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Ilgtspējīga ES politika attiecībā uz Tālajiem Ziemeļiem 

Eiropas Parlamenta 2011. gada 20. janvāra rezolūcija par ilgtspējīgu ES politiku attiecībā 

uz Tālajiem Ziemeļiem (2009/2214(INI)) 

 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā ANO Jūras tiesību konvenciju (UNCLOS), kas tika noslēgta 1982. gada 

10. decembrī un ir spēkā kopš 1994. gada 16. novembra, 

– ņemot vērā ANO Kontinentālā šelfa robežu komiteju, 

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām 

(UNFCCC) un Konvenciju par bioloģisko daudzveidību (CBD), 

– ņemot vērā ANO 2007. gada 13. septembra Deklarāciju par pamatiedzīvotāju tiesībām, 

– ņemot vērā 1996. gada 19. septembrī parakstīto deklarāciju par Arktikas Padomes (AP) 

izveidi, 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo 

īpaši tā 4. daļu, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) līgumu, 

– ņemot vērā 1993. gada 11. janvārī Kirkenesā parakstīto deklarāciju par sadarbību Barenca 

Eiroarktiskajā reģionā, 

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 20. novembra paziņojumu par Eiropas Savienību un 

Arktikas reģionu (COM(2008)0763), 

– ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 9. oktobra rezolūciju par Arktikas pārvaldību1, 

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 8. decembra secinājumus par Arktikas jautājumiem2 un 

2008. gada 8. decembra secinājumus par Eiropas Savienību un Arktikas reģionu3, 

– ņemot vērā 2008. gada 28. maijā Ziemeļu ledus okeāna konferencē pieņemto Ilulisatas 

deklarāciju, 

– ņemot vērā 1920. gada 9.februāra līgumu starp Norvēģiju, ASV, Dāniju, Franciju, Itāliju, 

Japānu, Nīderlandi, Lielbritāniju, Īriju, Lielbritānijas aizjūras domīnijām un Zviedriju 

attiecībā uz Špicbergenu/Svalbāru, 

– ņemot vērā Ziemeļu dimensijas politiku un tās partnerattiecības, kā arī ES un Krievijas 

kopējās telpas, 
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2  Ārlietu padomes 2985. sanāksme. 
3  Padomes 2914. sanāksme. 



– ņemot vērā ES un Grenlandes Stratēģisko partnerattiecību nolīgumu 2007.–2012. gadam, 

– ņemot vērā ES 5., 6. un 7. pamatprogrammu pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomā, 

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas 1989. gada 27. jūnijā pieņemto Konvenciju 

Nr. 169, 

– ņemot vērā 2005. gada Ziemeļu konvenciju par sāmiem, 

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2007. gada 13. septembra Deklarāciju Nr. 61/295 

par pamatiedzīvotāju tiesībām, 

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību  padomes 2007. gada 

28. septembra rezolūciju Nr. 6/12, 2007. gada 14. decembra rezolūciju Nr. 6/36, 2008. gada 

24. septembra rezolūciju Nr. 9/7, 2009. gada 1. oktobra rezolūciju Nr. 12/13 un 2010. gada 

5. oktobra rezolūciju Nr. 15/7, 

– ņemot vērā Somijas 2010. gada 4. jūnijā pieņemto stratēģiju Arktikas reģionam, 

– ņemot vērā Zviedrijas parlamenta Ārlietu komitejas atzinumu par Komisijas paziņojumu 

COM(2008)07631, 

– ņemot vērā Dānijas un Grenlandes 2008. gada maija stratēģiju Arktikai pārejas laikā, 

– ņemot vērā Norvēģijas valdības 2007. gada stratēģiju Tālajiem Ziemeļiem un 2009.gada 

marta sekojošos pasākumus, 

– ņemot vērā Nordregio ziņojumu „2009:2 Strong, Specific and Promising – Towards a 

Vision for the Northern Sparsely Populated Areas in 2020”, 

– ņemot vērā Ziemeļvalstu Ministru padomes Arktikas sadarbības programmu 2009.–2011. 

gadā, Barenca Eiroarktiskās padomes programmu un AP vadības programmu, 

– ņemot vērā Kanādas 2009. gada augusta Ziemeļu stratēģiju un turpmāko 2010. gada 

