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SUGGESTIES 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

buitenlandse zaken en Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. wijst erop dat Europese territoriale samenwerking, met inbegrip van samenwerking over 

de buitengrenzen van de EU heen, belangrijk is voor de Noordpoolregio's; benadrukt dat 

EU-steun voor deze samenwerking een toegevoegde waarde oplevert en ook na 2020 

moet worden gehandhaafd; merkt op dat dergelijke samenwerking niet alleen een 

regionale impact heeft maar ook belangrijke geopolitieke gevolgen en gevolgen voor de 

veiligheid; verzoekt de Commissie dan ook een brede EU-strategie voor de Noordpool 

uit te werken waarin rekening wordt gehouden met alle aspecten van deze 

samenwerking; 

2. dringt erop aan dat de EU in de Noordpoolraad een volledige waarnemersstatus krijgt, 

met de steun van de huidige EU-leden, teneinde de samenwerking ten aanzien van de 

Noordpool te verbeteren en de gemeenschappelijke uitdagingen met betrekking tot de 

Noordpool aan te pakken; doet in dit verband het verzoek aan Rusland en Canada, als 

Noordpoollanden die om onder meer economische en strategische redenen belangen 

hebben in en afhankelijk zijn van hun Arctische gebieden, zich soepeler op te stellen 

wat betreft de toekenning van een volledige waarnemersstatus aan de EU; dringt erop 

aan dat het Parlement volledig op de hoogte wordt gehouden van dit proces; 

3. wijst op de essentiële rol van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) bij 

het ontwikkelen van het Europese Noordpoolgebied en het creëren van duurzame groei 

en kwaliteitswerkgelegenheid in toekomstgerichte sectoren, alsmede op de noodzaak 

van een verantwoorde en respectvolle ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen in 

het Noordpoolgebied; vestigt de aandacht op de permanente belemmeringen die moeten 

worden gecompenseerd (art. 174 VWEU); benadrukt het langetermijnbelang van de 

strategie op verschillende terreinen, zoals de digitale agenda, klimaatverandering, 

blauwe groei, enz.; 

4. benadrukt dat nauwe samenwerking met de regio's en subregio's, met inbegrip van 

overzeese landen en gebieden, in het Europese Noordpoolgebied van essentieel belang 

is bij de totstandbrenging van een EU-beleid voor de Noordpool en EU-steun voor dit 

gebied, daar de regio's, de lokale gemeenschappen en de autochtone bevolking, die de 

uiteindelijke begunstigden zijn van beleidsmaatregelen met betrekking tot het 

Noordpoolgebied, over grote deskundigheid beschikken wat de belangrijkste 

onderwerpen betreft; is van mening dat hun meningen en standpunten moeten worden 

gehoord en in aanmerking worden genomen; 

5. is van mening dat er een Europees forum van belanghebbenden in het Noordpoolgebied 

zou moeten worden opgezet om meer samenwerking, coördinatie, complementariteit en 

synergie tussen de verschillende subsidieprogramma's van de EU tot stand te brengen, 

en spreekt zijn steun uit aan verdere inspanningen op dit terrein die als voorbeeld voor 

andere regio's in en buiten de EU zouden kunnen dienen; verzoekt de Commissie in dit 

forum alle relevante regionale organisaties op te nemen die verantwoordelijk zijn voor 

het verstrekken van en toezicht houden op ESI-middelen; dringt er verder bij de 

Commissie op aan te waarborgen dat het forum van Noordpool-belanghebbenden zich 
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aan een tijdschema en aan zijn begroting houdt; 

6. merkt op dat de EU in het Noordpoolgebied samenwerkt op zulke gevoelige terreinen 

als milieubescherming, energie, vervoer en visserij; benadrukt tegelijkertijd dat er in het 

Noordpoolgebied – ondanks de grote uitdagingen – ook sprake is van waardevolle 

kansen en pluspunten, en dat het daarom moet worden beschouwd als een plaats voor 

onderzoek, ecotoerisme, duurzame industrie, groene technologie en knowhow, terreinen 

die potentiële voordelen bieden voor een veelheid aan bedrijven – met name kmo's – die 

gebaseerd zijn op innoverende bedrijfsmodellen en innoverende technologie; wijst op 

deze kansen, uitdagingen en risico's bij investeringen in de huidige en potentiële 

sociaaleconomische ontwikkeling; 

7 benadrukt dat de gemeenschappelijke uitdagingen voor het Noordpoolgebied, met name 

het kwetsbare Noordpoolmilieu en de gevolgen van klimaatverandering, alleen kunnen 

worden aangepakt door middel van samenwerking tussen alle bestuurslagen, met 

inbegrip van het internationale niveau, en door relevante belanghebbenden hierbij te 

betrekken, met name het maatschappelijk middenveld; herinnert aan de 

verantwoordelijkheid die de Unie op zich heeft genomen bij het opvoeren van de 

inspanningen om klimaatverandering te bestrijden; is dan ook van mening dat het 

Noordpoolgebied moet bijdragen tot duurzame ontwikkeling en met name tot het 

beteugelen van de klimaatverandering; benadrukt dat hierbij gebruik moet worden 

gemaakt van de ESIF, gezien de noodzaak van een snellere overgang naar duurzamere 

ontwikkeling; herinnert aan de gevolgen van de opwarming van de aarde voor deze 

regio en van veranderingen in het ecosysteem aldaar, die niet alleen op lokaal niveau 

consequenties zullen hebben maar ook wereldwijd; onderstreept de noodzaak om het 

effect van klimaatverandering in de regio nauwlettend te volgen; 

8. benadrukt het belang van samenwerking bij onderzoek in het Noordpoolgebied, daar dit 

een essentiële rol vervult, niet alleen door bij te dragen tot een beter begrip van de 

processen en verschijnselen die zich voordoen, maar ook omdat het in de eerste plaats 

als basis dient voor het ontwikkelen van voorstellen voor aanpassing aan de nieuwe 

situatie; stelt in dit verband voor om de mogelijkheden te verkennen voor 

internetverbindingen in het Noordpoolgebied en herinnert eraan dat partnerschappen 

voor onderzoek en innovatie met regio's in het Noordpoolgebied moeten worden 

bevorderd; merkt op dat – naast de ESIF – financiële instrumenten als het EFSI, 

InnovFin, TEN-T of het Enterprise Europe Network kunnen bijdragen aan het 

identificeren van investerings- en onderzoeksprioriteiten in de regio; 

9. onderstreept het belang van bescherming van de cultuur en het fragiele ecosysteem voor 

de inwoners van het Noordpoolgebied; vestigt de aandacht op de aanhoudende 

rechtstreekse gevolgen van factoren binnen en buiten de regio; verzoekt de Commissie 

in te stemmen met het voorstel om een reservaat in de internationale wateren van de 

Noordpool te creëren dat tot doel heeft een verdere toename van de milieuproblemen te 

voorkomen en de biodiversiteit en de bedreigde ecosystemen in het Noordpoolgebied te 

beschermen; 

10. neemt kennis van en bekrachtigt zijn steun aan het voorstel om het 

Noordpoolinformatiecentrum van de EU op te richten met een permanent kantoor in 

Rovaniemi, Finland, bedoeld om informatie over de Noordpool toegankelijker en beter 
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beschikbaar te maken in alle lidstaten, met inbegrip van informatie over de door de EU 

gefinancierde projecten; verzoekt de Commissie de nodige maatregelen te treffen om dit 

centrum op te zetten. 
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