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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по външни работи и 

водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да 

включат в предложението за резолюция, което ще приемат, следните предложения: 

1. посочва, че Европейското териториално сътрудничество, включително 

сътрудничеството по външните граници на ЕС, е важно за регионите в Арктика; 

подчертава, че финансирането от ЕС в подкрепа на сътрудничеството създава 

добавена стойност и следва да се запази и след 2020 г.; отбелязва, че това 

сътрудничество, освен регионално въздействие, има и важни геополитически 

последици и последици за сигурността; по тази причина призовава Комисията да 

разработи цялостна стратегия на ЕС за Арктика, като отчете всички аспекти на 

сътрудничеството; 

2. призовава на ЕС да бъде предоставен пълен статут на наблюдател в Арктическия 

съвет, с подкрепата на настоящите членове от ЕС, с цел укрепване на 

арктическото сътрудничество и справяне с общите предизвикателства, които 

засягат Арктика; в този контекст, приканва Русия и Канада, като арктически 

държави, които се ангажират със своите арктически региони и зависят от тях, 

наред с другото, от икономически и стратегически съображения, да изразят в по-

голяма степен готовността си да гарантират, че ЕС ще получи пълен статут на 

наблюдател; отправя искане Парламентът да бъде изчерпателно информиран за 

този процес; 

3. подчертава жизненоважната роля на европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ЕСИФ) за развитието на европейската част на Арктика и за създаването 

на устойчив растеж и качествени работни места, насочени към ориентирани към 

бъдещето сектори, както и необходимостта от отговорно и почтително развитие 

на природните ресурси на Арктика; обръща внимание на постоянните 

неблагоприятни условия, които трябва да бъдат компенсирани (член 174 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз); подчертава дългосрочното 

значение на стратегията в различни области, като например програмата в областта 

на цифровите технологии, изменението на климата, синия растеж и др.; 

4. подчертава, че тясното сътрудничество с регионите и подрегионите, включително 

отвъдморските страни и територии, в европейската част на Арктика е от 

съществено значение при изграждането на политиката на ЕС за Арктика и 

финансирането от ЕС за областта, тъй като регионите, местните общности и 

коренното население, които са крайните бенефициенти на политиките, свързани с 

Арктика, имат значителен опит и познания по основните въпроси; по тази 

причина счита, че техните мнения и становища следва да бъдат изслушани и взети 

под внимание; 

5. счита, че следва да бъде създаден Европейски форум на заинтересованите страни 

в Арктика с цел укрепване на сътрудничеството, координацията, взаимното 

допълване и полезните взаимодействия между различните програми за 

финансиране на ЕС, и подкрепя по-нататъшните усилия в тази насока, които биха 

могли да служат за пример и за други региони във и извън ЕС; призовава 

Комисията да включи в този форум всички съответни регионални организации, 
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които носят отговорност за предоставянето и наблюдението на предоставянето на 

финансиране по европейските структурни и инвестиционни фондове; освен това 

настоятелно призовава Комисията да гарантира, че работата на форума на 

заинтересованите страни в Арктика се придържа към графика и бюджетните 

средства; 

6. отбелязва, че в Арктическия регион ЕС си сътрудничи в чувствителни области, 

като например опазването на околната среда, енергетиката, транспорта и рибното 

стопанство; подчертава същевременно, че въпреки сериозните предизвикателства 

съществуват също така ценни възможности и предимства в Арктика и по тази 

причина тя следва да се разглежда като място за научноизследователска дейност, 

екотуризъм, устойчива промишленост, зелена технология и ноу-хау – области, 

които разполагат с потенциал да донесат ползи за много дружества, особено 

МСП, които преуспяват благодарение на иновативни стопански модели и 

иновативни технологии; отбелязва тези възможности, предизвикателства и 

рискове, когато се инвестира в тяхното текущо и потенциално социално-

икономическо развитие; 

7. подчертава, че общите предизвикателства за Арктическия регион, по-специално 

нестабилната околна среда на Арктика и последиците от изменението на климата, 

могат да бъдат преодолени единствено в условия на сътрудничество между 

всички равнища на управление, включително международното, и чрез участието 

на съответните заинтересовани лица, по-специално гражданското общество; 

припомня поетата от Съюза отговорност за засилване на усилията за борба с 

изменението на климата; по тази причина счита, че Арктическият регион следва 

да допринася за устойчивото развитие и в частност за смекчаването на 

последиците от изменението на климата; подчертава, че ЕСИФ следва да се 

използват за тази цел, като се отчита необходимостта от по-бърз преход към по-

устойчиво развитие; припомня въздействието на глобалното затопляне върху този 

регион, както и на промените в неговата екосистема, които ще имат последици не 

само на местно равнище, но и в световен мащаб; подчертава, че е необходимо да 

се наблюдават отблизо последиците от изменението на климата в региона; 

8. подчертава значението на сътрудничеството в областта на научните изследвания в 

Арктика, тъй като то играе основна роля не само поради приноса си за 

постигането на по-добро разбиране на процесите и явленията, които протичат, но 

също така поради факта, че то служи, преди всичко, като основа за разработване 

на предложения с цел адаптиране към новата ситуация; предлага в този контекст 

да се проучат възможностите за разработване на кибернетична свързаност в 

Арктическия регион и припомня, че партньорствата в областта на научните 

изследвания и иновациите с регионите в Арктика следва да бъдат засилени; 

отбелязва, че освен ЕСИФ инструменти за финансиране, като например ЕФСИ, 

InnovFin, TEN-T или мрежата Enterprise Europe, биха могли да допринесат за 

определянето на приоритети в областта на инвестициите и научните изследвания 

в региона; 

9. подчертава значението на опазването на културата и на крехката екосистема за 

жителите на Арктическия регион; насочва вниманието към текущото и пряко 

въздействие на фактори с произход във и извън региона; призовава Комисията да 
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приеме предложението за създаване на резерват в международните води на 

Арктика, имащ за цел предотвратяването на по-нататъшно влошаване на 

екологичните проблеми и опазването на биологичното разнообразие и 

застрашените екосистеми в Арктическия регион; 

10. отбелязва предложението за създаване на Арктически информационен център на 

ЕС и отново потвърждава подкрепата си за него, с постоянно седалище в 

Рованиеми, Финландия, с цел информацията относно Арктика да бъде по-

достъпна и на разположение във всички държави членки, включително относно 

проектите, финансирани от ЕС; призовава Комисията да предприеме 

необходимите действия за създаване на този център. 
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