcia 31.1.2017    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

111 

8 

1 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Louis Aliot, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, 

Amjad Bashir, Bas Belder, Ivo Belet, Goffredo Maria Bettini, Simona 

Bonafè, Mario Borghezio, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul 

Brannen, Elmar Brok, Klaus Buchner, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa 

Childers, Birgit Collin-Langen, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, 

Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Arnaud Danjean, Angélique 

Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Georgios Epitideios, 

José Inácio Faria, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Anna 

Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Francesc Gambús, 

Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, 

Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli 

Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, 

Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Kateřina Konečná, 

Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Urszula Krupa, Eduard 

Kukan, Giovanni La Via, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Peter 

Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona 

Nicole Mănescu, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, David McAllister, 

Susanne Melior, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, 

Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Pavel Poc, 

Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Julia Reid, Michèle Rivasi, Sofia 

Sakorafa, Daciana Octavia Sârbu, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír 

Štětina, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, László Tőkés, 

Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, 

Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Damiano Zoffoli 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Nedzhmi Ali, Zigmantas Balčytis, Jørn Dohrmann, Fredrick Federley, 

Neena Gill, Takis Hadjigeorgiou, Mike Hookem, Liisa Jaakonsaari, 

Peter Jahr, Merja Kyllönen, Javi López, Antonio López-Istúriz White, 

Gesine Meissner, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya 

Post, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, György Schöpflin, Igor 

Šoltes, Bart Staes, Bodil Valero, Tiemo Wölken, Janusz Zemke, Željana 

Zovko 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

Jiří Maštálka, Jens Nilsson, Jasenko Selimovic 

 
 


