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Amendement  2 

Michael Gahler 

 

Verslag A7-0377/2010 

Michael Gahler 

Een duurzaam EU-beleid voor het hoge noorden 

2009/2214(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien de Russische nationale 

veiligheidsstrategie tot 2020 van mei 2009, 

 – gezien het document ‘Basics of the state 

policy of the Russian Federation in the 

Arctic for the period till 2020 and for a 

further perspective’, goedgekeurd op 18 

september 2008, en de Russische nationale 

veiligheidsstrategie tot 2020 van mei 2009, 

Or. en 
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12.1.2011 A7-0377/3 

Amendement  3 

Michael Gahler 

 

Verslag A7-0377/2010 

Michael Gahler 

Een duurzaam EU-beleid voor het hoge noorden 

2009/2214(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien het nieuwe Strategisch Concept 

van de NAVO, dat in november 2010 op de 

top van Lissabon door de staatshoofden en 

regeringsleiders is goedgekeurd, en de 

consequenties daarvan voor de veiligheid 

in het Noordpoolgebied, in het bijzonder de 

militaire aspecten van het hoge noorden, 

 – gezien het nieuwe Strategisch Concept 

van de NAVO, dat in november 2010 op de 

top van Lissabon door de staatshoofden en 

regeringsleiders is goedgekeurd, en de 

consequenties daarvan voor de veiligheid 

in het Noordpoolgebied, in het bijzonder de 

militaire aspecten van het hoge noorden, 

Or. en 
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12.1.2011 A7-0377/4 

Amendement  4 

Michael Gahler 

 

Verslag A7-0377/2010 

Michael Gahler 

Een duurzaam EU-beleid voor het hoge noorden 

2009/2214(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. onderkent dat de effecten van het 

smeltende ijs en de mildere temperaturen 

ook kansen creëren voor economische 

ontwikkeling in het Noordpoolgebied; 

erkent de wens van de regeringen van het 

Noordpoolgebied met soevereine rechten 

en verantwoordelijkheden om een 

duurzame economische ontwikkeling te 

blijven nastreven, en tegelijk de zeer 

kwetsbare Arctische ecosystemen te 

beschermen, rekening houdend met hun 

ervaring met het duurzame gebruik en de 

duurzame ontwikkeling van de 

hulpbronnen van de regio; beveelt de 

toepassing aan van op het ecosysteem 

gebaseerde managementprincipes om 

wetenschappelijke ecologische kennis te 

combineren met sociale waarden en 

behoeften; 

31. onderkent dat de effecten van het 

smeltende ijs en de mildere temperaturen 

niet alleen de inheemse bevolking 

verdrijven en daarmee de inheemse 

leefwijze bedreigen, maar ook kansen 

creëren voor economische ontwikkeling in 

het Noordpoolgebied; erkent de wens van 

de bewoners en de regeringen van het 

Noordpoolgebied ,et souvereine rechten en 

verantwoordelijkheden om een duurzame 

economische ontwikkeling te blijven 

nastreven, en tegelijk de traditionele 

inkomstenbronnen van de inheemse 

volkeren en de zeer kwetsbare Arctische 

ecosystemen te beschermen, rekening 

houdend met hun ervaring met het 

duurzame gebruik en de duurzame 

ontwikkeling van de verschillende 

hulpbronnen van de regio; beveelt de 

toepassing aan van op het ecosysteem 

gebaseerde managementprincipes om 

wetenschappelijke ecologische kennis te 

combineren met sociale waarden en 

behoeften; 

Or. en 
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12.1.2011 A7-0377/5 

Amendement  5 

Michael Gahler 

 

Verslag A7-0377/2010 

Michael Gahler 

Een duurzaam EU-beleid voor het hoge noorden 

2009/2214(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. erkent de belangrijke rol van de AR als 

het belangrijkste regionale forum voor 

samenwerking voor het hele 

Noordpoolgebied; bevestigt zijn 

toezegging dat het geen afspraken zal 

steunen die een van de Arctische EU-

staten, kandidaat-lidstaten of Arctische 

EER/EVA-staten uitsluiten; onderkent het 

concrete werk van de werkgroepen van de 

AR, waarbij ook de waarnemers betrokken 

zijn geweest, en verzoekt de Commissie en 

EU-agentschappen ook in de toekomst 

zoveel mogelijk actief deel te nemen aan 

alle relevante werkgroepen; is voorstander 

van een stersterking van de juridische en 

economische basis van de AR; 