20. augusta paziņojumu par Kanādas ārpolitiku Arktikā, 

– ņemot vērā Kanādas tiesību aktu, ar ko tiek grozīts 2009. gada augusta Arktikas ūdeņu 

piesārņojuma novēršanas akts, 

– ņemot vērā 2008. gada 18. septembrī pieņemto dokumentu „Krievijas Federācijas 

pamatnostādnes Arktikas reģionam laika posmam līdz 2020. gadam un ilgāk” un Krievijas 

2009. gada maija valsts drošības stratēģiju līdz 2020. gadam, 

– ņemot vērā ASV prezidenta 2009. gada 9. janvāra valsts drošības direktīvu un iekšzemes 

drošības direktīvu, 

– ņemot vērā ASV 2010. gada aktu par enerģētikas nozares atbildīgu attīstību Arktikā, 

– ņemot vērā ASV 2009. gada Arktikas naftas piesārņojuma atklāšanas un novēršanas aktu, 
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– ņemot vērā ASV 2009. gada Arktikas jūras kuģniecības novērtējuma īstenošanas aktu, 

– ņemot vērā 2008. gada novembra Monako deklarāciju, 

– ņemot vērā Ziemeļu dimensijas 1. parlamentārajā forumā 2009. gada 26. septembrī Briselē 

pieņemto galīgo paziņojumu, 

– ņemot vērā Arktikas reģiona valstu parlamenta deputātu 9. konferencē 2010. gada 

15. septembrī pieņemto paziņojumu, 

– ņemot vērā NATO jauno stratēģisko koncepciju, ko pieņēma valstu un valdību vadītāji 

Lisabonas samitā 2010. gada novembrī, un tās ietekmi uz drošības perspektīvām Arktikas 

reģionā, jo īpaši Tālo Ziemeļu militāros aspektus, 

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu, 

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A7-0377/2010), 

A. tā kā Komisijas paziņojums ir oficiāls pirmais solis, lai atbildētu uz Eiropas Parlamenta 

aicinājumu formulēt ES politiku attiecībā uz Arktiku; tā kā Padomes secinājumi par Arktiku 

būtu jāatzīst kā turpmāks solis, lai noteiktu ES politiku attiecībā uz Arktiku; 

B. tā kā Eiropas Parlaments ar delegācijas attiecībām ar Šveici, Islandi un Norvēģiju 

starpniecību ir divas desmitgades aktīvi piedalījies Arktikas reģiona valstu parlamentāriešu 

pastāvīgās komitejas darbā, un šīs dalības augstākais punkts ir Arktikas reģiona valstu 

parlamentāriešu konferences organizēšana 2010. gada septembrī Briselē; 

C. tā kā Dānija, Somija un Zviedrija ir Arktikas valstis un Somija un Zviedrija daļēji atrodas 

pie polārā loka; tā kā ES vienīgie pamatiedzīvotāji – sāmi – dzīvo Somijas un Zviedrijas, kā 

arī Norvēģijas un Krievijas Arktikas reģionos; 

D. tā kā Islandes pieteikums dalībai ES palielinās nepieciešamību ES ģeopolitiskajā 

perspektīvā ņemt vērā Arktikas reģionu; 

E. tā kā Norvēģija, kas ir uzticama partnervalsts, ar ES ir saistīta ar EEZ līgumu; 

F. tā kā ES ir apņēmusies ilgstoši līdzdarboties Arktikā, sadarbojoties kopējā Ziemeļu 

dimensijas politikā ar Krieviju, Norvēģiju un Islandi, tostarp iesaistoties šīs politikas 

Arktiskajā logā, sadarbībā Barenca jūras reģionā un jo īpaši Barenca Eiroarktiskajā padomē, 

kā arī ņemot vērā stratēģisko partnerattiecību ar Kanādu, ASV un Krieviju ietekmi un 

aktīvo līdzdalību ad hoc novērotāja statusā Arktikas Padomē (AP); 

G. tā kā ES politika attiecībā uz Arktiku ir pakāpeniski jāformulē, balstoties uz pašreizējo 

starptautisko, daudzpusējo un divpusējo tiesisko regulējumu, piemēram, UNCLOS noteiktā 

plašā noteikumu kopuma atzīšanu un vairākiem nozaru, divpusējiem un daudzpusējiem 

nolīgumiem, kuri jau reglamentē noteiktus Arktikai nozīmīgus jautājumus; 

