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NÁVRHY 

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro životní prostředí, 

veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušné výbory, aby do svého návrhu 

usnesení začlenily tyto návrhy: 

1. poukazuje na to, že pro oblasti Arktidy má evropská územní spolupráce, včetně 

spolupráce za vnějšími hranicemi EU, velký význam; zdůrazňuje, že finanční 

prostředky EU na podporu spolupráce vytvářejí přidanou hodnotu a měly by být 

zachovány i po roce 2020; konstatuje, že tato spolupráce má kromě regionálního dopadu 

také důležité geopolitické a bezpečnostní důsledky; vyzývá proto Komisi, aby vytvořila 

plnohodnotnou strategii EU pro arktickou oblast s přihlédnutím ke všem aspektům 

spolupráce; 

2. žádá, aby byl EU udělen řádný status pozorovatele v Arktické radě, a to za podpory 

stávajících členských států EU, s cílem přispět k prohloubení spolupráce s Arktidou a ke 

zvládání běžných výzev, se kterými se tato oblast potýká; v tomto ohledu vyzývá Rusko 

a Kanadu coby arktické státy, jež investují do svých arktických regionů a jsou na nich 

závislé, mimo jiné z ekonomických a strategických důvodů, aby ochotněji napomáhaly 

EU k získání statusu řádného pozorovatele; požaduje, aby byl Parlament o tomto 

postupu neustále a plně informován; 

3. zdůrazňuje, že při rozvíjení evropské části Arktidy, podněcování udržitelného růstu 

a vytváření kvalitních pracovních míst zaměřených na odvětví orientovaná na 

budoucnost hrají klíčovou úlohu evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), 

a rovněž zdůrazňuje potřebu zodpovědného a ohleduplného rozvoje přírodních zdrojů 

v Arktidě; upozorňuje na trvalá znevýhodnění, která je zapotřebí kompenzovat (článek 

174 SFEU); vyzdvihuje dlouhodobý význam, který mají strategie v různých oblastech, 

jako jsou digitální agenda, změna klimatu, modrý růst apod.; 

4. zdůrazňuje, že při vytváření politiky mezi EU a Arktidou a při financování tohoto 

regionu ze strany EU je zásadní úzká spolupráce s oblastmi a podoblastmi evropské 

části Arktidy, včetně zámořských zemí a území, protože tyto regiony, místní komunity 

a původní obyvatelstvo, jež jsou konečnými příjemci politik souvisejících s Arktidou, 

mají o hlavních tématech rozsáhlé odborné znalosti; domnívá se tudíž, že jejich pohledy 

a názory by měly být vyslyšeny a zohledněny; 

5. zastává názor, že by se mělo uspořádat fórum za účasti stran z evropské části Arktidy, 

aby se zdokonalila spolupráce, koordinace, doplňkovost a součinnost mezi různými 

programy financování EU, a podporuje v tomto ohledu větší úsilí, jež by mohlo jít 

příkladem také pro ostatní regiony v rámci EU i mimo ni; vyzývá Komisi, aby do tohoto 

fóra zapojila všechny příslušné regionální organizace, které jsou odpovědné za 

poskytování a monitorování ESI fondů; kromě toho Komisi naléhavě vyzývá, aby 

zajistila, že práce fóra zúčastněných stran pro Arktidu bude probíhat podle plánu a 

v rámci rozpočtu; 

6. konstatuje, že EU spolupracuje v arktické oblasti v citlivých oblastech, jako jsou 

ochrana životního prostředí, energie, doprava a rybářství; zároveň zdůrazňuje, že ačkoli 

Arktida čelí vážným výzvám, nabízí také cenné příležitosti a přínosy, a proto by se na ni 
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mělo pohlížet jako na místo vhodné pro výzkum, ekoturismus, udržitelný průmysl, 

ekotechnologii a know-how, což jsou oblasti s potenciálním užitkem pro mnohé 

podniky – obzvláště ty malé a střední –, které prosperují díky inovativním obchodním 

modelům a inovativním technologiím; tyto příležitosti, výzvy a rizika si uvědomuje při 

investování do současného i potenciálního socioekonomického rozvoje; 

7. zdůrazňuje, že výzvy společné pro celou arktickou oblast, zejména její křehké životní 

prostředí a vliv změny klimatu, lze řešit jen za spolupráce mezi všemi úrovněmi správy, 

včetně té mezinárodní, a se zapojením příslušných zúčastněných stran, především 

občanské společnosti; připomíná odpovědnost EU zvýšit úsilí v boji proti změně 

klimatu; domnívá se tudíž, že arktická oblast by měla přispívat především 

k udržitelnému rozvoji a zmírňování dopadů změny klimatu; upozorňuje, že fondů ESI 

by se mělo využívat v této souvislosti, a to s přihlédnutím k potřebě rychlejšího 

přechodu k udržitelnějšímu rozvoji; připomíná důsledky globálního oteplování pro tuto 

oblast a změn v jejím ekosystému, které budou mít dopad nejen na místní úrovni, ale 

také v celosvětovém měřítku; zdůrazňuje, že je třeba pozorně sledovat důsledky změny 

klimatu v této oblasti; 

8. podtrhuje význam spolupráce v oblasti výzkumu v Arktidě, vzhledem k tomu, že má 

klíčovou úlohu, neboť umožňuje nejen lépe porozumět procesům a jevům, ke kterým 

dochází, ale slouží rovněž především jako základ pro přípravu návrhů na přizpůsobení 

se nové situaci; v tomto ohledu navrhuje, aby byly prozkoumány možnosti, jak v rámci 

arktické oblasti rozvíjet kybernetickou propojenost, a připomíná, že by se s Arktidou 

mělo posílit partnerství pro výzkum a inovace; konstatuje, že vedle ESIF by k realizaci 

investičních a výzkumných priorit v oblasti mohly přispět i finanční nástroje, jako jsou 

EFSI, InnovFin, TEN-T či síť Enterprise Europe Network; 

9. zdůrazňuje, že pro obyvatele arktické oblasti je důležitá ochrana místní kultury 

a křehkého ekosystému; upozorňuje na přetrvávající a přímý vliv faktorů pocházejících 

jak z této oblasti, tak i zvenku; vyzývá Komisi, aby přijala návrh na vytvoření chráněné 

oblasti v mezinárodních vodách Arktidy, jehož cílem je zarazit další prohlubování 

problémů životního prostředí a chránit biologickou rozmanitost a ohrožené ekosystémy 

v arktické oblasti; 

10. bere na vědomí návrh na zřízení informačního střediska EU pro arktickou oblast se 

stálou kanceláří v Rovaniemi (Finsko), které zpřístupní informace o Arktidě všem 

členských státům, včetně informací o projektech financovaných EU, a opětovně mu 

vyjadřuje svou podporu; vyzývá Komisi, aby ke zřízení tohoto střediska podnikla 

nezbytné kroky. 
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