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B7-0228/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την 
Αρκτική
(2013/2595(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις του και τα προηγούμενα ψηφίσματά του 
σχετικά με την Αρκτική, και ειδικότερα την έκθεσή του, του Ιανουαρίου του 20111, 
σχετικά με μια βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά, και την έκθεση της 
μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής, του Οκτωβρίου του 2013, σχετικά με την πολιτική 
για την Αρκτική,

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 26ης Ιουνίου 
2012, με τίτλο «Ανάπτυξη μιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική 
Περιοχή: συντελεσθείσα πρόοδος από το 2008 και επόμενα βήματα» 
(JOIN(2012)0019), και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής σχετικά με την καταγραφή δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική (SWD(2012)0182) και σχετικά με 
το διάστημα και τη Αρκτική (SWD(2012)0183),

– έχοντας υπόψη την εταιρική σχέση ΕΕ-Γροιλανδίας 2007-2013 και τη συμφωνία 
αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Γροιλανδίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 
1η Ιανουαρίου 2013 για περίοδο 3 ετών,

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ για 
την περίοδο 2014 έως 2020,

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα της προεδρίας του Αρκτικού Συμβουλίου, το πρόγραμμα 
συνεργασίας για την Αρκτική του Σκανδιναβικού Συμβουλίου Υπουργών και το 
πρόγραμμα του Ευρωαρκτικού Συμβουλίου της Θάλασσας του Μπάρεντς (BEAC), 

– έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις της διάσκεψης Ρίο+20 για έναρξη διαπραγματεύσεων για 
μια συμφωνία εφαρμογής, στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της Θάλασσας, σχετικά με την προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές 
πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας,

– έχοντας υπόψη τις νέες και επικαιροποιημένες εθνικές στρατηγικές και τα σχετικά 
έγγραφα πολιτικής που αφορούν θέματα της Αρκτικής από τη Φινλανδία, τη Σουηδία, 
τη Δανία και τη Γροιλανδία, τη Νορβηγία, τη Ρωσία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το 
Ηνωμένο Βασίλειο, αντίστοιχα, 

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που εγκρίθηκαν στο Δεύτερο Κοινοβουλευτικό Φόρουμ 
για τη Βόρεια Διάσταση του Tromsø, τον Φεβρουάριο του 2011,

1 ΕΕ C 136 E της 11.5.2012, σ. 71.
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– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της τρίτης συνόδου υπουργών της ανανεωμένης 
Βόρειας Διάστασης, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, στις 18 Φεβρουαρίου 2013,

– έχοντας υπόψη τις αντίστοιχες δηλώσεις της 9ης Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης της 
Αρκτικής Περιοχής, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες από τις 13 έως τις 15 
Σεπτεμβρίου 2010, και της 10ης Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης της Αρκτικής Περιοχής, 
η οποία έλαβε χώρα στο Akureyri από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2012,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ειδικής Ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
της 25ης Νοεμβρίου 2013 με τίτλο «European Communities – measures prohibiting the 
importation and marketing of seal products» (Ευρωπαϊκές Κοινότητες – μέτρα για την 
απαγόρευση της εισαγωγής και εμπορίας προϊόντων φώκιας), κεφάλαιο 1.3.5 (το οποίο 
περιλαμβάνει την προδικαστική απόφαση που εκδόθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2013),

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης 
Οκτωβρίου 2013 στην υπόθεση C-583/11P, και της 25ης Απριλίου στην υπόθεση T-
526/10 σχετικά με την προσφυγή για την ακύρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
737/2010 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2010, για τον καθορισμό λεπτομερών 
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εμπορίου προϊόντων φώκιας1, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών 
πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με πλαίσιο για τις 
πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 20303,

– έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της διάσκεψης του Κανκούν για το κλίμα (COP16), 
συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για περιορισμό των εκπομπών προκειμένου να 
αποφευχθεί αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας άνω των 2°C σε σύγκριση με 
τα προβιομηχανικά επίπεδα,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης 
Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, 
της 26ης Ιουνίου 2012, συνιστά ένα περαιτέρω βήμα προκειμένου να δοθεί απάντηση 
στην έκκληση του Κοινοβουλίου για τη διατύπωση μιας συνεκτικής πολιτικής της ΕΕ 
για την Αρκτική· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της Μόνιμης 
Επιτροπής Βουλευτών της Αρκτικής Περιοχής, μέσω της αντιπροσωπείας του για τις 
σχέσεις με την Ελβετία και την Νορβηγία, στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-
Ισλανδίας, καθώς και στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή του Ευρωπαϊκού 