H. tā kā ES un tās dalībvalstis sniedz ievērojamu ieguldījumu pētniecībā Arktikā un ES 

programmās, tostarp pašreizējā Septītajā pamatprogrammā, un atbalsta vērienīgus 

pētniecības projektus reģionā; 

I. tā kā tiek lēsts, ka aptuveni piektdaļa neatklāto ogļūdeņraža resursu atrodas Arktikas 



reģionā, tomēr ir vajadzīgi plašāki pētījumi, lai precīzāk noteiktu, kāds gāzes un naftas 

apjoms atrodas šajā reģionā un cik ekonomiski dzīvotspējīga būtu šo rezervju izmantošana; 

J. tā kā arī pastāv spēcīgas globālas intereses attiecībā uz citiem Arktikas atjaunojamiem un 

neatjaunojamiem resursiem, piemēram, izrakteņiem, mežu, zivīm un neskartām ainavām 

tūrisma vajadzībām; 

K. tā kā pieaug citu ārpus Arktikas dalībnieku, piemēram, Ķīnas, interese par Arktikas reģionu, 

uz ko norāda Ķīnas pasūtītais pirmais ledlauzis, to finansējuma piešķiršana polārpētniecībai, 

kā arī Dienvidkorejas, Ķīnas, Itālijas, ES, Japānas un Singapūras pieteikumi, lai iegūtu 

pastāvīgā novērotāja statusu AP, kas liecina par Arktikas daudzveidīgu ģeopolitisko 

novērtējumu plašākā mērogā; 

L. tā kā nesen noteiktā Grenlandes autonomija attiecībā uz nozīmīgām politikas jomām, tostarp 

vides tiesību aktiem un resursiem, un nesen atjauninātais ES un Grenlandes partnerattiecību 

nolīgums ir palielinājis interesi par Grenlandes un tās kontinentālā šelfa resursu izpēti un 

izmantošanu; 

M. tā kā klimata pārmaiņu ietekme, kas galvenokārt rodas citos reģionos, un pasaules 

ekonomikas globalizācija skars Arktikas reģionu; tā kā jo īpaši jūras ledus atkāpšanās, kā arī 

resursu potenciāls un iespējamā jaunu tehnoloģiju izmantošana varētu radīt neparedzamu 

ietekmi uz vidi un izpausmes citās planētas vietās, kā arī palielināt kuģošanas apjomu starp 

Eiropu, Āziju un Ziemeļameriku, palielināt dabas resursu, proti, gāzes, naftas un citu 

minerālu, kā arī faunas, piemēram, zivju pētniecību un izmantošanu, jūras ģenētisko resursu 

izmantošanu, kalnrūpniecības un mežistrādes apjomu un tūrisma un pētniecības pasākumus; 

tā kā šī ietekme radīs jaunus uzdevumus, taču arī jaunas iespējas Arktikā un citur; 

N. tā kā klimata pārmaiņas tiek regulētas ar uzraudzības, ierobežošanas un pielāgošanas 

metodēm; tā kā ilgtspējīgas attīstības veicināšana dabas resursu izmantošanā un jaunas 

infrastruktūras veidošanā tiek pārvaldīta ar stratēģiskās plānošanas procesa starpniecību, 

ES un Arktika 

1. atgādina, ka trīs ES dalībvalstis – Dānija, Somija un Zviedrija – ir Arktikas valstis; atzīst, ka 

ES pagaidām nav Ziemeļu ledus okeāna piekrastes; atkārtoti apstiprina ES un citu trešo 

valstu likumīgās intereses kā iesaistītajām pusēm ar savām tiesībām un pienākumiem 

saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un vēlreiz atgādina par tās apņemšanos attiecībā uz 

vides, klimata un citiem politikas virzieniem un finansējumu, pētniecības darbībām un 

ekonomiskajām interesēm, tostarp kuģniecību un dabas resursu izmantošanu; turklāt 

atgādina, ka ES ir plašas sauszemes teritorijas Somijā un Zviedrijā, kuras apdzīvo vienīgā 

Eiropas pamatiedzīvotāju grupa – sāmi; 

