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12.1.2011 A7-0377/2 

Módosítás  2 
Michael Gahler 
Elıadó 
 
Jelentés A7-0377/2010 
Michael Gahler 
az Északi-sarkvidékre vonatkozó fenntartható uniós politikáról 
2009/2214(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
28 bevezetı hivatkozás 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– tekintettel a 2009 májusában elfogadott, 
2020-ig szóló orosz nemzetbiztonsági 
stratégiára, 

 – tekintettel a 2008. szeptember 18-án 
elfogadott, az „Orosz Föderáció Északi-
sarkvidékre irányuló, a 2020-ig tartó 
idıszakra és az azt követı távlati tervekre 
vonatkozó állami politikájának alapjai” 
címő dokumentumra és a 2009 májusában 
elfogadott, 2020-ig szóló orosz 
nemzetbiztonsági stratégiára, 

Or. en 
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12.1.2011 A7-0377/3 

Módosítás  3 
Michael Gahler 
Elıadó 
 
Jelentés A7-0377/2010 
Michael Gahler 
az Északi-sarkvidékre vonatkozó fenntartható uniós politikáról 
2009/2214(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
36 bevezetı hivatkozás 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – tekintettel a NATO új stratégiai 
koncepciójára, melyet az állam- és 
kormányfık 2010 novemberében a 
lisszaboni csúcstalálkozón fognak 
elfogadni, valamint annak az Északi-
sarkvidék biztonsági kilátásait, különösen 
pedig a térség katonai vonatkozásait érintı 
következményeire, 

 tekintettel a NATO új stratégiai 
koncepciójára, melyet az állam- és 
kormányfık 2010 novemberében a 
lisszaboni csúcstalálkozón fogadtak el, 
valamint annak az Északi-sarkvidék 
biztonsági kilátásait, különösen pedig a 
térség katonai vonatkozásait érintı 
következményeire, 

Or. en 
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12.1.2011 A7-0377/4 

Módosítás  4 
Michael Gahler 
Elıadó 
 
Jelentés A7-0377/2010 
Michael Gahler 
az Északi-sarkvidékre vonatkozó fenntartható uniós politikáról 
2009/2214(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
31 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

31. elismeri, hogy az olvadó jég és az 
alacsonyabb hımérséklet hatásai 
lehetıségeket is teremtenek a sarkvidéki 
régió gazdasági fejlıdése számára; 
elfogadja az északi-sarkvidéki régió 
szuverén jogokkal és felelısséggel bíró 
kormányainak azon kívánságát, hogy 
folytatódhasson a fenntartható gazdasági 
fejlıdés, ugyanakkor megóvhassák a 
rendkívül sérülékeny sarkvidéki 
ökoszisztémákat, figyelembe véve a térség 
erıforrásainak fenntartható módon történı 
felhasználásával és fejlesztésével 
kapcsolatos tapasztalataikat; javasolja az 
ökoszisztéma-alapú irányítási elvek 
alkalmazását a tudományos ökológiai 
ismeretek társadalmi értékekkel és 
szükségletekkel való összehangolása 
érdekében; 

31. elismeri, hogy az olvadó jég és 
alacsonyabb hımérséklet következményei 
nem merülnek ki az ıshonos lakosság 
kiszorításában és ezáltal az ıshonos 
életforma veszélyeztetésében, hanem 
egyúttal lehetıségeket is teremtenek a 
sarkvidéki régió gazdasági fejlıdése 
számára; elfogadja az északi-sarkvidéki 
régió szuverén jogokkal és felelısséggel 
bíró lakosainak és kormányainak azon 
kívánságát, hogy folytatódhasson a 
fenntartható gazdasági fejlıdés, 
ugyanakkor megóvhassák az ıslakosok 
megélhetését biztosító hagyományos 
erıforrásokat és a rendkívül sérülékeny 
sarkvidéki ökoszisztémákat, figyelembe 
véve a térség változatos erıforrásainak 
fenntartható módon történı 
felhasználásával és fejlesztésével 
kapcsolatos tapasztalataikat; javasolja az 
ökoszisztéma-alapú irányítási elvek 
alkalmazását a tudományos ökológiai 
ismeretek társadalmi értékekkel és 
szükségletekkel való összehangolása 
érdekében; 

