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Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 28 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju ruske strategije za 

nacionalno varnost do leta 2020 iz maja 

2009, 

 – ob upoštevanju dokumenta „Osnove 
državne politike Ruske federacije na 
arktičnem območju do leta 2020 in 
nadaljnji obeti“, sprejetega 18. septembra 
2008, in ruske strategije za nacionalno 
varnost do leta 2020 iz maja 2009, 
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 – ob upoštevanju novega strateškega 

koncepta Nata, ki ga bodo predsedniki 
držav in vlad potrdili na vrhu v Lizboni 

novembra 2010, in njegovih posledic za 

varnost v arktičnem območju, zlasti za 

vojaške vidike skrajnega severa, 

 – ob upoštevanju novega strateškega 

koncepta Nata, ki so ga predsedniki držav 
in vlad potrdili na vrhu v Lizboni 

novembra 2010, in njegovih posledic za 

varnost v arktičnem območju, zlasti za 

vojaške vidike skrajnega severa, 

Or. en 
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31. priznava, da učinki talečega se ledu in 

blažje temperature ustvarjajo tudi 

priložnosti za gospodarski razvoj arktične 

regije; priznava željo vlad arktične regije s 

suverenimi pravicami in odgovornostmi, ki 

bi rade nadaljevale trajnostni gospodarski 

razvoj, obenem pa zaščitile zelo občutljivo 

naravo arktičnih ekosistemov, pri tem pa 

upošteva njihove izkušnje pri trajnostni 

uporabi virov regije in njihovem 

trajnostnem razvoju; priporoča, da se 

uvedejo načela upravljanja na osnovi 

ekosistemov za združitev ekološkega 

znanstvenega znanja z družbenimi 

vrednotami in potrebami; 

31. priznava, da učinki talečega se ledu in 

blažjih temperatur ne pomenijo samo 
izrivanje avtohtonega prebivalstva ter s 
tem ogrožanje avtohtonega načina 
življenja, pač pa ustvarjajo tudi priložnosti 
za gospodarski razvoj arktičnega območja; 

priznava željo prebivalcev in vlad 
arktičnega območja s suverenimi 

pravicami in odgovornostmi, ki bi radi 

nadaljevali trajnostni gospodarski razvoj, 

obenem pa zaščitili tradicionalne vire za 
preživetje avtohtonih ljudstev in zelo 
občutljivo naravo arktičnih ekosistemov, 

pri tem pa upošteva njihove izkušnje pri 

trajnostni uporabi različnih virov tega 
območja in njihovem trajnostnem razvoju; 

priporoča, da se uvedejo načela upravljanja 

na osnovi ekosistemov za združitev 

ekološkega znanstvenega znanja z 

družbenimi vrednotami in potrebami; 

Or. en 
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45. priznava pomembno vlogo Arktičnega 

sveta kot vodilnega regionalnega foruma za 

sodelovanje za celotno arktično regijo; 

ponovno izraža svojo zavezo, da ne bo 

podprl ureditve, ki bi izključevala katero 

koli od arktičnih držav članic EU, držav 

kandidatk ali arktičnih držav EGP/EFTA; 

ceni konkretno delo, ki so ga opravile 

delovne skupine Arktičnega sveta s 

sodelovanjem opazovalk, ter poziva 

Komisijo in agencije EU, naj še naprej 

dejavno sodelujejo v vseh ustreznih 

delovnih skupinah, kadar je to mogoče; 

podpira krepitev pravne in ekonomske 

podlage Arktičnega sveta; 