2. ņem vērā, ka Eiropas Savienību ar tās ziemeļos esošo dalībvalstu un kandidātvalstu 

starpniecību skar Arktikas politika un līdz ar to tā arī pati ietekmē Arktikas politiku, un 

atzīst vairākās Ziemeļu dimensijas partnerattiecībās notiekošo darbu, ES kopējo politiku ar 

Krieviju, Norvēģiju un Islandi; 

3. uzsver, ka vairāki politikas virzieni, kas attiecas uz Arktiku, piemēram, jūras bioloģisko 

resursu saglabāšana atbilstīgi kopējai zivsaimniecības politikai, ir ekskluzīvā Savienības 

kompetencē, bet citi tiek daļēji dalīti ar dalībvalstīm; 



4. uzsver, ka ES ir apņēmusies veidot politikas pieeju Arktikā, balstoties uz vislabākajām 

pieejamām zināšanām un izpratni par Arktiku ietekmējošiem politikas procesiem, un jau 

pašlaik pieliek ievērojamas pūles pētniecības jomā, lai gūtu ticamus zinātniskus 

pierādījumus nolūkā atbalstīt politikas veidošanu; 

5. apzinās nepieciešamību aizsargāt trauslo Arktikas vidi un uzsver, ka ir svarīga vispārēja 

stabilitāte un miers reģionā; uzsver, ka ES būtu jāīsteno tādi politikas virzieni, kuri 

nodrošina, ka pasākumos vides jautājumu risināšanai tiek ņemtas vērā Arktikas reģiona 

iedzīvotāju, tostarp pamatiedzīvotāju, intereses aizsargāt un attīstīt reģionu; uzsver 

Komisijas paziņojumā un Arktikas reģiona valstu politikas dokumentos ietvertās pieejas, 

analīzes un prioritāšu līdzību; uzsver nepieciešamību iesaistīties politikas virzienos, kuros 

tiek ievērotas sauszemes un jūras un atjaunojamo un neatjaunojamo dabas resursu 

ilgtspējīgas apsaimniekošanas un izmantošanas intereses Arktikas reģionā, kas savukārt 

sniegs ievērojamus resursus Eiropai un būs būtisks ienākumu avots reģiona iedzīvotājiem; 

6. uzsver, ka gaidāmā Islandes pievienošanās ES piešķirs Savienībai piekrasti Arktikā, 

norādot, ka Islandes ES kandidātvalsts statuss norāda uz nepieciešamību pēc koordinētas 

Arktikas politikas ES līmenī un rada stratēģisku iespēju ES aktīvāk piedalīties un sniegt 

lielāku ieguldījumu daudzpusējā pārvaldībā Arktikas reģionā; uzskata, ka Islandes 

pievienošanās ES vairāk nostiprinās ES klātbūtni Arktikas Padomē; 

7. uzsver, ka ir svarīgi sadarboties ar Arktikas kopienām un atbalstīt spēju veidošanas 

programmas, lai uzlabotu reģiona pamatiedzīvotāju un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, 

un iegūt plašāku izpratni par šo kopienu dzīves apstākļiem un kultūrām; aicina ES veicināt 

aktīvāku dialogu ar Arktikas pamatiedzīvotājiem un vietējiem iedzīvotājiem; 

8 uzsver vajadzību pēc vienotas un saskaņotas politikas Arktikas reģionā, kurā būtu skaidri 

noteiktas gan ES prioritātes, gan iespējamie uzdevumi un stratēģija; 

Jaunie pasaules transporta ceļi 

9. uzsver Arktikā esošo pasaules jauno jūras tirdzniecības ceļu milzīgo nozīmi, jo īpaši ES un 

tās dalībvalstu ekonomikām, šīm valstīm kontrolējot 40 % no pasaules komerciālās 

kuģniecības; atzinīgi vērtē Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) paveikto darbu 

obligātā kuģniecības Polārā kodeksa jomā un AP darba grupu, jo īpaši meklēšanas un 

glābšanas darba grupas, paveikto; uzsver, ka ES un tās dalībvalstīm būtu aktīvi jāatbalsta 

jūras brīva pieejamība un tiesības brīvi šķērsot starptautiskos ūdensceļus; 

10. uzsver, ka ir būtiski izveidot jaunus dzelzceļa un transporta koridorus Barenca 