1 ΕΕ L 216 της 17.8.2010, σ. 1.
2 ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 66.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0094.
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Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία είναι αρκτικές χώρες, 
καθώς και ότι τόσο η Φινλανδία όσο και η Σουηδία βρίσκονται εν μέρει στον Αρκτικό 
Κύκλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μοναδικός αυτόχθων λαός της ΕΕ, οι Σάμι, ζει στις 
αρκτικές περιοχές της Φινλανδίας και της Σουηδίας, καθώς και στη Νορβηγία και τη 
Ρωσία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νορβηγία, ως αξιόπιστος εταίρος, είναι συνδεδεμένη με την 
ΕΕ μέσω του ΕΟΧ και της συμφωνίας του Σένγκεν·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της ΕΕ στην Αρκτική είναι μακροχρόνια, λόγω της 
συμμετοχής της στην κοινή πολιτική για τη Βόρεια Διάσταση με τη Ρωσία, τη 
Νορβηγία και την Ισλανδία (συμπεριλαμβανομένου του «Παράθυρου στην Αρκτική»), 
στη συνεργασία στην περιοχή της Θάλασσας του Μπάρεντς και ιδίως στο Ευρωαρκτικό 
Συμβούλιο της Θάλασσας του Μπάρεντς και το περιφερειακό συμβούλιο της Θάλασσας 
του Μπάρεντς, λόγω των συνεπειών των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με τον 
Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία, καθώς και λόγω της συμμετοχής της ως 
ενεργού και ad hoc παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο κατά τα τελευταία έτη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Αρκτικού Συμβουλίου στο Kiruna να 
«αντιμετωπιστεί θετικά» η αίτηση της ΕΕ για καθεστώς παρατηρητή, ερμηνεύεται με 
διαφορετικούς τρόπους ως προς τον βαθμό στον οποίο θα χορηγηθεί στην ΕΕ καθεστώς 
παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμβάλλουν τα μέγιστα στην 
έρευνα που διεξάγεται στην Αρκτική, καθώς και ότι τα προγράμματα της ΕΕ, όπως το 
νέο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», υποστηρίζουν σημαντικά ερευνητικά έργα 
στην περιοχή, προς όφελος κυρίως των λαών και των οικονομιών των αρκτικών χωρών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να διατηρηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κάτω 
από τους δύο βαθμούς Κελσίου, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί πάνω από το 20% των 
παγκόσμιων αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων έως το 2050· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου το ένα πέμπτο των μη 
ανακαλυφθέντων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στον κόσμο βρίσκεται στην περιοχή 
της Αρκτικής, αλλά πρέπει να διεξαχθούν πιο εκτεταμένες έρευνες για να προσδιοριστεί 
με μεγαλύτερη ακρίβεια η οικονομικά αξιοποιήσιμη ποσότητα φυσικού αερίου και 
πετρελαίου που υπάρχει, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για περιβαλλοντικά ορθή και 
ασφαλή εξερεύνηση και εξόρυξη αυτών των αποθεμάτων·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος και η τήξη του θαλάσσιου πάγου 
αποτελούν σημαντικούς κινδύνους για την Αρκτική και τα οικοσυστήματα και τη 
βιοποικιλότητα παγκοσμίως·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκταση αυτή, η οποία μέχρι πρόσφατα καλυπτόταν μονίμως 
από θαλάσσιο πάγο, μένει πλέον έως και κατά 40% ακάλυπτη για ένα μέρος του έτους·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παρθένα ύδατα τα οποία καλύπτονταν κάποτε από πάγο 



RE\1021939EL.doc 5/11 PE529.615v01-00

EL

είναι πιθανόν τα μοναδικά παγκοσμίως που δεν έχουν υποβληθεί ποτέ σε αλιευτική 
δραστηριότητα και, για τον λόγο αυτόν, περιέχουν κοράλλια ψυχρών υδάτων και 
ανεξερεύνητα οικοσυστήματα·