45. priznava pomembno vlogo Arktičnega 

sveta kot vodilnega regionalnega foruma za 

sodelovanje za vse arktično območje; želi 
spomniti, da so članice Arktičnega sveta 
Danska, Švedska in Finska, ki so 
članice EU, in država kandidatka 
Islandija, članice EU Nemčija, Francija, 
Združeno kraljestvo, Nizozemska, Španija 
in Poljska pa so aktivne stalne 
opazovalke; ponovno izraža svojo zavezo, 
da ne bo podprl ureditve, ki bi izključevala 

katero koli od arktičnih držav članic EU, 

držav kandidatk ali arktičnih držav 

EGP/EFTA; ceni konkretno delo, ki so ga 

opravile delovne skupine Arktičnega sveta 

s sodelovanjem opazovalk, ter poziva 

Komisijo in agencije EU, naj še naprej 

dejavno sodelujejo v vseh ustreznih 

delovnih skupinah, kadar je to mogoče; 

podpira okrepitev pravne in ekonomske 

podlage Arktičnega sveta; 
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54. potrjuje, da podpira status EU kot 

stalne opazovalke v Arktičnem svetu; 

priznava, da so države članice EU v delo 

Arktičnega sveta vključene prek različnih 

mednarodnih organizacij (kot so 

Mednarodna pomorska organizacija, 

konvencija OSPAR, Komisija za ribištvo 

severovzhodnega Atlantika (NEAFC) in 

Konvencija iz Stockholma), ter poudarja 

potrebo po skladnosti vseh politik EU, ki 

zadevajo Arktiko; poziva Komisijo, naj 

Parlament redno in natančno obvešča o 

sejah in delu Arktičnega sveta in njegovih 

delovnih skupin; pri tem poudarja, da so 

EU in njene države članice že prisotne kot 

članice ali opazovalke v drugih 

mednarodnih organizacijah, pomembnih za 

Arktiko, na primer v Mednarodni pomorski 

organizaciji, OSPAR, NEAFC ter 

Konvenciji iz Stockholma, in da se morajo 

zato bolj povezano osredotočiti na delo v 

teh organizacijah; v zvezi s tem poudarja 

zlasti potrebo po skladnosti vseh politik 

EU, ki zadevajo Arktiko; spodbuja 

Arktični svet, naj kot ad-hoc opazovalce 

vključi tudi člane civilne družbe in 
nevladnih organizacij; 

54. potrjuje, da podpira status EU kot 

stalne opazovalke v Arktičnem svetu; 

priznava, da so države članice EU v delo 

Arktičnega sveta vključene prek različnih 

mednarodnih organizacij (kot so 

Mednarodna pomorska organizacija, 

konvencija OSPAR, Komisija za ribištvo 

severovzhodnega Atlantika (NEAFC) in 

Konvencija iz Stockholma), ter poudarja, 

da morajo biti vse politike EU, ki zadevajo 

Arktiko, skladne; poziva Komisijo, naj 

Parlament redno in natančno obvešča o 

sejah in delu Arktičnega sveta in njegovih 

delovnih skupin; pri tem poudarja, da so 

EU in njene države članice že prisotne kot 

članice ali opazovalke v drugih 

mednarodnih organizacijah, pomembnih za 

Arktiko, na primer v Mednarodni pomorski 

organizaciji, OSPAR, NEAFC ter 

Konvenciji iz Stockholma, in da se morajo 

zato bolj povezano osredotočiti na delo v 

teh organizacijah; v zvezi s tem poudarja 

zlasti potrebo po skladnosti vseh politik 

EU, ki zadevajo Arktiko; spodbuja 

Arktični svet, naj kot ad hoc opazovalce 

tesneje vključi pripadnike civilne družbe in 
nevladnih organizacij; 
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  57a. opozarja, da znanstveni podatki jasno 
kažejo, da se v arktičnem ekosistemu 
dodajajo velike spremembe, povezane s 
podnebjem, in da mora biti zaradi tega 
pristop k prihodnjemu razvoju Arktike 
previden in znanstveno dodobra 
utemeljen; poziva, naj se v okviru 
mnogostranskega sporazuma izvedejo 
nadaljnje znanstvene študije, da bi 
mednarodno javnost bolje seznanili z 
arktičnim ekosistemom in s sprejemanjem 
odločitev o njem, še preden bi globlje 
posegali vanj; 

Or. en 

 

 


