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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii UE na rzecz Arktyki 
(2013/2595(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje poprzednie sprawozdania i rezolucje w sprawie Arktyki, w 
szczególności rezolucję w sprawie zrównoważonej polityki UE na dalekiej północy ze 
stycznia 2011 r.1 oraz sprawozdanie Wspólnej Komisji Parlamentarnej EOG w sprawie 
polityki arktycznej z października 2013 r.,

– uwzględniając wspólny komunikat Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 26 czerwca 2012 r. zatytułowany 
„Kształtowanie polityki realizowanej przez Unię Europejską w regionie Arktyki: 
postępy poczynione od 2008 r. i dalsze działania” (JOIN(2012) 19), a także 
towarzyszące mu dokumenty robocze zatytułowane „Wykaz działań w ramach 
opracowywania polityki Unii Europejskiej wobec Arktyki” (SWD(2012) 182) oraz 
„Przestrzeń i Arktyka” (SWD(2012) 183),

– uwzględniając porozumienie o partnerstwie między UE a Grenlandią na lata 2007–2013 
oraz umowę o partnerstwie w sprawie połowów między UE i Grenlandią, która weszła 
w życie w dniu 1 stycznia 2013 r. i obowiązuje przez okres trzech lat,

– uwzględniając „Horyzont 2020” – program ramowy UE w zakresie badań naukowych i 
innowacji na lata 2014–2020,

– uwzględniając program prezydium Rady Arktycznej, program współpracy w regionie 
Arktyki Nordyckiej Rady Ministrów oraz program Euro-arktycznej Rady Morza 
Barentsa, 

– uwzględniając podjęte na konferencji Rio+20 zobowiązanie do rozpoczęcia negocjacji 
umowy w sprawie stosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza w 
odniesieniu do ochrony różnorodności biologicznej na obszarach znajdujących się poza 
jurysdykcją krajową,

– uwzględniając nowe i zaktualizowane krajowe strategie i dokumenty polityczne 
dotyczące problemów Arktyki pochodzące z Finlandii, Szwecji, Danii i Grenlandii, 
Norwegii, Rosji, USA, Kanady i Zjednoczonego Królestwa, 

– uwzględniając oświadczenia przyjęte przez Drugie Parlamentarne Forum Wymiaru 
Północnego w lutym 2011 r. w Tromsø,

– uwzględniając wspólne oświadczenie trzeciego posiedzenia ministerialnego 
odnowionego Wymiaru Północnego, które odbyło się w Brukseli w dniu 18 lutego 2013 
r.,

1 Dz.U.C 136 E z 11.5.2012, s. 71.
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– uwzględniając oświadczenie 9. konferencji parlamentarzystów regionu arktycznego, 
która odbyła się w Brukseli w dniach 13–15 września 2010 r., oraz 10. konferencji 
parlamentarzystów regionu arktycznego, która odbyła się w Akureyri w dniach 5–7 
września 2012 r., 

– uwzględniając sprawozdanie zespołu Światowej Organizacji Handlu z dnia 25 listopada 
2013 r. zatytułowane „Wspólnoty Europejskie – środki zakazujące importu produktów z 
fok i obrotu nimi”, rozdział 1.3.5 (ustalający wstępne orzeczenie wydane w dniu 29 
stycznia 2013 r.),

– uwzględniając wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 
października 2013 r. w sprawie C-583/11P oraz z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie T-
526/10 dotyczące stwierdzenia nieważności rozporządzenia Komisji (UE) nr 737/2010 z 
dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu 
produktami z fok1, 

– uwzględniając dyrektywę 2013/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy 
naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE2, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ram polityki w 
zakresie klimatu i energii do roku 20303,

– uwzględniając wyniki konferencji klimatycznej w Cancún (COP16), w tym 
porozumienie dotyczące konieczności ograniczenia emisji w celu uniknięcia wzrostu 
średniej temperatury na świecie o ponad 2°C względem poziomów z epoki 
przedprzemysłowej,