Or. en 
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12.1.2011 A7-0377/5 

Módosítás  5 
Michael Gahler 
Elıadó 
 
Jelentés A7-0377/2010 
Michael Gahler 
az Északi-sarkvidékre vonatkozó fenntartható uniós politikáról 
2009/2214(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
45 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. elismeri a Sarkvidéki Tanács kiemelt 
szerepét, mivel az az északi-sarkvidéki 
régió egészében zajló együttmőködés 
legfontosabb regionális fóruma; megerısíti 
azon elkötelezettségét, hogy semmilyen 
olyan megegyezést nem támogat, amely 
kizárja valamelyik sarkvidéki uniós 
tagállamot, tagjelölt országot vagy az 
EGT-hez tartozó sarkvidéki EFTA-államot; 
méltányolja a Sarkvidéki Tanács 
munkacsoportjain belül a megfigyelık 
részvételével zajló konkrét munkát, és 
felkéri a Bizottságot és az uniós 
ügynökségeket, hogy amikor csak lehet, 
továbbra is aktívan vegyenek részt 
valamennyi vonatkozó munkacsoport 
tevékenységében; támogatja a Sarkvidéki 
Tanács jogi és gazdasági alapjainak 
megerısítését; 

45. elismeri a Sarkvidéki Tanács kiemelt 
szerepét, mivel az az északi-sarkvidéki 
régió egészében zajló együttmőködés 
legfontosabb regionális fóruma; emlékeztet 
arra, hogy az uniós tagállam Dánián, 
Svédországon és Finnországon, valamint 
a tagjelölt Izlandon kívül, amelyek tagjai 
a Sarkvidéki Tanácsnak, más tagállamok 
– Németország, Franciaország, az 
Egyesült Királyság, Hollandia, 
Spanyolország és Lengyelország – állandó 
megfigyelıként szintén aktívan részt 
vesznek benne; megerısíti azon 
elkötelezettségét, hogy semmilyen olyan 
megegyezést nem támogat, amely kizárja 
valamelyik sarkvidéki uniós tagállamot, 
tagjelölt országot vagy az EGT-hez tartozó 
sarkvidéki EFTA-államot; méltányolja a 
Sarkvidéki Tanács munkacsoportjain belül 
a megfigyelık részvételével zajló konkrét 
munkát, és felkéri a Bizottságot és az uniós 
ügynökségeket, hogy amikor csak lehet, 
továbbra is aktívan vegyenek részt 
valamennyi vonatkozó munkacsoport 
tevékenységében; támogatja a Sarkvidéki 
Tanács jogi és gazdasági alapjainak 
megerısítését; 