ΙΓ λαμβάνοντας υπόψη ότι το στρώμα πάγου της Γροιλανδίας τήκεται με τριπλάσια 
ταχύτητα από ό,τι κατά τη δεκαετία του ’90, γεγονός που συμβάλλει στην άνοδο της 
στάθμης της θάλασσας·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 πάνω από 2000 επιστήμονες από 67 χώρες ζήτησαν 
την επιβολή μορατόριουμ όσον αφορά την εμπορική αλιεία στην Αρκτική μέχρι να 
πραγματοποιηθούν περαιτέρω έρευνες·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη της Αρκτικής διαθέτουν κυριαρχία και δικαιοδοσία 
επί του εδάφους και των υδάτων τους, και ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα 
των λαών της Αρκτικής στη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών τους πόρων·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρκτική περικλείεται από διεθνή ύδατα, και ότι οι πολίτες 
και οι κυβερνήσεις όλου του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
έχουν ευθύνη για την καλύτερη προστασία της Αρκτικής· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν τεχνολογίες για τον επαρκή 
καθαρισμό πετρελαιοκηλίδων σε συνθήκες παγετού·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά και η χρήση βαρέος μαζούτ στα ύδατα που 
περιβάλλουν την Ανταρκτική απαγορεύεται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Αρκτική που παρατηρείται 
μεταξύ μη αρκτικών παραγόντων όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία και άλλες ασιατικές 
χώρες, η εκ μέρους τους χρηματοδότηση της πολικής έρευνας και, κυρίως, η 
επιβεβαίωση της συμμετοχής της Νότιας Κορέας, της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Ινδίας 
και της Σιγκαπούρης ως παρατηρητών στο Αρκτικό Συμβούλιο, αποτελούν ένδειξη 
ενίσχυσης της γεωπολιτικής σημασίας της Αρκτικής σε παγκόσμιο επίπεδο·

Η ΕΕ και η Αρκτική

1. υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 20ής Ιανουαρίου 2011, σχετικά με μια βιώσιμη 
πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά, και χαιρετίζει την κοινή ανακοίνωση της 
Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 26ης Ιουνίου 2012· επιβεβαιώνει τη θέση του 
ότι, καθώς τρία κράτη μέλη της ΕΕ –η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία– είναι 
αρκτικές χώρες, ενώ η Νορβηγία και η Ισλανδία ανήκουν στον ΕΟΧ και τον χώρο 
Σένγκεν, η ΕΕ έχει έννομο συμφέρον δυνάμει των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών 
της βάσει του διεθνούς δικαίου, της δέσμευσής της σε περιβαλλοντικές, κλιματικές και 
άλλες πολιτικές, καθώς και μέσω της χρηματοδότησης, των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων και των οικονομικών συμφερόντων της, μεταξύ άλλων στους τομείς 
της ναυτιλίας και της ανάπτυξης των φυσικών πόρων· υπενθυμίζει επίσης ότι η ΕΕ 
διαθέτει μεγάλες αρκτικές εκτάσεις στη Φινλανδία και τη Σουηδία, οι οποίες 
κατοικούνται από τον μοναδικό αυτόχθονα πληθυσμό της ΕΕ, τους Σάμι·
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2. λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Kiruna του Αρκτικού Συμβουλίου, του Μαΐου του 
2013, καθώς και την απόφασή του όσον αφορά το καθεστώς παρατηρητή για την ΕΕ 
και άλλες κρατικές οντότητες, και καλεί επειγόντως την Επιτροπή να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για τη διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων με τον Καναδά και να 
ενημερώνει δεόντως το Κοινοβούλιο σχετικά με τη διαδικασία αυτή·

3. υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής για την εξασφάλιση καθεστώτος μόνιμου 
παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο, καλεί ωστόσο την ΕΕ να επιδιώξει ενεργά τους 
στόχους της στρατηγικής της για την Αρκτική μέσω όλων των σχετικών διεθνών 
οργανισμών, εν αναμονή της πλήρους έγκρισης του καθεστώτος παρατηρητή·