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że wspólny komunikat Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 26 czerwca 2012 r. stanowi 
kolejny krok w odpowiedzi na apel Parlamentu o sformułowanie spójnej polityki UE 
wobec Arktyki; 

B. mając na uwadze, że Parlament bierze czynny udział w pracach stałej komisji 
Konferencji Parlamentarzystów Regionu Arktyki za pośrednictwem swojej Delegacji 
ds. Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-
Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG);

C. mając na uwadze, że Dania, Finlandia i Szwecja są krajami arktycznymi, a Finlandia i 
Szwecja są częściowo położone w kole podbiegunowym; mając na uwadze, że jedyny 
rdzenny lud w UE, Lapończycy, mieszka w regionie arktycznym na terytorium 

1 Dz.U. L 216 z 17.8.2010, s. 1.
2 Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 66.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0094.
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Finlandii i Szwecji, a także Norwegii i Rosji;

D. mając na uwadze, że Norwegia, jako wiarygodny partner, jest stowarzyszona z UE w 
ramach EOG i na mocy układu z Schengen;

E. mając na uwadze długotrwałe zaangażowanie UE w Arktyce przez uczestnictwo we 
wspólnej polityce dotyczącej wymiaru północnego prowadzonej z Rosją, Norwegią i 
Islandią (w tym „okna arktycznego”), we współpracy na Morzu Barentsa, 
w szczególności w ramach Euro-arktycznej Rady Morza Barentsa i Rady Regionu 
Morza Barentsa, a także w wyniku strategicznego partnerstwa z Kanadą, Stanami 
Zjednoczonymi i Rosją oraz przez jej działalność w ostatnich latach w charakterze 
aktywnego obserwatora ad hoc w Radzie Arktycznej;

F. mając na uwadze, że decyzję podjętą przez Radę Arktyczną w Kirunie, aby 
„pozytywnie rozpatrzyć” wniosek UE o przyznanie jej statusu obserwatora, interpretuje 
się na różne sposoby, jeżeli chodzi o zakres przyznanego UE statusu obserwatora w 
Radzie Arktycznej; 

G. mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie w dużym stopniu przyczyniają się 
do badań prowadzonych w Arktyce oraz mając na uwadze, że unijne programy, w tym 
nowy program ramowy „Horyzont 2020”, wspierają ważne projekty badawcze w tym 
regionie, które przynoszą korzyści zwłaszcza narodom i gospodarkom państw 
arktycznych;

H. mając na uwadze, że aby utrzymać średni wzrost temperatury na poziomie poniżej 
dwóch stopni Celsjusza, do 2050 roku można eksploatować jedynie 20% światowych 
zasobów paliw kopalnych. 

I. mając na uwadze, że według szacunków w regionie arktycznym znajduje się około 
jedna piąta światowych nieodkrytych zasobów węglowodorów, potrzebne są jednak 
bardziej szczegółowe badania, aby dokładniej określić wielkość obecnych tam złóż 
gazu i ropy naftowej, które można wydobyć w sposób opłacalny, biorąc pod uwagę 
konieczność eksploatacji tych zasobów w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami 
ochrony środowiska;

J. mając na uwadze, że zmiana klimatu i topnienie lodu morskiego stanowią główne 
zagrożenia dla Arktyki oraz dla ekosystemów i różnorodności biologicznej na całym 
świecie;

K. mając na uwadze, że aż 40% tego obszaru, który do niedawna był stale pokryty lodem 
morskim, obecnie przez część roku nie posiada pokrywy lodowej;

L. mając na uwadze, że te nieskazitelnie czyste wody, które kiedyś znajdowały się pod 
pokrywą lodową, to prawdopodobnie jedyne wody na świecie, na których nigdy nie 
dokonywano połowów i które w związku z tym są siedliskiem cennych koralowców 
zimnowodnych i wciąż nieodkrytych ekosystemów;

