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IEROSINĀJUMI 

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgās Ārlietu komiteju un Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 

ierosinājumus: 

1. norāda, ka Arktikas reģioniem ir svarīga Eiropas teritoriālā sadarbība, tostarp sadarbība 

pāri ES ārējām robežām; uzsver, ka ES finansējums sadarbības atbalstam veido 

nepārprotamu pievienoto vērtību un būtu jāsaglabā arī pēc 2020. gada; atzīmē, ka līdzās 

reģionālai ietekmei šai sadarbībai ir arī svarīga ģeopolitiska un drošības nozīme; tāpēc 

aicina Komisiju izstrādāt visaptverošu ES stratēģiju Arktikas reģionam, ņemot vērā 

visus sadarbības aspektus; 

2. aicina ar pašreizējo ES dalībnieku Arktikas padomē atbalstu panākt to, ka Eiropas 

Savienībai tajā piešķir pilnvērtīga novērotāja statusu, lai stiprinātu Arktikas reģiona 

sadarbību un risinātu ar Arktikas reģionu saistītos kopīgos uzdevumus; šajā sakarībā 

aicina Krieviju un Kanādu kā Arktikas valstis, kuras investē Arktikas reģionā un ir 

atkarīgas no tā, citstarp ekonomisku un stratēģisku iemeslu dēļ, būt atsaucīgākām, lai 

Eiropas Savienībai nodrošinātu pilnvērtīgu novērotāja statusu; prasa, lai Parlaments 

tiktu pilnībā informēts par šo procesu; 

3. uzsver Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESIF) ļoti svarīgo lomu, attīstot Eiropas 

Arktikas reģionus un nodrošinot ilgtspējīgu izaugsmi un kvalitatīvu nodarbinātību 

saistībā ar nākotnē orientētām nozarēm, uzsver arī nepieciešamību nodrošināt Arktikas 

dabas resursu atbildīgu un cieņpilnu izmantošanu; vērš uzmanību uz pastāvīgo 

atpalicību, kuru jācenšas mazināt (LESD 174. pants); uzsver stratēģijas ilgtermiņa 

nozīmi dažādās jomās, piemēram, saistībā ar digitalizācijas programmu, klimata 

pārmaiņām, jūras nozaru izaugsmi utt.; 

4. uzsver, ka ES Arktikas politikas veidošanā un saistībā ar ES finansējumu šai teritorijai 

ļoti svarīga ir cieša sadarbība ar reģioniem un apakšreģioniem, tostarp aizjūras zemēm 

un teritorijām Eiropas Arktikas reģionā, jo reģioniem, vietējām kopienām un 

pamatiedzīvotājiem, kuri ir tiešie labuma guvēji no politikas attiecībā uz Arktiku, ir 

padziļinātas zināšanas par svarīgākajiem jautājumiem; tādēļ uzskata, ka viņu redzējums 

un viedokļi ir jāuzklausa un jāņem vērā; 

5. uzskata, ka būtu jāizveido Eiropas Arktisko reģionu ieinteresēto personu forums, lai 

uzlabotu sadarbību, koordināciju, papildināmību un sinerģiju starp dažādām ES 

finansēšanas programmām, un atbalsta turpmākus centienus šajā jomā, kas varētu kļūt 

par piemēru arī citiem reģioniem ES teritorijā un ārpus tās; aicina Komisiju iekļaut šajā 

forumā visas attiecīgās reģionālās organizācijas, kuras ir atbildīgas par ESI finansējuma 

nodrošināšanu un uzraudzību; turklāt mudina Komisiju nodrošināt, lai Arktisko reģionu 

ieinteresēto personu foruma darbs noritētu saskaņā ar grafiku un budžeta ietvaros; 