4. θεωρεί ότι το Ευρωαρκτικό Συμβούλιο της Θάλασσας του Μπάρεντς (BΕΑC) αποτελεί 
σημαντικό κόμβο για τη συνεργασία μεταξύ της Δανίας, της Φινλανδίας, της 
Νορβηγίας, της Ρωσίας, της Σουηδίας και της Επιτροπής· επισημαίνει το έργο του 
BΕΑC στους τομείς της υγείας και των κοινωνικών ζητημάτων, της εκπαίδευσης και 
της έρευνας, της ενέργειας, του πολιτισμού και του τουρισμού· επισημαίνει τον 
συμβουλευτικό ρόλο της Ομάδας Εργασίας Αυτοχθόνων Λαών (WGIP) στο πλαίσιο 
του BΕΑC·

5. εφιστά την προσοχή στις συνεισφορές της ΕΕ στην έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς 
και στη δέσμευση οικονομικών φορέων που είναι καταχωρισμένοι και ασκούν τις 
δραστηριότητές τους βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας στην περιοχή της Αρκτικής·

6. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με το πώς μπορεί να 
διαμορφωθεί το πρόγραμμα Galileo ή άλλα προγράμματα όπως αυτό που αφορά την 
παγκόσμια παρακολούθηση για το περιβάλλον και την ασφάλεια, προγράμματα που 
έχουν ενδεχομένως αντίκτυπο στην Αρκτική, ούτως ώστε να καταστεί ασφαλέστερη και 
ταχύτερη η ναυσιπλοΐα στα ύδατα της Αρκτικής, επενδύοντας με αυτόν τον τρόπο ιδίως 
στην ασφάλεια και την προσβασιμότητα της διόδου Βορρά-Ανατολής, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η δυνατότητα πρόβλεψης των μετακινήσεων πάγου και να βελτιωθούν η 
χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα της Αρκτικής και η κατανόηση των κύριων 
γεωδυναμικών διαδικασιών στην περιοχή·

7. χαιρετίζει τον προσδιορισμό οικολογικά και βιολογικά σημαντικών περιοχών στην 
Αρκτική δυνάμει της Σύμβασης για τη βιοποικιλότητα (CBD) ως σημαντική διαδικασία 
για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διατήρησης της αρκτικής βιοποικιλότητας, 
και τονίζει τη σημασία του να εφαρμοστεί στο παράκτιο, θαλάσσιο και χερσαίο 
περιβάλλον της Αρκτικής μια διαχείριση που θα έχει ως γνώμονα το οικοσύστημα 
(EBM), όπως επισημαίνεται από την ομάδα εμπειρογνωμόνων του Αρκτικού 
Συμβουλίου σε θέματα EBM· 

8. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η εφαρμογή της συμφωνίας έρευνας και 
διάσωσης και της συμφωνίας για την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων, από τα μέλη του 
Αρκτικού Συμβουλίου, καλύπτει μόνο δραστηριότητες ετοιμότητας και ανταπόκρισης, 
δεν ρυθμίζει την πρόληψη των πετρελαιοκηλίδων και δεν περιλαμβάνει διατάξεις με τις 
οποίες να εξασφαλίζεται ότι οι εταιρείες φέρουν την πλήρη οικονομική και 
περιβαλλοντική ευθύνη·

9. ζητεί να εξασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή των αυτοχθόνων λαών, των ευρωπαϊκών 
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οργανισμών, της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων στη διαδικασία 
εφαρμογής·

10. τονίζει την ανάγκη για ενεργή συμμετοχή της ΕΕ σε όλες τις σχετικές ομάδες εργασίας 
του Αρκτικού Συμβουλίου ή σε συναφείς περιφερειακούς ή διεθνείς οργανισμούς, όπως 
ο ΔΝΟ, η CBD και η ΓΣΗΕ· 