M. mając na uwadze, że pokrywa lodowa Grenlandii topnieje obecnie trzy razy szybciej niż 
w latach 90. XX w., przyczyniając się do podwyższenia poziomu mórz;
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N. mając na uwadze, że w 2012 r. ponad 2 000 naukowców z 67 krajów zaapelowało o 
wprowadzenie moratorium na połowy komercyjne w Arktyce do momentu 
przeprowadzenia dalszych badań;

O. mając na uwadze, że państwa arktyczne mają zwierzchnictwo i jurysdykcję nad swoimi 
obszarami lądowymi i wodnymi oraz że należy przestrzegać praw mieszkańców Arktyki 
do prowadzenia zrównoważonej eksploatacji ich zasobów naturalnych; 

P. mając na uwadze, że Arktyka jest otoczona wodami międzynarodowymi, a obywatele i 
rządy na całym świecie, w tym Unia Europejska, są odpowiedzialni za zapewnienie 
Arktyce lepszej ochrony; 

Q. mając na uwadze, że obecnie nie istnieją technologie, które umożliwiałyby usunięcie 
skutków wycieków ropy w warunkach obecności pokrywy lodowej;

R. mając na uwadze, że IMO zakazuje przewozu i stosowania ciężkich olejów opałowych i 
napędowych na wodach otaczających Antarktydę;

S. mając na uwadze, że rosnące zainteresowanie regionem arktycznym wykazywane przez 
podmioty spoza tego regionu, takie jak Chiny, Japonia, Indie i inne kraje, przeznaczanie 
przez te państwa środków finansowych na badania polarne, a zwłaszcza przyznanie 
Korei Południowej, Chinom, Japonii, Indiom i Singapurowi statusu obserwatorów w 
Radzie Arktycznej świadczą o coraz większym geopolitycznym zainteresowaniu 
Arktyką w skali globalnej;

UE a Arktyka

1. przypomina, że w dniu 20 stycznia 2011 r. PE przyjął rezolucję w sprawie 
zrównoważonej polityki UE na dalekiej północy i z zadowoleniem przyjmuje wspólny 
komunikat Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i 
Polityki Bezpieczeństwa z dnia 26 czerwca 2012 r.; potwierdza swoje stanowisko, że 
UE, której trzy państwa członkowskie – Dania, Finlandia i Szwecja – są państwami 
arktycznymi, a Norwegia i Islandia należą do EOG i strefy Schengen, ma uzasadniony 
interes z racji praw i obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego, jej 
zaangażowania w politykę dotyczącą ochrony środowiska, klimatu i inne strategie 
polityczne oraz finansowania, działalności badawczej i interesów ekonomicznych, 
w tym w obszarze żeglugi i eksploatacji zasobów naturalnych; ponadto przypomina, że 
UE posiada duże arktyczne obszary lądowe w Finlandii i Szwecji, zamieszkane przez 
jedyny pierwotny lud Europy – Lapończyków;

2. odnotowuje deklarację kiruńską Rady Arktycznej z maja 2013 r. oraz jej decyzję w 
sprawie przyznania statusu obserwatora UE i innym podmiotom państwowym, a także 
nalega na Komisję, aby kontynuowała prace nad wciąż nierozwiązanymi kwestiami z 
Kanadą i należycie informowała Parlament o rozwoju sytuacji w tym zakresie;

3. popiera działania Komisji mające na celu uzyskanie statusu stałego obserwatora w 
Radzie Arktycznej, wzywa jednak jednocześnie UE, aby w oczekiwaniu na ostateczne 
zatwierdzenie statusu obserwatora aktywnie dążyła do realizacji celów swojej polityki 
arktycznej za pośrednictwem wszelkich odpowiednich organizacji międzynarodowych; 
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4. uznaje Euro-arktyczną Radę Morza Barentsa (BEAC) za ważną platformę współpracy 
między Danią, Finlandią, Norwegią, Rosją, Szwecją oraz Komisją; zwraca uwagę na 
działania BEAC w sprawach zdrowotnych i społecznych, edukacji i badań, energii, 
kultury oraz turystyki; zwraca uwagę na doradczą rolę Grupy Roboczej ds. Ludów 
Tubylczych (WGIP) w ramach BEAC;

