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JAVASLATOK 

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot és a Környezetvédelmi, 

Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. rámutat arra, hogy az európai területi együttműködés, ideértve az Unió külső határain 

túlnyúló együttműködést is, fontos az Északi-sarkvidéken található régiók számára; 

kiemeli, hogy az együttműködést támogató uniós finanszírozás hozzáadott értéket 

teremt, és azt 2020 után is fenn kellene tartani; megállapítja, hogy ennek az 

együttműködésnek a regionális hatáson kívül jelentős geopolitikai és biztonsági 

vonatkozásai is vannak; felszólítja tehát a Bizottságot, hogy az Északi-sarkvidékre 

vonatkozóan dolgozzon ki egy mindenre kiterjedő uniós stratégiát, figyelembe véve az 

együttműködés minden aspektusát; 

2. szorgalmazza, hogy az Uniónak biztosítsanak teljes körű megfigyelői státuszt az Északi-

sarkvidéki Tanácsban, az abban jelenleg részt vevő uniós tagországok támogatásával, 

hogy meg lehessen erősíteni az északi-sarkvidéki együttműködést, és kezelni lehessen 

az Északi-sarkvidéket érintő közös kihívásokat; ebben az összefüggésben felkéri 

Oroszországot és Kanadát mint olyan államokat, amelyek többek között gazdasági és 

stratégiai okokból rendkívül érdekeltek északi-sarkvidéki területeikben, és függenek 

azoktól, hogy készségesebben támogassák az Unió teljes körű megfigyelői státuszának 

biztosítását; kéri, hogy a Parlamentet teljes körűen tájékoztassák erről a folyamatról; 

3. rámutat az európai strukturális és beruházási alapok elengedhetetlen szerepére az 

Északi-sarkvidék európai részének fejlődése, a fenntartható növekedés biztosítása, 

valamint a jövőorientált ágazatokat célzó minőségi munkahelyek teremtése 

szempontjából, valamint rámutat arra, hogy az Északi-sarkvidék természeti erőforrásait 

felelősséggel és azokat tiszteletben tartva kell fejleszteni; felhívja a figyelmet azokra a 

tartós hátrányokra, amelyeket orvosolni kell (az EUMSZ 174. cikke); kiemeli a stratégia 

hosszú távú jelentőségét számos különböző területen, többek között például a digitális 

menetrend, az éghajlatváltozás és a kék növekedés területén; 

4. hangsúlyozza, hogy az Északi-sarkvidék európai részén fekvő régiókkal és alrégiókkal, 

köztük a tengerentúli országokkal és területekkel folytatott szoros együttműködés 

alapvető fontosságú az Unió Északi-sarkvidékre vonatkozó politikájának kiépítéséhez 

és a térség uniós finanszírozásához, mivel az Északi-sarkvidékre vonatkozó politikák 

végső kedvezményezettjei, vagyis a régiók, a helyi közösségek és az őslakosok 

határozott szakértelemmel rendelkeznek a kulcsfontosságú témák tekintetében; ezért 

úgy véli, hogy meglátásaikat és véleményüket meg kell hallgatni és figyelembe kell 

venni; 

5. úgy véli, hogy a különböző uniós finanszírozási programok közötti együttműködés, 

koordináció, kiegészítő jelleg és szinergiák fokozása érdekében fel kellene állítani egy, 

az Északi-sarkvidék európai részével foglalkozó érdekképviseleti fórumot, és támogatja 

e tekintetben az olyan további erőfeszítéseket, amelyek az Unión belüli és kívüli egyéb 

régiók számára is példaértékűek lehetnek; felszólítja a Bizottságot, hogy az esb-

finanszírozás rendelkezésre bocsátásáért és annak nyomon követéséért felelős 

valamennyi releváns regionális szervezetet vonják be ebbe a fórumba; sürgeti továbbá a 
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Bizottságot annak biztosítására, hogy az Északi-sarkvidékkel foglalkozó 

érdekképviseleti fórum tevékenysége az ütemezésnek megfelelően, valamint a 

költségvetés túllépése nélkül történjen; 