11. λαμβάνει υπόψη τις νέες στρατηγικές για την περιοχή της Αρκτικής που 
δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από κράτη μέλη της ΕΕ –τόσο από μέλη του Αρκτικού 
Συμβουλίου όπως η Φινλανδία, η Δανία και η Σουηδία, όσο και από κράτη 
παρατηρητές όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο– και εκφράζει την ελπίδα ότι 
οι επικαιροποιημένες στρατηγικές θα οδηγήσουν όχι μόνο σε μια πιο ρεαλιστική 
κατανόηση, αλλά και σε συγκεκριμένη ανάληψη δράσης στην Αρκτική, τονίζοντας την 
ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι κοινές πολιτικές και τα κοινά προγράμματα της ΕΕ που 
επηρεάζουν την Αρκτική·

12. λαμβάνει υπόψη την απόφαση της νέας κυβέρνησης της Ισλανδίας να αναστείλει τις 
διαπραγματεύσεις για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι καμία από τις πλευρές δεν κατόρθωσε να βρει λύση όσον αφορά τις 
αντικρουόμενες απόψεις τους σε ορισμένα θέματα, παρά τους στενούς πολιτισμικούς 
δεσμούς τους και το γεγονός ότι η Ισλανδία έχει ήδη μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο 
σημαντικό μέρος της νομοθεσίας της ΕΕ ως μέλος του ΕΟΧ και του χώρου Σένγκεν, με 
αποτέλεσμα να χαθεί η ευκαιρία στενότερης ενσωμάτωσης της Ισλανδίας –έστω και 
υπό ειδικές ρήτρες εξαίρεσης– δεδομένης της στρατηγικής θέσης που θα έχει για τις 
μελλοντικές γενιές από γεωπολιτική και γεωοικονομική άποψη·

13. καλεί την Επιτροπή, ενόψει των ανωτέρω, να αναπτύξει στενότερη συνεργασία με την 
Ισλανδία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως είναι η ανάπτυξη των θαλασσίων 
μεταφορών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αξιοποιώντας πλήρως τους 
υφιστάμενους μηχανισμούς και ενθαρρύνοντας την ερευνητική και επιχειρηματική 
συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών και ισλανδικών φορέων·

14. λαμβάνει υπόψη τις προετοιμασίες για τη σύσταση αρκτικού επιχειρηματικού 
συμβουλίου που θα υπάγεται στο Αρκτικό Συμβούλιο με συμβουλευτικό ρόλο και 
επισημαίνει το μεγάλο ποσοστό ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ινστιτούτων που 
συμβάλλουν και επενδύουν στην περιοχή της Αρκτικής· καλεί τις επιχειρήσεις να 
σέβονται τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και να πραγματοποιούν 
επενδύσεις με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο· 

15. επιβεβαιώνει τη στήριξή του όσον αφορά την ίδρυση ενός Κέντρου Πληροφοριών της 
ΕΕ για την Αρκτική, ενός δικτύου με έδρα στην Αρκτική το οποίο θα έχει ως στόχο την 
ενημέρωση και σύνδεση φορέων της Αρκτικής και της ΕΕ· 

16. καλεί την Επιτροπή, ενόψει των ανωτέρω δεδομένων και εξελίξεων, να αναπτύξει και 
να προωθήσει μια στρατηγική με όραμα και συνοχή για την εμπλοκή της ΕΕ στην 
Αρκτική, εξασφαλίζοντας ότι θα λαμβάνονται υπόψη τα κοινωνικοοικονομικά και 
περιβαλλοντικά συμφέροντα της ΕΕ και των κρατών μελών της, καθώς και οι 
παγκόσμιοι στόχοι για την προστασία της βιοποικιλότητας και την αλλαγή του 
κλίματος, κατά την ανάπτυξη, την τροποποίηση ή την επικαιροποίηση πολιτικών που 
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επηρεάζουν την Αρκτική· 

17. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει σχέδιο δράσης στο οποίο να ορίζονται 
συγκεκριμένα βήματα για τη συνεκτική υλοποίηση αυτής της στρατηγικής και των 
υφιστάμενων πολιτικών και προγραμμάτων που σχετίζονται με την Αρκτική, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την περιοχή 
της Αρκτικής η οποία θα βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης και την οικοσυστημική 
προσέγγιση·

18. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι στενά συνδεδεμένη 
με την αλλαγή του κλίματος· θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει βελτίωση της ενεργειακής 
ασφάλειας, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα, όπως 
αυτά που εισάγονται από τη Ρωσία μέσω αγωγών· υπενθυμίζει ότι οι αγωγοί αυτοί θα 
καταστούν ευάλωτοι σε διακοπές λειτουργίας λόγω της τήξης του πέρμαφροστ, και 
τονίζει ότι ο μετασχηματισμός της Αρκτικής αντιπροσωπεύει μια σημαντική συνέπεια 
της αλλαγής του κλίματος στην ασφάλεια της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστεί αυτός ο πολλαπλασιαστής κινδύνου με μια κατάλληλη στρατηγική της 
ΕΕ για την Αρκτική, και μέσω μιας ενισχυμένης πολιτικής υπέρ των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας της ΕΕ και της ενεργειακής απόδοσης, με την οποία θα περιορίζεται 
σημαντικά η εξάρτηση της Ένωσης από εξωτερικές πηγές και έτσι θα βελτιώνεται η 
θέση της από άποψη ασφάλειας· 

19. θεωρεί ότι η εντύπωση που σχηματίζεται από ορισμένους παρατηρητές ενός «αγώνα 
δρόμου» για την Αρκτική, που συχνά συμβολίζεται με την τοποθέτηση της ρωσικής 
σημαίας στο βυθό της θάλασσας στο Βόρειο Πόλο, δεν συμβάλλει στην προώθηση μιας 
εποικοδομητικής κατανόησης και συνεργασίας στην περιοχή· τονίζει ότι τα κράτη της 
Αρκτικής έχουν επανειλημμένως δηλώσει τη δέσμευσή τους να επιλύσουν ενδεχόμενες 
συγκρούσεις συμφερόντων σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου· εκφράζει την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι η αυξανόμενη ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων στην 
Αρκτική θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση της περιοχής· 
προτρέπει τα κράτη που περιβάλλουν τον Βόρειο Πόλο να μην κατασκευάζουν 
στρατιωτικά φυλάκια ή επιστημονικά κέντρα με στρατιωτικό εξοπλισμό· 

20. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις προσπάθειες για εξόρυξη ουρανίου στη 
Γροιλανδία και ζητεί να κηρυχθεί η Αρκτική αποπυρηνικοποιημένη ζώνη· 

Βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, περιβαλλοντική διακυβέρνηση, μετριασμός της 
κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην περιοχή της Αρκτικής 

21. υπενθυμίζει το ψήφισμα του 2011, στο οποίο τονίζονται ο παγκόσμιος αντίκτυπος των 
αλλαγών στην περιοχή της Αρκτικής και ο σημαντικός ρόλος που θα πρέπει να 
διαδραματίζουν η ΕΕ και άλλες βιομηχανικές δυνάμεις μαζί με τα κράτη που 
περιβάλλουν τον Βόρειο Πόλο στη μείωση της ρύπανσης στην Αρκτική, η οποία 
προκαλείται από την αύξηση των δραστηριοτήτων στην περιοχή· επισημαίνει ότι οι 
αλλαγές του κλίματος στην Αρκτική θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις παράκτιες 
περιοχές παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων περιοχών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους τομείς που εξαρτώνται από το κλίμα στην 
Ευρώπη, όπως η γεωργία και η αλιεία, η ενέργεια, η εκτροφή ταράνδων, το κυνήγι, ο 
τουρισμός και οι μεταφορές·



RE\1021939EL.doc 9/11 PE529.615v01-00

EL

22. αναγνωρίζει την ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και πολιτών παγκοσμίως όσον αφορά 
την προστασία της Αρκτικής· 

23. αναγνωρίζει ότι οι επιπτώσεις της τήξης των πάγων και της ταχείας αύξησης της 
θερμοκρασίας δεν αποτελούν μόνο παράγοντα κινδύνου, καθότι οδηγούν στον 
εκτοπισμό των αυτοχθόνων πληθυσμών απειλώντας έτσι τον τρόπο ζωής τους, αλλά 
δημιουργούν επίσης ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή της Αρκτικής· 
αναγνωρίζει την επιθυμία των κατοίκων και των κυβερνήσεων της περιοχής της 
Αρκτικής με κυριαρχικά δικαιώματα και υποχρεώσεις να συνεχίσουν να επιδιώκουν 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη προστατεύοντας ταυτόχρονα παραδοσιακές πηγές 
βιοπορισμού των αυτοχθόνων πληθυσμών και τον πολύ ευαίσθητο χαρακτήρα των 
οικοσυστημάτων της Αρκτικής·