Eiroarktiskajā transporta telpā (Beata), lai veicinātu pieaugošo vajadzību apmierināšanu 

starptautiskās tirdzniecības, kalnrūpniecības un citas ekonomiskās attīstības jomā, kā arī 

aviācijas savienojumu izveidošanu Tālajos Ziemeļos; šajā sakarībā vērš uzmanību uz 

jaunajām Ziemeļu dimensijas partnerattiecībām transporta un loģistikas jomā; 

11. ierosina ietvert AP meklēšanas un glābšanas darbu iniciatīvas rezultātos būtiskas ārpus 

Arktikas esošas kuģniecības valstis, kuras izmanto Ziemeļu ledus okeānu; tādēļ ierosina 

Komisijai un Padomei kopā ar Eiropas Jūras drošības aģentūru koordinēt ES un dalībvalstu 

politikas virzienus šajā konkrētajā jomā SJO, AP un citās organizācijās; 

12. norāda, ka, neskatoties uz pūliņiem obligāta polārā kuģniecības kodeksa izveidei, varētu tikt 

atrasts ātrāks risinājums kuģošanas drošībai Arktikā, koordinējot un saskaņojot valstu 



tiesību aktus, un aicina Eiropas Jūras drošības aģentūru maksimāli iesaistīties Arktikas 

kuģniecības jomā; 

13. atzinīgi vērtē sadarbības iniciatīvas par drošu kuģošanu Arktikā un labāku piekļuvi 

dažādiem Ziemeļu jūras ceļiem; uzsver, ka tas attiecas ne vien uz komerciālo satiksmi, bet 

arī uz lielu un aizvien lielāku daļu tūrisma kuģniecības, kurā tiek pārvadāti ES pilsoņi; 

aicina veikt vairāk pētījumu par klimata pārmaiņu ietekmi uz kuģošanu Arktikā un 

maršrutiem; tāpat aicina novērtēt kuģošanas un komerciālu darbību apjoma pieauguma, 

tostarp darbību atklātā jūrā, ietekmi uz Arktikas vidi un iedzīvotājiem; 

14. aicina reģiona valstis nodrošināt, ka visi pašreizējie un iespējamie nākotnes transporta ceļi ir 

atvērti starptautiskai kuģniecībai, un atturēties no jebkādu vienpusēju un patvaļīgu 

finansiālu vai administratīvu šķēršļu ieviešanas, kas varētu kavēt kuģošanu Arktikā un kas 

nav starptautiski pieņemti pasākumi, kuru mērķis ir palielināt drošību un vides aizsardzību; 

Dabas resursi 

15. apzinās, ka pieaugošajam pasaules iedzīvotāju skaitam ir vajadzīgi resursi un atzīst intereses 

palielināšanos par tiem, kā arī Arktikas valstu suverēnās tiesības saskaņā ar starptautiskajām 

tiesībām; ierosina visām iesaistītajām pusēm veikt pasākumus, lai nodrošinātu visaugstākos 

iespējamos drošības, sociālos un ekoloģijas standartus dabas resursu izpētē un izmantošanā;  

16. uzsver, ka ietekmes uz vidi novērtējums, kā arī stratēģiskās un sociālās ietekmes 

novērtējuma process būs galvenie līdzekļi konkrētu projektu un programmu pārvaldībā 

Arktikā; vērš uzmanību uz Direktīvu 2001/42/EK1 par stratēģisko vides novērtējumu un to, 

ka Somija, Zviedrija un Norvēģija ir ratificējušas ANO Eiropas Ekonomikas komisijas 

Konvenciju par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā (Espo konvenciju), kas 

nodrošina labu pamatu ietekmes novērtējuma procedūru aktīvai veicināšanai Arktikā; šajā 

sakarībā arī atsaucas uz OSPAR komisijas ministru sanāksmē 2010. gada 23. un 

24. septembrī klajā nākušo Bergenas paziņojumu; 

17. aicina reģiona valstis atrisināt visus pašreizējos vai nākotnē iespējamos konfliktus attiecībā 

uz piekļuvi Arktikas dabas resursiem konstruktīva dialoga ceļā, iespējams, Arktikas 

Padomē, kas ir piemērots forums šādai diskusijai; uzsver ANO Kontinentālā šelfa robežu 

komitejas nozīmi konfliktu risinājumu atrašanā starp Arktikas valstīm par to ekskluzīvo 

ekonomikas zonu robežu noteikšanu; 