5. zwraca uwagę na wkład UE w badania i rozwój, a także na zaangażowanie podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych i działających na mocy prawa UE w regionie Arktyki;

6. zwraca się do Komisji o przedstawienie propozycji w sprawie możliwości rozwinięcia 
projektu Galileo lub takich projektów jak europejski program monitorowania Ziemi, 
które mogą mieć wpływ na Arktykę, aby umożliwić bezpieczniejszą i szybszą 
nawigację po wodach Arktyki, inwestując w ten sposób w bezpieczeństwo i dostępność 
zwłaszcza Przejścia Północno-Wschodniego, z myślą o przyczynieniu się do lepszego 
prognozowania ruchów lodu, przygotowania lepszych map dna morskiego Arktyki oraz 
zrozumienia głównych procesów geodynamicznych tego obszaru;

7. z zadowoleniem przyjmuje zidentyfikowanie obszarów o szczególnym znaczeniu 
ekologicznym i biologicznym w regionie Arktyki na mocy Konwencji o różnorodności 
biologicznej (CBD), gdyż jest to ważne działanie gwarantujące skuteczną ochronę 
różnorodności biologicznej Arktyki; podkreśla również, że duże znaczenie ma 
stosowanie podejścia polegającego na zarządzaniu ekosystemowym w środowisku 
przybrzeżnym, morskim i lądowym Arktyki, na co zwróciła uwagę grupa ekspertów 
Rady Arktycznej ds. zarządzania ekosystemowego; 

8. wyraża zaniepokojenie faktem, że wdrożenie porozumienia w sprawie akcji 
poszukiwawczo-ratowniczych oraz porozumienia w sprawie reagowania na wycieki 
ropy przez członków Rady Arktycznej obejmuje jedynie zapewnienie gotowości i 
reagowanie, nieuregulowana jest jednak kwestia zapobiegania wyciekom ropy i nie ma 
przepisów stwierdzających, że operatorzy ponoszą pełną odpowiedzialność 
ekonomiczną i środowiskową;

9. domaga się aktywnego włączenia ludności rdzennej, organów europejskich, 
społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw w proces wdrożenia;

10. podkreśla potrzebę aktywnego zaangażowania się UE w działalność wszystkich 
istotnych grup roboczych Rady Arktycznej i istotnych organizacji regionalnych i 
międzynarodowych, takich jak IMO, CBD i Zgromadzenie Ogólne ONZ; 

11. odnotowuje nowe strategie arktyczne opublikowane niedawno przez państwa 
członkowskie UE – zarówno członków Rady Arktycznej, takich jak Finlandia, Dania i 
Szwecja, jak i państwa-obserwatorów, takich jak Niemcy i Wielka Brytania – i wyraża 
nadzieję, że zaktualizowane strategie doprowadzą nie tylko do bardziej realistycznych 
wniosków, ale również do konkretnych zobowiązań w Arktyce, podkreślając przy tym 
potrzebę uwzględnienia wspólnych strategii i programów UE mających wpływ na 
Arktykę;

12. zwraca uwagę na decyzję nowego rządu Islandii o zawieszeniu negocjacji w sprawie 
członkostwa w UE; ubolewa, że pomimo bliskich więzi kulturowych oraz faktu, że 
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Islandia – jako członek EOG i strona układu z Schengen – już wdrożyła znaczną część 
prawodawstwa UE, żadnej ze stron nie udało się znaleźć rozwiązania niektórych kwestii 
spornych, a tym samym zaprzepaszczono szansę na ściślejszą integrację z Islandią – 
nawet ze specjalnymi klauzulami wyłączającymi – istotną z punktu widzenia jej 
strategicznego znaczenia geopolitycznego i geoekonomicznego dla przyszłych pokoleń;

13. w związku z powyższym apeluje do Komisji o rozwijanie ściślejszej współpracy z 
Islandią w obszarach stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, takich jak 
rozwój transportu morskiego i energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystując w pełni 
istniejące instrumenty i zachęcając do współpracy w dziedzinie badań i biznesu między 
podmiotami europejskimi a islandzkimi;