24. επιβεβαιώνει τις προηγούμενες δηλώσεις του σχετικά με τα δικαιώματα των 
αυτοχθόνων πληθυσμών εν γένει, και των Σάμι ως του μοναδικού αυτόχθονος λαού της 
ΕΕ ειδικότερα, και παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τρόπους με τους 
οποίους θα εξασφαλίζεται ότι η φωνή τους και η πείρα τους λαμβάνονται υπόψη στο 
πλαίσιο των διαδικασιών χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

25. ζητεί την έναρξη διεθνούς διαλόγου σχετικά με την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και 
την καλύτερη περιβαλλοντική προστασία της Αρκτικής, με τη συμμετοχή των 
παράκτιων κρατών της Αρκτικής, της διεθνούς κοινότητας, οργανισμών που 
εκπροσωπούν τους αυτόχθονες πληθυσμούς και της κοινωνίας των πολιτών·

26. τονίζει ότι τα ύδατα που περιβάλλουν την Αρκτική είναι διεθνή ύδατα και ζητεί να 
υπάρξει συμφωνία όσον αφορά τη δημιουργία παγκόσμιας προστατευόμενης περιοχής 
στα ύδατα εκτός των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών των παράκτιων κρατών της 
Αρκτικής, η οποία θα τηρείται τόσο από τις χώρες της Αρκτικής όσο και από τις 
υπόλοιπες χώρες·

27. υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία της ασφάλειας και προστασίας των νέων παγκόσμιων 
εμπορικών αξόνων μεταφοράς μέσω της Αρκτικής Θάλασσας, ιδιαίτερα για την 
οικονομία της ΕΕ συνολικά και τις επιμέρους οικονομίες των κρατών μελών της, 
δεδομένου ότι οι χώρες αυτές ελέγχουν το 40% της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας· 
λαμβάνει υπόψη το έργο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) για την 
οριστικοποίηση ενός υποχρεωτικού Πολικού Κώδικα για τη ναυτιλία· επισημαίνει ότι η 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να υπερασπίζονται ενεργά την ασφαλή και 
περιβαλλοντικά υπεύθυνη ναυσιπλοΐα, την ελευθερία των θαλασσών και το δικαίωμα 
της ελεύθερης διέλευσης από τις διεθνείς πλωτές οδούς· ενθαρρύνει τη συνεργασία 
τόσο στην έρευνα όσο και στις επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη μιας στέρεης και 
ασφαλούς υποδομής για τις αρκτικές θαλάσσιες οδούς·

28. καλεί στο πλαίσιο αυτό την ΕΕ να προωθήσει αυστηρά όρια για τη χρήση και τη 
μεταφορά βαρέος μαζούτ στην Αρκτική, ακολουθώντας παρόμοιους περιορισμούς που 
ισχύουν για τα ύδατα που περιβάλλουν την Ανταρκτική· 

29. καλεί την Επιτροπή, ελλείψει επαρκών διεθνών μέτρων, να υποβάλει προτάσεις σχετικά 
με κανόνες για τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένες της ΕΕ έπειτα ή πριν από ταξίδια 
μέσω των υδάτων της Αρκτικής, με σκοπό την απαγόρευση της χρήσης και της 
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μεταφοράς βαρέος μαζούτ· 

30. καλεί τα κράτη της περιοχής να διασφαλίσουν ότι όλοι οι τρέχοντες άξονες μεταφοράς 
–και εκείνοι που μπορεί να δημιουργηθούν στο μέλλον– θα είναι ανοικτοί στη διεθνή 
ναυσιπλοΐα, και να αποφύγουν τη θέσπιση τυχόν αυθαίρετων μονομερών φραγμών, είτε 
οικονομικών είτε διοικητικών, οι οποίοι θα μπορούσαν να εμποδίζουν τη ναυσιπλοΐα 
στην Αρκτική, με εξαίρεση τα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας ή 
την προστασία του περιβάλλοντος·