6. megállapítja, hogy az Északi-sarkvidéken az Unió olyan érzékeny területeken is 

együttműködik, mint a környezetvédelem, az energia, a közlekedés és a halászat; 

hangsúlyozza ugyanakkor, hogy – a komoly kihívások ellenére – az Északi-sarkividék 

számos értékes lehetőséget és előnyt is rejt magában, ezért a kutatás, az ökoturizmus, a 

fenntartható ipar, valamint a környezetbarát technológiák és szakismeret térségeként 

kellene rá tekinteni, ezek a területek ugyanis előnyösek lehetnek számos, innovatív 

üzleti modelleken és innovatív technológiákon alapuló, virágzó vállalat – főleg kkv – 

számára; tudomásul veszi ezeket a lehetőségeket, kihívásokat és kockázatokat a 

jelenlegi és potenciális társadalmi-gazdasági fejlődésükbe való befektetések során; 

7 hangsúlyozza, hogy az Északi-sarkvidék előtt álló közös kihívások, különösen a régió 

törékeny környezete és az éghajlatváltozás hatásai csak akkor kezelhetők, ha az 

irányítás minden szintjén, például nemzetközi szinten is együttműködés zajlik, valamint 

ha valamennyi érintett fél, különösen a civil társadalom is részt vesz benne; emlékeztet 

az éghajlatváltozás legyőzésére irányuló erőfeszítések fokozása tekintetében az Unió 

által vállalt felelősségre; úgy véli tehát, hogy az Északi-sarkvidéknek hozzá kellene 

járulnia a fenntartható fejlődéshez, és különösen az éghajlatváltozás enyhítéséhez; 

hangsúlyozza, hogy e tekintetben az európai strukturális és beruházási alapok 

felhasználására van szükség, figyelembe véve a fenntarthatóbb fejlődésre történő 

gyorsabb átállás szükségességét; emlékeztet a globális felmelegedés e régióra gyakorolt 

hatására, valamint az ökoszisztémák változásaira, melyek nem csupán helyi, hanem 

világszinten is éreztetik majd hatásukat; hangsúlyozza, hogy a régióban szorosan 

figyelemmel kell kísérni az éghajlatváltozás hatásait; 

8. hangsúlyozza az Északi-sarkvidékkel kapcsolatos kutatási együttműködés jelentőségét, 

az ugyanis kulcsfontosságú szerepet játszik nemcsak azzal, hogy hozzájárul a jelenleg 

zajló folyamatok és jelenségek megértéséhez, hanem azzal is, hogy mindenekelőtt 

alapot biztosít az új helyzethez való alkalmazkodásra vonatkozó javaslatok 

kidolgozásához; ezzel összefüggésben szorgalmazza az északi-sarkvidéki régión belüli 

informatikai összekapcsolhatóság fejlesztésére irányuló lehetőségek feltárását, és 

emlékeztet arra, hogy fokozni kell a kutatással és innovációval kapcsolatos, az Északi-

sarkvidéki régiókkal fenntartott partnerségeket; megállapítja, hogy – az esb-alapok 

mellett – az olyan pénzügyi eszközök, mint például az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap, az InnovFin, a TEN-T hálózat vagy az Enterprise Europe Network 

hozzájárulhatnak a régió beruházási és kutatási prioritásainak azonosításához; 

9. hangsúlyozza, hogy meg kell védeni az Északi-sarkvidék lakosainak kultúráját és 

törékeny ökoszisztémáját; felhívja a figyelmet a régión belülről és kívülről eredő 

tényezők folyamatos és közvetlen hatására; felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa az 

Északi-sarkvidék nemzetközi vizeiben létesítendő rezervátum kialakítására irányuló 

javaslatot, melynek célja a környezeti problémák további súlyosbodásának 

megakadályozása, valamint az északi-sarkvidéki régió biológiai sokféleségének és 

veszélyeztetett ökoszisztémáinak védelme; 

10. tudomásul veszi, illetve ismételten megerősíti, hogy támogatja az Északi-sarkvidékkel 
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foglalkozó uniós tájékoztatási központ létrehozására irányuló javaslatot, melynek célja 

az Északi-sarkvidékkel kapcsolatos információk hozzáférhetőbbé tétele a tagállamok 

számára, többek között az Unió által finanszírozott projektekkel kapcsolatban; 

felszólítja a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a központ 

felállítása érdekében. 
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