18. jo īpaši norāda uz Arktikas reģiona valstu atbildību nodrošināt, ka naftas uzņēmumiem, kas 

plāno iesaistīties piekrastes naftas urbumu veikšanā savās attiecīgajās jūras robežās, ir 

pieejamas vajadzīgās drošības tehnoloģijas un zināšanas, un šie uzņēmumi ir finansiāli 

gatavi novērst katastrofas un naftas noplūdes no naftas platformām un reaģēt uz šādām 

katastrofām un noplūdēm; norāda, ka Arktikas reģiona īpaši skarbie laika apstākļi un sevišķi 

trauslā daba liek attiecīgajiem naftas uzņēmumiem attīstīt īpašas zināšanas attiecībā uz 

naftas noplūdes novēršanu un rīcību šādas noplūdes gadījumā reģionā; 

19. atzinīgi vērtē Norvēģijas un Krievijas robežlīgumu2, jo īpaši pausto vēlmi iesaistīties 

ciešākā sadarbībā attiecībā uz kopīgo resursu pārvaldību un turpmāko kopīgo zivju krājumu 

pārvaldību Barenca jūrā, tostarp ilgtspējības jomā; jo īpaši uzskata divpusējo sadarbību 
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starp Norvēģiju un Krieviju par paraugu kopīgai visaugstāko standartu piemērošanai vides 

aizsardzības jomā, meklējot naftu un gāzi Barenca jūrā; jo īpaši norāda uz pretrunīgo jaunu 

tehnoloģiju izstrādes nozīmi, sevišķi to tehnoloģiju nozīmi, kuras ir īpaši izstrādātas 

Arktikas videi, piemēram, jūras gultnē ievietojamām tehnoloģijām; 

20. apzinās to, ka pastāv dažādas Svalbāras/Špicbergenas līguma interpretācijas attiecībā uz tā 

piemērojamību Svalbāras/Špicbergenas kontinentālajam šelfam un jūras teritorijām, un, 

ņemot vērā resursu salīdzinoši vieglo pieejamību kontinentālajā šelfā, atzinīgi vērtētu 

vienošanos par šelfa juridisko statusu, atzīstot piekrastes šelfa valstu juridiskās tiesības un 

pienākumus;  pauž pārliecību, ka iespējamie strīdi tiks atrisināti konstruktīvi;  

21. atgādina par ES, kas ir viena no galvenajām Arktikas resursu patērētājām, nostāju, kā arī par 

Eiropas ekonomikas dalībnieku iesaisti; prasa Komisijai turpmāk iesaistīties sadarbības un 

tehnoloģiju nodošanas veicināšanā, lai nodrošinātu visaugstākos standartus un atbilstīgas 

administratīvās procedūras, izveidot stabilu zinātnisko bāzi nākotnes tendencēm un Arktikas 

resursu pārvaldības vajadzībām, piemēram, attiecībā uz zivsaimniecību, kalnrūpniecību, 

mežsaimniecību un tūrismu un pilnībā izmantot ES kompetences regulējumam šajā jomā; tā 

kā ekonomiskā darbība Arktikā palielināsies, aicina ES tajā veicināt ilgtspējīgas attīstības 

principus; 

22. prasa, lai pirms jebkādu jaunu zvejniecības uzņēmumu izveides Arktikas reģionā tiktu veikti 

uzticami un piesardzīgi zinātniski krājumu novērtējumi nolūkā noteikt tādu zvejas apjomu, 

kas ļaus saglabāt nozvejai paredzēto zivju sugu krājumus un nenovedīs pie citu sugu 

izzušanas vai nenodarīs būtisku kaitējumu jūras videi, un prasa, lai visu veidu zveju tāljūrā 

reglamentētu reģionālā zivsaimniecības pārvaldības organizācija, kura ievēro zinātniskus 

ieteikumus un īsteno stingru kontroli un uzraudzības programmu nolūkā nodrošināt atbilsmi 

pārvaldības pasākumiem, un lai zveja ekskluzīvajās ekonomikās zonās atbilstu tādiem 

pašiem standartiem; 