14. odnotowuje przygotowania do powołania Arktycznej Rady Biznesu, która ma pełnić 
rolę doradczą przy Radzie Arktycznej, i podkreśla, że znaczny odsetek przedsiębiorstw i 
instytutów europejskich inwestuje w Arktykę i wnosi wkład w jej rozwój; wzywa 
przedsiębiorstwa do poszanowania praw ludności rdzennej oraz do dokonywania 
inwestycji w sposób odpowiedzialny pod względem środowiskowym i społecznym; 

15. potwierdza poparcie dla ustanowienia unijnego centrum informacji o Arktyce w postaci 
sieci działającej w Arktyce, której celem jest informowanie i łączenie podmiotów z 
Arktyki i UE; 

16. w świetle powyższych faktów i wydarzeń zwraca się do Komisji, aby opracowała i 
przedstawiła wizjonerską i spójną strategię zaangażowania UE w Arktyce, dbając o to, 
by interesy społeczno-gospodarcze i środowiskowe UE i jej państw członkowskich, a 
także globalne cele w zakresie zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej 
były zawsze uwzględniane przy opracowywaniu, zmianie lub aktualizacji strategii 
politycznych dotyczących Arktyki; 

17. wzywa Komisję do opracowania planu działania określającego konkretne etapy 
spójnego wdrażania takiej strategii oraz istniejących strategii i programów dotyczących 
Arktyki, aby zapewnić skoordynowane podejście do regionu arktycznego oparte na 
zasadzie ostrożności i podejściu ekosystemowym;

18. zwraca uwagę, że bezpieczeństwo energetyczne jest ściśle związane ze zmianami 
klimatu; uważa, że bezpieczeństwo energetyczne należy poprawić poprzez obniżenie 
uzależnienia UE od paliw kopalnych, takich jak te importowane z Rosji rurociągami; 
przypomina, ze rurociągi te będą narażone na uszkodzenia wskutek topnienia wiecznej 
zmarzliny i podkreśla, że transformacja Arktyki to jeden z istotnych skutków zmian 
klimatu dla bezpieczeństwa UE; podkreśla potrzebę zajęcia się tym czynnikiem 
zwielokrotniającym ryzyko poprzez wzmocnienie unijnej strategii dla Arktyki, a także 
poprzez wzmocnienie polityki generowania w UE energii ze źródeł odnawialnych i 
zapewniania efektywności energetycznej, które znacznie zmniejszą zależność UE od 
zewnętrznych źródeł energii, a co za tym idzie, poprawią jej stan bezpieczeństwa; 

19. jest zdania, że zauważona przez niektórych obserwatorów tak zwana „walka o 
Arktykę”, którą często ma symbolizować umieszczenie rosyjskiej flagi na dnie morskim 
bieguna północnego, nie przyczynia się do umacniania konstruktywnego porozumienia i 
współpracy w regionie; podkreśla, że państwa arktyczne wielokrotnie zobowiązywały 
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się do rozstrzygania ewentualnych konfliktów interesów zgodnie z zasadami prawa 
międzynarodowego; wyraża obawę, że zwiększanie potencjału wojskowego w Arktyce 
może doprowadzić do destabilizacji regionu; apeluje do krajów okołobiegunowych, aby 
nie tworzyły placówek wojskowych ani placówek naukowych chronionych przez 
wojsko; 

20. wyraża zaniepokojenie próbami wydobycia uranu na Grenlandii i wzywa do ogłoszenia 
Arktyki strefą wolną od broni jądrowej; 

 Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, zarządzanie środowiskowe oraz łagodzenie 
zmian klimatu w regionie Arktyki i dostosowanie się do nich 