6. norāda, ka Arktikas reģionā ES sadarbojas tādās jutīgās jomās kā, piemēram, vides 

aizsardzība, enerģētika, transports un zivsaimniecība; vienlaikus uzsver, ka, neraugoties 

uz nopietnajām problēmām, Arktikā ir arī vērtīgas iespējas un aktīvi, un tādēļ tā būtu 

jāuzskata par vietu pētniecībai, ekotūrismam, ilgtspējīgai rūpniecībai, videi nekaitīgām 

tehnoloģijām un zinātībai, proti, jomām, no kurām labumu var gūt daudzi uzņēmumi, jo 
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īpaši MVU, kas veiksmīgi izmanto novatoriskus uzņēmējdarbības modeļus un 

inovatīvas tehnoloģijas; norāda uz šīm iespējām, problēmām un riskiem saistībā ar 

investīcijām pašreizējā un iespējamajā sociālekonomiskajā attīstībā; 

7. uzsver, ka kopējos uzdevumus Arktikas reģionā, jo īpaši saistībā ar tā trauslo vidi un 

klimata pārmaiņu ietekmi, var risināt tikai visu pārvaldības līmeņu sadarbībā, tostarp 

starptautiskā līmenī, un iesaistot attiecīgās ieinteresētās puses, jo īpaši pilsonisko 

sabiedrību; atgādina par Savienības apņemšanos pastiprināt centienus cīņā ar klimata 

pārmaiņām; tādēļ uzskata, ka Arktikas reģionam būtu jāveicina ilgtspējīga attīstība un jo 

īpaši klimata pārmaiņu mazināšana; uzsver, ka šajā ziņā būtu jāizmanto ESIF, ņemot 

vērā nepieciešamību paātrināt pāreju uz ilgtspējīgāku attīstību; atgādina par globālās 

sasilšanas ietekmi šajā reģionā un izmaiņām tās ekosistēmā, kam būs ietekme ne tikai 

vietējā, bet arī pasaules mērogā; uzsver nepieciešamību cieši uzraudzīt klimata 

pārmaiņu ietekmi šajā reģionā; 

8. uzsver, cik svarīga ir sadarbība pētniecības jomā Arktikā, jo tai ir būtiska nozīme, ne 

tikai palīdzot labāk izprast notiekošos procesus un parādības, bet arī tāpēc, ka pētniecība 

pirmām kārtām ir pamats priekšlikumu izstrādei par pielāgošanos jaunajai situācijai; 

šajā sakarībā ierosina izpētīt iespējas attīstīt kibersavienojamību Arktikas reģionā un 

atgādina, ka būtu jāpastiprina pētniecības un inovācijas partnerības ar reģioniem 

Arktikā; norāda, ka investīciju un pētniecības prioritāšu noteikšanā šajā reģionā varētu 

izmantot ne tikai ESI fondi, bet arī citus finansēšanas instrumentus, piemēram, ESIF, 

InnovFin, TEN-T vai Eiropas Biznesa atbalsta tīklu; 

9. uzsver, cik Arktikas reģiona iedzīvotājiem ir svarīgi aizsargāt to kultūru un trauslo 

ekosistēmu; vērš uzmanību uz tādu faktoru nepārtraukto un tiešo ietekmi, kuru izcelsme 

ir gan pašā šajā reģionā, gan ārpus tā; aicina Komisiju rosināt priekšlikumus par 

lieguma izveidi Arktikas starptautiskajos ūdeņos nolūkā nepieļaut turpmāku vides 

problēmu saasināšanos un aizsargāt bioloģisko daudzveidību un apdraudētās 

ekosistēmas Arktikas reģionā; 

10. atzīmē priekšlikumu izveidot ES Arktikas informācijas centru un atkārtoti pauž atbalstu 

šim ierosinājumam, rosinot centra pastāvīgo biroju izvietot Rovaniemi, Somijā, ar mērķi 

visās dalībvalstīs padarīt pieejamāku informāciju par Arktiku, tostarp par ES 

finansētiem projektiem; aicina Komisiju veikt nepieciešamos pasākumus šāda centra 

izveidei. 
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