45. erkent de belangrijke rol van de AR als 

het belangrijkste regionale forum voor 

samenwerking voor het hele 

Noordpoolgebied; herinnert eraan dat, 

naast de EU-landen Denemarken, 

Zweden en Finland en kandidaat-lidstaat 

IJsland, die lid zijn van de Arctische 

Raad, de EU-landen Duitsland, 

Frankrijk, het VK, Nederland, Spanje en 

Polen actieve permanente waarnemers 

zijn;  bevestigt zijn toezegging dat het geen 

afspraken zal steunen die een van de 

Arctische EU-staten, kandidaat-lidstaten of 

Arctische EER/EVA-staten uitsluiten; 

onderkent het concrete werk van de 

werkgroepen van de AR, waarbij ook de 

waarnemers betrokken zijn geweest, en 

verzoekt de Commissie en EU-

agentschappen ook in de toekomst zoveel 

mogelijk actief deel te nemen aan alle 

relevante werkgroepen; is voorstander van 

een stersterking van de juridische en 

economische basis van de AR; 

Or. en 
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Amendement  6 

Michael Gahler 

 

Verslag A7-0377/2010 

Michael Gahler 

Een duurzaam EU-beleid voor het hoge noorden 

2009/2214(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54. bevestigt zijn steun voor de permanente 

waarnemersstatus voor de EU in de AR; 

erkent dat de EU-lidstaten via verscheidene 

internationale organisaties (zoals IMO, 

OSPAR, NEAFC en het Verdrag van 

Stockholm) bij het werk van de AR 

betrokken zijn en onderstreept de noodzaak 

van samenhang in al het EU-beleid ten 

aanzien van het Noordpoolgebied; verzoekt 

de Commissie het Parlement adequaat te 

informeren over vergaderingen en 

werkzaamheden in de AR en zijn 

werkgroepen; benadrukt dat de EU en haar 

lidstaten reeds deelnemen als leden of 

waarnemers in internationale organisaties 

die van belang zijn voor het 

Noordpoolgebied, zoals de IMO, OSPASR, 

NEAFC en het Verdrag van Stockholm, en 

zich op coherentere wijze moeten richten 

op het werk in deze organisaties; 

onderstreept in dit opzicht ook de 

noodzaak van coherentie in al het EU-

beleid ten aanzien van het 

Noordpoolgebied; moedigt de AR aan om 

ook het maatschappelijk middenveld en 

niet-gouvernementele organisaties als ad-

hoc waarnemers in te zetten; 

54. bevestigt zijn steun voor de permanente 

waarnemersstatus voor de EU in de AR; 

erkent dat de EU-lidstaten via verscheidene 

internationale organisaties (zoals IMO, 

OSPAR, NEAFC en het Verdrag van 

Stockholm) bij het werk van de AR 

betrokken zijn en onderstreept de noodzaak 

van samenhang in al het EU-beleid ten 

aanzien van het Noordpoolgebied; verzoekt 

de Commissie het Parlement adequaat te 

informeren over vergaderingen en 

werkzaamheden in de AR en zijn 

werkgroepen; benadrukt dat de EU en haar 

lidstaten reeds deelnemen als leden of 

waarnemers in internationale organisaties 

die van belang zijn voor het 

Noordpoolgebied, zoals de IMO, OSPASR, 

NEAFC en het Verdrag van Stockholm, en 

zich op coherentere wijze moeten richten 

op het werk in deze organisaties; 

onderstreept in dit opzicht ook de 

noodzaak van coherentie in al het EU-

beleid ten aanzien van het 

Noordpoolgebied; moedigt de AR aan om 

het maatschappelijk middenveld en niet-

gouvernementele organisaties nauwer te 

laten participeren als ad-hocwaarnemers; 

Or. en 
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12.1.2011 A7-0377/7 

Amendement  7 

Michael Gahler 

 

Verslag A7-0377/2010 

Michael Gahler 

Een duurzaam EU-beleid voor het hoge noorden 

2009/2214(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 57 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  57 bis. wijste erop dat wetenschappelijk 

onderzoek duidelijk aantoont dat het 

Arctische ecosysteem momenteel 

grootschalige met het klimaat verbonden 

veranderingen doormaakt en dat deze 

situatie een preventieve en 

wetenschappelijk doorwrochte benadering 

vereist met betrekking tot toekomstige 

ontwikkelingen in het Arctisch gebied; 

verzoekt om verder wetenschappelijk 

onderzoek in het kader van een 

multilateraal akkoord, ter vergroting van 

het internationale inzicht in het Arctische 

ecosysteem en de besluitvorming ter zake, 

alvorens wordt gestart met het doorvoeren 

van belangrijke ontwikkelingen; 

Or. en 

 

 