21. przypomina o swojej rezolucji z 2011 r., podkreślając globalne skutki zmian w regionie 
arktycznym oraz ważną rolę, jaką UE i inne potęgi przemysłowe wraz z państwami 
okołobiegunowymi będą miały do odegrania w redukcji zanieczyszczeń środowiska w 
regionie arktycznym powodowanych przez następujący tam rozwój działalności; zwraca 
uwagę, że zmiana klimatu w Arktyce będzie miała poważny wpływ na regiony 
przybrzeżne na całym świecie, w tym regiony przybrzeżne w Unii Europejskiej, oraz na 
europejskie sektory zależne od klimatu, takie jak rolnictwo i rybołówstwo, energetyka, 
chów reniferów, łowiectwo, turystyka i transport;

22. uważa, że wszystkie rządy i wszyscy obywatele na świecie są odpowiedzialni za 
ochronę Arktyki; 

23. przyznaje, że skutki topnienia lodu i szybkiego wzrostu temperatur stanowią czynnik 
ryzyka dla przemieszczania się ludności rdzennej, a tym samym zagrożenie dla trybu 
życia tej ludności, tworzą jednak one zarazem możliwości dla rozwoju gospodarczego 
w regionie arktycznym; uznaje wolę mieszkańców i rządów regionu arktycznego 
posiadających suwerenne prawa i obowiązki, którzy pragną nadal dążyć do 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego, a jednocześnie chronić tradycyjne źródła 
utrzymania ludności tubylczej i bardzo wrażliwy charakter ekosystemów Arktyki;

24. potwierdza swoje wcześniejsze oświadczenia dotyczące praw rdzennej ludności, a w 
szczególności Lapończyków jako jedynego rdzennego ludu UE, i apeluje do Komisji, 
aby dokładniej zbadała, w jaki sposób można zadbać o to, by ich głos był wysłuchany, a 
ich doświadczenia zostały uwzględnione w unijnym procesie podejmowania decyzji 
politycznych;

25. apeluje o rozpoczęcie debaty międzynarodowej na temat zarządzania środowiskowego i 
lepszej ochrony środowiska Arktyki z udziałem państw arktycznych, wspólnoty 
międzynarodowej, organizacji reprezentujących ludność rdzenną oraz społeczeństwo 
obywatelskie;

26. podkreśla, że wody wokół Arktyki to wody międzynarodowe i wzywa do utworzenia 
globalnej strefy chronionej na wodach znajdujących się poza wyłącznymi strefami 
ekonomicznymi państw arktycznych na mocy porozumienia uzgodnionego i 
przestrzeganego zarówno przez kraje arktyczne, jak i niearktyczne;

27. podkreśla duże znaczenie bezpieczeństwa i ochrony nowych światowych handlowych 
szlaków morskich w Arktyce, zwłaszcza dla gospodarki UE i jej państw członkowskich, 
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biorąc pod uwagę, że państwa te kontrolują 40% światowej żeglugi handlowej; 
odnotowuje, że Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) zmierza do zakończenia 
prac nad obowiązkowym kodeksem polarnym dla żeglugi; podkreśla, że UE i jej 
państwa członkowskie powinny aktywnie wspierać przyjazną dla środowiska i 
bezpieczną żeglugę, zasadę wolności mórz oraz prawo do swobodnego poruszania się 
po międzynarodowych szlakach wodnych; zachęca do współpracy w zakresie zarówno 
badań, jak i inwestycji z myślą o rozwoju solidnej i bezpiecznej infrastruktury 
arktycznych szlaków morskich;

28. w tym kontekście wzywa UE do propagowania surowych ograniczeń stosowania i 
przewozu ciężkich olejów opałowych i napędowych w Arktyce, na wzór ograniczeń 
obowiązujących na wodach wokół Antarktydy; 

29. wzywa Komisję, aby w związku z brakiem odpowiednich uregulowań 
międzynarodowych przedstawiła propozycje przepisów dotyczących statków, które po 
przepłynięciu wód Arktyki lub przed wypłynięciem na te wody wpływają do portów 
UE, z myślą o zakazaniu stosowania i przewozu ciężkich olejów opałowych i 
napędowych; 