31. επισημαίνει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) 
πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την παρακολούθηση και την πρόληψη της 
ρύπανσης από τη ναυσιπλοΐα, καθώς και από τις εγκαταστάσεις πετρελαίου και 
φυσικού αερίου στην Αρκτική· τονίζει ότι στην εν λόγω περιοχή πρέπει να τηρούνται οι 
κανόνες του ΔΝΟ και της ΕΕ για το περιβάλλον και την ασφάλεια·

32. εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με τη σπουδή με την οποία επιδιώκεται η 
εξερεύνηση και εξόρυξη πετρελαίου στην Αρκτική, χωρίς εφαρμογή κατάλληλων 
προτύπων, όπως στην περίπτωση της πλατφόρμας Prirazlomnaya της Gazprom στη 
ρωσική ΑΟΖ, καθώς και σχετικά με την αδειοδότηση τεμαχίων στα ύδατα που 
περιβάλλουν τη Γροιλανδία και σε άλλες περιοχές του Βόρειου Ατλαντικού· 

33. καλεί την ΕΕ να προωθήσει αυστηρά προληπτικά ρυθμιστικά πρότυπα στον τομέα της 
περιβαλλοντικής προστασίας και ασφάλειας για την εξερεύνηση, αναζήτηση και 
παραγωγή πετρελαίου διεθνώς· ζητεί την απαγόρευση της εξόρυξης πετρελαίου στα 
παγωμένα ύδατα της Αρκτικής που ανήκουν σε χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, και την 
προώθηση από πλευράς ΕΕ συγκρίσιμων προληπτικών προτύπων στο πλαίσιο του 
Αρκτικού Συμβουλίου και για τα παράκτια κράτη της Αρκτικής· 

34. υποστηρίζει την πρωτοβουλία πέντε παράκτιων κρατών της Αρκτικής να συμφωνήσουν 
σε προσωρινά προληπτικά μέτρα με τα οποία θα απαγορεύεται κάθε μελλοντική 
εμπορική αλιευτική δραστηριότητα ανοικτής θαλάσσης στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό 
μέχρι τη θέσπιση κατάλληλων ρυθμιστικών μηχανισμών και προστασίας·

35. επισημαίνει τις μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στα ενεργειακά και 
μεταφορικά συστήματα της ΕΕ, καθώς και τις διαθέσιμες ευκαιρίες για την απαλλαγή 
της οικονομίας της ΕΕ από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τη μείωση των 
εισαγωγών ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου από την 
Αρκτική·

36. υπενθυμίζει το δικαίωμα των λαών της Αρκτικής να καθορίσουν οι ίδιοι τον τρόπο 
βιοπορισμού τους και αναγνωρίζει την επιθυμία τους για βιώσιμη ανάπτυξη στην 
περιοχή, ζητεί δε από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα  προγράμματα 
της ΕΕ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη μιας 
μακροπρόθεσμης, ισόρροπης βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και να καταρτίσει μέτρα που 
θα αποσκοπούν σε μια πιο συγκεκριμένη συμβολή στην εκπλήρωση αυτής της 
επιθυμίας·

37. λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης της Γροιλανδίας, η οποία 
επιδιώκει την ανάπτυξη της χώρας, και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει πώς θα 
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μπορούσαν να συμβάλουν τα προγράμματα της ΕΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη της 
Γροιλανδίας, καθώς και πώς οι δεσμοί της Γροιλανδίας με τη Δανία και την Ευρώπη 
συνολικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης η 
οποία θα εξυπηρετεί τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα τόσο του λαού της Γροιλανδίας 
όσο και των φορέων της ΕΕ, ιδίως υπό το πρίσμα της δραματικής αύξησης 
δραστηριοτήτων μη ευρωπαϊκών φορέων στη Γροιλανδία· παροτρύνει τόσο την 
Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια στρατηγική προσέγγιση όσον 
αφορά το μέλλον της Γροιλανδίας και τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά ασφαλή 
ανάπτυξη των πόρων της, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η συμμετοχή της Ευρώπης 
συμβάλλει δεόντως στη βιώσιμη ανάπτυξη της Γροιλανδίας·

38. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών 
μελών, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών της περιοχής της 
Αρκτικής.