Or. en 
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12.1.2011 A7-0377/6 

Módosítás  6 
Michael Gahler 
Elıadó 
 
Jelentés A7-0377/2010 
Michael Gahler 
A sustainable EU policy for the High North 
2009/2214(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
54 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. megerısíti, hogy támogatja az EU 
állandó megfigyelıi státuszát a Sarkvidéki 
Tanácsban; elismeri, hogy az uniós 
tagállamok számos nemzetközi szervezeten 
(például a Nemzetközi Tengerészeti 
Szervezeten, az OSPAR-on, az Északkelet-
atlanti Halászati Bizottságon és a 
Stockholmi Egyezményen) keresztül részt 
vesznek a Sarkvidéki Tanács munkájában, 
és rámutat arra, hogy következetességre 
van szükség az Északi-sarkvidékkel 
kapcsolatos valamennyi uniós politika 
tekintetében; kéri a Bizottságot, hogy 
rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet a 
Sarkvidéki Tanácsban és annak 
munkacsoportjaiban zajló ülésekrıl és az 
ott folyó munkáról; ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy az EU és tagállamai 
tagként vagy megfigyelıként már részt 
vesznek az Északi-sarkvidék 
szempontjából jelentıs olyan egyéb 
nemzetközi szervezetek munkájában, mint 
például az IMO, az OSPAR, a NEAFC és a 
Stockholmi Egyezmény, és hogy ezért 
következetesebben kellene 
összpontosítaniuk az ezek keretében 
végzett munkára; ezzel kapcsolatosan 
külön hangsúlyozza, hogy 
következetességre van szükség az EU 
Északi-sarkvidékkel kapcsolatos 
valamennyi politikája tekintetében; 

54. megerısíti, hogy támogatja az EU 
állandó megfigyelıi státuszát a Sarkvidéki 
Tanácsban; elismeri, hogy az uniós 
tagállamok számos nemzetközi szervezeten 
(például a Nemzetközi Tengerészeti 
Szervezeten, az OSPAR-on, az Északkelet-
atlanti Halászati Bizottságon és a 
Stockholmi Egyezményen) keresztül részt 
vesznek a Sarkvidéki Tanács munkájában, 
és rámutat arra, hogy következetességre 
van szükség az Északi-sarkvidékkel 
kapcsolatos valamennyi uniós politika 
tekintetében; kéri a Bizottságot, hogy 
rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet a 
Sarkvidéki Tanácsban és annak 
munkacsoportjaiban zajló ülésekrıl és az 
ott folyó munkáról; ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy az EU és tagállamai 
tagként vagy megfigyelıként már részt 
vesznek az Északi-sarkvidék 
szempontjából jelentıs olyan egyéb 
nemzetközi szervezetek munkájában, mint 
például az IMO, az OSPAR, a NEAFC és a 
Stockholmi Egyezmény, és hogy ezért 
következetesebben kellene 
összpontosítaniuk az ezek keretében 
végzett munkára; ezzel kapcsolatosan 
külön hangsúlyozza, hogy 
következetességre van szükség az EU 
Északi-sarkvidékkel kapcsolatos 
valamennyi politikája tekintetében; 
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bátorítja a Sarkvidéki Tanácsot arra, hogy 
eseti megfigyelıkként vonja be munkájába 
a civil társadalmat és a nem kormányzati 
szervezeteket is; 

bátorítja a Sarkvidéki Tanácsot arra, hogy 
eseti megfigyelıként szorosabban vonja be 
munkájába a civil társadalmat és a nem 
kormányzati szervezeteket; 

Or. en 
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12.1.2011 A7-0377/7 

Módosítás  7 
Michael Gahler 
Elıadó 
 
Jelentés A7-0377/2010 
Michael Gahler 
az Északi-sarkvidékre vonatkozó fenntartható uniós politikáról 
2009/2214(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
57 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  57a. megállapítja, hogy tudományos 
adatok nyilvánvalóan bizonyítják, hogy az 
északi-sarkvidéki ökoszisztémában 
jelenleg hatalmas, az éghajlattal 
összefüggı változások zajlanak, és hogy ez 
a helyzet megkívánja, hogy elıvigyázatos 
és tudományos szempontból szilárdan 
megalapozott megközelítést 
alkalmazzanak a jövıbeli fejlemények 
tekintetében az Északi-sarkvidéken; 
felszólít arra, hogy többoldalú 
megállapodás keretében végezzenek 
további tudományos vizsgálatokat annak 
érdekében, hogy nemzetközi szinten minél 
jobban megismertessék az északi-
sarkvidéki ökoszisztémát és az azzal 
kapcsolatos döntéseket a további jelentıs 
fejlemények bekövetkezte elıtt; 

Or. en 

 
 
 