30. wzywa państwa regionu do zadbania o to, by wszelkie dostępne oraz mogące powstać w 
przyszłości szlaki transportowe były otwarte dla żeglugi międzynarodowej, a także do 
niewprowadzania jednostronnych i arbitralnych przeszkód, finansowych lub 
administracyjnych, które mogłyby utrudniać żeglugę na terenie Arktyki, innych niż 
środki uzgodnione na szczeblu międzynarodowym mające na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa lub ochrony środowiska;

31. podkreśla, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) musi 
dysponować niezbędnymi środkami w celu monitorowania zanieczyszczeń 
pochodzących z żeglugi morskiej oraz z instalacji naftowych i gazowych w Arktyce, a 
także zapobiegania tym zanieczyszczeniom; podkreśla, że zasady ochrony środowiska i 
bezpieczeństwa IMO i UE muszą być przestrzegane na tym obszarze;

32. wyraża głębokie zaniepokojenie pędem do poszukiwania i wydobywania ropy w 
Arktyce bez przestrzegania odpowiednich norm, na przykład na platformie 
Prirazłomnaja Gazpromu w rosyjskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, a także 
udzielaniem licencji na obszary położone na wodach wokół Grenlandii oraz w innych 
częściach Północnego Atlantyku; 

33. wzywa UE do propagowania na szczeblu międzynarodowym ścisłych zapobiegawczych 
norm regulacyjnych w obszarze ochrony środowiska i bezpieczeństwa w odniesieniu do 
poszukiwania, badania i eksploatacji złóż ropy; wzywa do wprowadzenia zakazu 
odwiertów w poszukiwaniu ropy na pokrytych lodem wodach Arktyki w UE i EOG 
oraz apeluje do UE o propagowanie porównywalnych norm zapobiegawczych w Radzie 
Arktycznej i dla państw arktycznych; 

34. popiera inicjatywę pięciu państw arktycznych dotyczącą uzgodnienia przejściowych 
środków służących zapobieżeniu wszelkim komercyjnym połowom na pełnym morzu w 
centralnej części Oceanu Arktycznego do momentu ustanowienia odpowiednich 
mechanizmów regulacyjnych i środków ochrony;
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35. podkreśla ogromny potencjał w zakresie oszczędności energii w ramach unijnych 
systemów energetycznych i transportowych oraz dostępne możliwości dekarbonizacji 
gospodarki UE i zmniejszenia zależności od importu paliw kopalnych, w tym ropy ze 
źródeł arktycznych;

36. przypomina o prawie ludności Arktyki do decydowania o własnych środkach 
utrzymania i uznaje jej pragnienie zrównoważonego rozwoju regionu oraz zwraca się do 
Komisji, by złożyła sprawozdanie, które programy UE mogłyby zostać wykorzystane 
do wsparcia takiego długoterminowego, zrównoważonego trwałego rozwoju, oraz by 
opracowała środki, za pomocą których można będzie w bardziej konkretny sposób 
przyczynić się do realizacji tego pragnienia;

37. zwraca uwagę na priorytety nowego rządu Grenlandii, który dąży do rozwoju kraju, i 
wzywa Komisję do zbadania, w jaki sposób programy UE mogą przyczynić się do 
zrównoważonego rozwoju Grenlandii oraz w jaki sposób zagwarantować, by więzi z 
Danią i ogólnie z Europą mogły wspierać zrównoważony rozwój służący 
długoterminowym interesom zarówno ludności Grenlandii, jak i podmiotów z UE, 
szczególnie w świetle ogromnej intensyfikacji działań podmiotów spoza Europy na 
Grenlandii; nakłania Komisję i państwa członkowskie do strategicznego spojrzenia na 
przyszłość Grenlandii oraz trwały i bezpieczny pod względem środowiskowym rozwój 
jej zasobów, a jednocześnie do zadbania o to, aby europejskie zaangażowanie właściwie 
przyczyniało się do zrównoważonego rozwoju Grenlandii;

38. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich 
oraz rządom i parlamentom państw regionu arktycznego.


