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POBUDE 

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve in Odbor za okolje, javno zdravje 

in varnost hrane kot pristojna odbora, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. poudarja, da je evropsko teritorialno sodelovanje, tudi sodelovanje onkraj zunanjih meja 

EU, pomembno za arktične regije; poudarja, da sredstva EU, s katerimi se podpira 

sodelovanje, ustvarjajo dodano vrednost in bi jih bilo treba ohraniti tudi po letu 2020; 

ugotavlja, da poleg regionalnega učinka to sodelovanje vključuje pomembne 

geopolitične in varnostne vidike; zato poziva Komisijo, naj razvije celovito strategijo 

EU za Arktiko, ki bo upoštevala vse vidike sodelovanja; 

2. poziva, naj se EU podeli polnopravni status opazovalke v Arktičnem svetu, s podporo 

sedanjih članic EU, da bi okrepili sodelovanje na Arktiki ter se soočili s skupnimi izzivi, 

ki vplivajo na to regijo; v zvezi s tem poziva Rusijo in Kanado, naj bosta kot arktični 

državi, ki sta med drugim iz gospodarskih in strateških razlogov odvisni od te regije, 

bolj naklonjeni temu, da se EU podeli polnopravni status opazovalke; poziva, naj se 

Parlament vseskozi in v celoti obvešča o tem procesu; 

3. opozarja na pomembno vlogo evropskih strukturnih in investicijskih skladov pri razvoju 

evropske Arktike ter ustvarjanju trajnostne rasti in kakovostnih delovnih mest, 

usmerjenih v sektorje, ki so zazrti v prihodnost, ter na potrebo po odgovornem in 

spoštljivem razvoju naravnih virov Arktike; spominja na stalne ovire, ki jih je treba 

odpraviti (člen 174 PDEU); poudarja dolgoročni pomen strategije na različnih 

področjih, kot so digitalna agenda, podnebne spremembe, modra rast ipd.; 

4. poudarja, da je tesno sodelovanje z regijami in podregijami, vključno s čezmorskimi 

državami in ozemlji, v evropski Arktiki bistvenega pomena za oblikovanje politike EU 

za Arktiko in zagotavljanje sredstev EU za to območje, saj imajo regije, lokalne 

skupnosti in avtohtoni prebivalci, ki so končni upravičenci politik v zvezi z Arktiko, 

obsežno strokovno znanje na ključnih področjih; zato meni, da bi bilo treba poslušati in 

upoštevati njihova stališča in mnenja; 

5. meni, da bi bilo treba ustanoviti forum deležnikov evropske Arktike, da bi izboljšali 

sodelovanje, usklajevanje, dopolnjevanje in sinergije med različnimi programi 

financiranja EU, ter podpira nadaljnja prizadevanja v zvezi s tem, ki bi bila lahko za 

vzor drugim regijam v EU in zunaj nje; poziva Komisijo, naj v ta forum vključi vse 

ustrezne regionalne organizacije, odgovorne za zagotavljanje in spremljanje financiranja 

iz skladov ESI; prav tako poziva Evropsko komisijo, naj zagotovi, da bo delo foruma 

deležnikov evropske Arktike potekalo po dnevnem redu in v okviru proračunskih 

omejitev; 

6. ugotavlja, da EU v arktični regiji sodeluje na občutljivih področjih, kot so varstvo 

okolja, energija, promet in ribištvo; istočasno poudarja, da Arktika kljub resnim izzivom 

ponuja tudi dragocene priložnosti in možnosti, zato bi jo bilo treba obravnavati kot 

območje raziskav, ekološkega turizma, trajnostne industrije, zelene tehnologije in 

strokovnega znanja, pa tudi kot območje, ki lahko koristi številnim podjetjem, tudi 

malim in srednjim, ki slonijo na inovativnih poslovnih modelih in tehnologijah; je 

seznanjen s priložnostmi, izzivi in tveganji, povezanimi z naložbami v sedanji in 
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prihodnji družbeno-gospodarski razvoj; 

7 poudarja, da se je s skupnimi izzivi za arktično regijo, zlasti krhkim arktičnim okoljem 

in posledicami podnebnih sprememb, mogoče spoprijeti le s sodelovanjem med vsemi 

ravnmi upravljanja, tudi mednarodne, in z vključitvijo ustreznih deležnikov, predvsem 

civilne družbe; opozarja na odgovornost, ki jo je prevzela Unija, da bo okrepila 

prizadevanja v boju proti podnebnim spremembam; zato meni, da bi morala arktična 

regija prispevati k trajnostnemu razvoju in še posebej k blažitvi podnebnih sprememb; 

poudarja, da bi bilo treba v zvezi s tem uporabiti evropske strukturne in investicijske 

sklade, pri tem pa upoštevati potrebo po hitrejšem prehodu v smeri bolj trajnostnega 

razvoja; opozarja na posledice globalnega segrevanja za to regijo, pa tudi na spremembe 

v ekosistemu, zaradi katerih bo mogoče čutiti posledice ne le na lokalni, temveč tudi na 

svetovni ravni; poudarja, da je treba natančno spremljati posledice podnebnih sprememb 

v tej regiji; 

8. poudarja pomen raziskovalnega sodelovanja na Arktiki, saj igra osrednjo vlogo, ne 

samo zato, ker prispeva k doseganju boljšega razumevanja potekajočih procesov in 

pojavov, ampak tudi zato, ker je, predvsem, osnova za pripravo predlogov za 

prilagoditev novim razmeram; v zvezi s tem predlaga, da se preučijo možnosti 

vzpostavitve kibernetske povezanosti v arktični regiji, in opozarja, da je treba okrepiti 

partnerstva za raziskave in inovacije s to regijo; ugotavlja, da bi poleg evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov tudi finančni instrumenti, kot so Evropski sklad za 

strateške naložbe, InnovFin, omrežje TEN-T ali evropska podjetniška mreža, lahko 

prispevali k določanju prednostnih nalog za naložbe in raziskave v regiji; 

9. poudarja pomen zaščite kulture in krhkega ekosistema za prebivalce arktične regije; 

opozarja na nenehen in neposreden vpliv dejavnikov, ki izvirajo v regiji, pa tudi zunaj 

nje; poziva Komisijo, naj sprejme predlog za vzpostavitev zavetišča v mednarodnih 

vodah na Arktiki, s katerim bi med drugim preprečili dodatno kopičenje okoljskih težav 

ter zaščitili biotsko raznovrstnost in ogrožene ekosisteme v arktični regiji; 

10. je seznanjen s predlogom o ustanovitvi arktičnega informacijskega središča EU s stalno 

pisarno v Rovaniemiju na Finskem in ponovno izraža podporo temu središču, katerega 

namen pa bi bil povečati dostopnost in razpoložljivost informacij o Arktiki, vključno s 

projekti, ki jih financira EU, v vseh državah članicah; poziva Komisijo, naj sprejme 

potrebne ukrepe za ustanovitev središča. 
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