23. uzskata, ka pietiekami lielu un daudzveidīgu aizsargājamo jūras teritoriju izveide un 

ieviešana ir būtisks līdzeklis, lai saglabātu jūras vidi; 

Klimata pārmaiņu un piesārņojuma ietekme uz Arktiku 

24. atzīst, ka ES tāpat kā citas pasaules attīstīti reģioni būtiski veicina klimata pārmaiņas un ka 

tādēļ tai ir īpaša atbildība un jāuzņemas vadoša loma klimata pārmaiņu apkarošanā; 

25. atzīst, ka vislabākā aizsardzība Arktikai ir ilgtermiņa un vērienīgs pasaules mēroga 

nolīgums klimata jomā, taču atzīst, ka Arktikas straujā sasilšana papildus liek strādāt pie 

iespējamiem turpmākiem īstermiņa pasākumiem, lai to ierobežotu; 

26. uzskata Arktiku par jutīgu reģionu, kurā klimata pārmaiņu ietekme ir īpaši redzama, sevišķi 

nopietni skarot citus pasaules reģionus; tādēļ atbalsta Padomes secinājumus par plašāku 

sadarbību ar UNFCCC un Arktikas ilgstošas novērošanas tīklu (SAON) un pūliņus ieviest 

Svalbāras Integrētās novērošanas sistēmu un Eiropas daudzdisciplinārā novērošanas centra 

jūras dzīļu izpētei (EMSO) Arktikas komponentus, jo šīs iniciatīvas nodrošina unikālu 

Eiropas ieguldījumu izpratnē par klimata un vides pārmaiņām Arktikas reģionā; 

27. atzīst, ka melnā oglekļa emisijas no ES un citiem ziemeļu puslodes reģioniem nesamērīgi 

plaši ietekmē Arktikas sasilšanu, un uzsver nepieciešamību ietvert melnā oglekļa emisijas 

attiecīgajos ANO Eiropas Ekonomikas komitejas un ES reglamentējošos noteikumos, 



piemēram, Konvencijā par pārrobežu gaisa piesārņojumu lielos attālumos un valstīm 

noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju direktīvā; 

28. līdz ar to atzinīgi vērtē SJO Jūras vides aizsardzības komitejas apstiprināto  aizliegumu, 

kam jāstājas spēkā 2011. gada 1. augustā, izmantot un pārvadāt smago dīzeļdegvielu kuģos, 

kuri darbojas Antartikas teritorijā; uzsver, ka līdzīgs aizliegums būtu piemērots arī Arktikas 

ūdeņiem, lai samazinātu vides apdraudējumu avārijas gadījumā; 

29. atbalsta plašāku sadarbību ar Arktikas un ārpus Arktikas esošām valstīm par Arktikas 

ilgstošas novērošanas tīklu (SAON) izveidi un mudina Eiropas Vides aģentūru turpināt 

nozīmīgo darbu un veicināt sadarbību ar Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīkla 

starpniecību, piemērojot kopīgi izmantojamas vides informācijas sistēmas pamatprincipus;   

30. uzsver ES un ap polu atrodošos valstu būtisko nozīmi piesārņojuma samazināšanā, kurš 

nonāk Arktikas reģionā ar liela attāluma transportu, piemēram, jūras transportu; šajā 

sakarībā uzsver Eiropas Savienības tiesību aktu, piemēram, Regulas (EK) Nr. 1907/20061, 

īstenošanas nozīmi; norāda, ka klimata pārmaiņas Arktikā būtiski ietekmēs piekrastes 

reģionus Eiropā un citur un no klimata atkarīgās nozares Eiropā, piemēram, 

lauksaimniecību un zivsaimniecību, atjaunojamo enerģiju, ziemeļbriežu audzēšanu, 

medības, tūrismu un transportu; 

Ilgtspējīga sociāli ekonomiskā attīstība  

31. atzīst, ka ledus kušana un temperatūras paaugstināšanās ne vien liek pārvietoties vietējiem 

pirmiedzīvotājiem, apdraudot viņu tradicionālo dzīvesveidu, bet arī rada ekonomiskās 

attīstības iespējas Arktikas reģionā; atzīst Arktikas reģiona iedzīvotāju un valstu valdību 

vēlmi ar suverēnām tiesībām un pienākumiem turpināt ilgtspējīgu ekonomisko attīstību, tajā 

pašā laikā aizsargājot pirmiedzīvotāju tradicionālos iztikas avotus un Arktikas ekosistēmu 

sevišķi jutīgo dabu un ņemot vērā pieredzi dažādu reģiona resursu ilgtspējīgā izmantošanā 

un apguvē;  ierosina piemērot uz ekosistēmu balstītas pārvaldības principus, lai konsolidētu 

ekoloģiskās zināšanas ar sociālajām vērtībām un vajadzībām; 

