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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 157 straipsnio 4 dalis), keičiantis su 

teis÷s aktų leidyba nesusijusį pasiūlymą d÷l rezoliucijos A7-0377/2010 

Europos Parlamento rezoliucija d÷l tvarios ES politikos tolimojoje šiaur÷je 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų jūrų teis÷s konvenciją (angl. UNCLOS), sudarytą 
1982 m. gruodžio 10 d. ir įsigaliojusią 1994 m. lapkričio 16 d., 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (JTBKKK) ir 
Biologin÷s įvairov÷s konvenciją (BĮK), 

– atsižvelgdamas į 2007 m. rugs÷jo 13 d. Jungtinių Tautų deklaraciją d÷l vietinių tautų 
teisių, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 14 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos 
vyriausiosios įgaliotin÷s užsienio reikalams ir saugumo politikai dokumentą „Klimato 
kaita ir tarptautinis saugumas“, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 10 d. „US-Navy Arctic Roadmap“, 

A. kadangi klimato kaita, kurios priežastys yra už Arkties ribų, tur÷s poveikį šiam regionui; 
kadangi tik÷tina, jog ypač d÷l jūros ledo atsitraukimo bus pastebimas nenumatytas ir 
pražūtingas poveikis aplinkai ir kitoms planetos dalims, bei padid÷jusi laivyba tarp 
Europos, Azijos ir Šiaur÷s Amerikos, gamtinių išteklių, visų pirma dujų, naftos ir 
mineralų, o taip pat tokių gamtinių išteklių kaip žuvys, tyrin÷jimas ir eksploatavimas, kitų 
jūros genetinių išteklių eksploatavimas, aktyvesn÷ kasybos ir medienos ruošos veikla, 
didesnis turizmas; 

B. kadangi pramoninis Arkties vandenyno, kuris iki šiol buvo apsaugotas ledo, 
eksploatavimas tur÷s rimtų pasekmių labai jautriai Arkties ekosistemai ir visuotiniam 
klimatui, 

C. kadangi did÷jant galimyb÷ms prieiti prie milžiniškų angliavandenilio išteklių Arkties 
regione, keičiasi šio regiono geostrategin÷ dinamika, o tai gali tur÷ti padarinių 
tarptautiniam stabilumui ir Europos saugumo interesams, ir kadangi d÷l augančių 
geostrateginių ES ir NATO valstybių narių interesų tolimoji šiaur÷ militarizuojama, 
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1. mano, kad geriausia gamtinių išteklių apsauga yra Arkties vandenyno, kurį iki šiol deng÷ 
ledas, pramoninio naudojimo moratoriumas, kuris turi tęstis, kol bus įdiegta aukšto lygio 
teisiškai privaloma sistema, pagal kurią bus visiškai užtikrinama Arkties regiono 
ekosistemos ir ten gyvenančių žmonių apsauga; 

2. pripažįsta, kad ES, kaip kitos išsivysčiusios pasaulio sritys, labai prisideda prie klimato 
kaitos, tod÷l jai tenka ypatinga atsakomyb÷; 

3. mano, kad Arkties regionas yra labai jautri ekosistema, kurioje klimato kaitos poveikis 
ypač pastebimas, ir tai turi katastrofiškų ir neatitaisomų pasekmių kitiems pasaulio 
regionams; 

4. pabr÷žia, kad būtina apsaugoti trapią Arkties regiono aplinką; pabr÷žia bendro stabilumo 
ir taikos regione svarbą; pabr÷žia, kad ES tur÷tų vykdyti politiką, kurios pagrindinis 
prioritetas būtų Arkties regiono apsauga, nes regionas savo ruožtu yra vienas iš 
svarbiausių visuotinio klimato veiksnių ir pagrindinis regiono gyventojų pajamų šaltinis; 

5. pabr÷žia, kad ES turi atlikti vadovaujamą vaidmenį mažindama taršą, kuri Arkties regioną 
pasiekia ypač per tolimąjį transportą; pabr÷žia, kad klimato kaita Arkties regione tur÷s 
pražūtingą ir nepataisomą poveikį pakrančių regionams Europoje ir kitose pasaulio dalyse 
ir nuo klimato priklausantiems pramon÷s sektoriams, pvz., žem÷s ūkiui, 
atsinaujinančiosios energijos sektoriui, žuvininkystei ir transportui, ne tik Europoje; 

6. pabr÷žia, kad Arkties regione d÷l tirpstančio ledo sukuriami teigiami ekonominio vystymo 
aspektai yra tik menki ir trumpalaikiai, palyginti su daug didesn÷mis ilgalaik÷mis aplinką 
griaunančiomis tendencijomis; 

7. su nerimu pastebi, kad Arkties regiono valstyb÷s – Rusija ir NATO priklausančios JAV, 
Kanada, Danija ir Norvegija – stiprina regiono militarizaciją; mano, kad JAV karinio jūrų 
laivyno „Arctic Roadmap“, Kanados „Arctic Rangers“ padidinimas, 2010 m. rugpjūčio 
m÷n. vykusios manevrin÷s pratybos ir Rusijos ketinimas iki 2020 m. dislokuoti savo 
dalinius neprisideda prie konstruktyvaus supratimo ir bendradarbiavimo regione 
stiprinimo; pabr÷žia, kad Arkties regiono valstyb÷s įvairiomis progomis deklaravo savo 
įsipareigojimą vadovaujantis tarptautin÷s teis÷s principais išspręsti galimus interesų 
konfliktus ir kai kuriais atvejais dirbo siekdamos tokio išsprendimo; 

8. pripažįsta, kad nors tarp Arkties ir Antarkties yra akivaizdžių skirtumų, taip pat yra ir 
akivaizdžių panašumų; atkreipia d÷mesį į tai, kad Antarkties sutartimi s÷kmingai sukurtas 
pagrindas taikiems moksliniams tyrimams ir bendradarbiavimui nesiveliant į teritorinius 
ginčus; pabr÷žia, kad tokie pat taikių mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo tikslai 
pakankamai dideli ir pad÷tis yra pakankamai panaši, kad juos būtų galima rimtai 
apsvarstyti ir Arkties požiūriu; 

9. supranta išteklių did÷jančiam pasaulio gyventojų skaičiui poreikį; pripažįsta, kad šiuo 
metu pasaulio gyventojams išteklių pakanka, ypač jei bus iš esm÷s pertvarkyta energetikos 
sistema ir daugiau naudojami atsinaujinančiosios energijos šaltiniai ir energiją taupančios 
technologijos, ir kad, deja, neteisingai perskirsčius gamtinių išteklių eksploatavimą, 
randasi labai skurdžių ir labai turtingų pasaulio regionų, tod÷l, siekiant panaikinti šį 
disbalansą, ragina imtis politinių, ekonominių ir socialinių priemonių bei iš esm÷s 
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pertvarkyti energetikos sistemą daugiau naudojant atsinaujinančiosios energijos šaltinius 
ir energiją taupančias technologijas; nemano, kad šios problemos sprendimas – aplinkai 
žalingas naftos, dujų ir žuvų išteklių, kurių sp÷jama esant Arkties regione, eksploatavimas, 
ir ragina užtikrinti neribotą šios labai jautrios ekosistemos apsaugą; 

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Arkties tarybai, ES 
valstybių narių vyriausyb÷ms bei parlamentams ir Arkties jūros regiono valstybių 
vyriausyb÷ms ir parlamentams. 

Or. en 

 
 