32. uzsver, ka ir svarīgi, lai ES kopā ar šīs teritorijas reģionu pārstāvjiem diskutētu par attīstības 

un sadarbības strukrūrfondu nozīmi, lai, saskaroties ar globālām problēmām nākotnē, varētu 

gūt panākumus un izmantot teritorijas attīstības iespējas; 

33. uzskata – lai noteiktu katra apvidus īpašās iespējas un izstrādātu atbilstīgas iedzīvotāju 

stratēģijas attiecībā uz reģionālajām atšķirībām, ir vajadzīgs ietverošs process ar valstu un 

ES līmeņa atbalstu; uzskata, ka partnerattiecības un dialogs starp attiecīgiem iestāžu 

līmeņiem nodrošina politikas virzienu visefektīvāko īstenošanu;  

34. norāda uz Arktikas pamatiedzīvotāju īpašo situāciju un atzīst viņu tiesības; jo īpaši norāda 

uz Arktikas valstu pamatiedzīvotāju tiesisko un politisko situāciju un viņu pārstāvību 

Arktikas Padomē; aicina vairāk iesaistīt pamatiedzīvotājus politikas veidošanā; uzsver 

nepieciešamību pieņemt īpašus pasākumus, lai saglabātu pamatiedzīvotāju kultūru un 

valodu, un tiesības uz zemi, kā noteikts SDO Konvencijā Nr. 169; aicina uz pastāvīgu 

dialogu starp pamatiedzīvotāju pārstāvjiem un ES iestādēm un aicina ES turpmāk ņemt vērā 

reti apdzīvotu nomaļu teritoriju īpašās vajadzības reģionālās attīstības, iztikas līdzekļu un 

izglītības jomā; uzsver, ka ir svarīgi atbalsta pasākumi, kas veicina pamatiedzīvotāju 
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kultūras, valodas un paražu attīstību; 

35. norāda, ka pamatiedzīvotāju ekonomika ir ļoti atkarīga no dabas resursu ilgtspējīgas 

izmantošanas un ka tādēļ klimata pārmaiņu un to ietekmes ierobežošana un 

pamatiedzīvotāju tiesības uz nepiesārņotu dabas vidi ir arī cilvēktiesību jautājumi; 

36. atzinīgi vērtē darbu, ko paveicis ANO īpašais referents par pamatiedzīvotāju cilvēktiesību 

un pamatbrīvību situāciju un ANO ekspertu mehānisms par pamatiedzīvotāju tiesībām; 

37. atzinīgi vērtē ekspertu mehānisma veiksmīgi pabeigto progresa ziņojumu par pētījumu par 

pamatiedzīvotājiem un viņu tiesībām piedalīties lēmumu pieņemšanā; 

38. mudina Arktikas dalībvalstis iesaistīties sarunās, lai ratificētu jaunu Ziemeļu konvenciju par 

sāmiem; 

39. prasa ES aktīvi veicināt Krievijas ziemeļu daļā dzīvojošo somugru izcelsmes iedzīvotāju 

tiesības uz kultūru un valodu; 

40. pieņem zināšanai nesenās tiesiskās pārmaiņas, kas skar ES aizliegumu attiecībā uz 

izstrādājumiem no roņiem, jo īpaši Vispārējā tiesā iesniegto prasību atzīt par spēkā neesošu 

Regulu (EK) Nr. 1007/20091 (Lieta T-18/10, Inuit Tapiriit Kanatami pret Parlamentu un 

Padomi); norāda uz apspriežu procedūru PTO aizgādnībā, kuru pieprasīja Kanāda un 

Norvēģija; pauž cerību, ka nesaskaņas starp pusēm būs iespējams pārvarēt pēc EST 

nolēmumiem un PTO īstenotajām procedūrām; 

41. apzinās intereses pieaugumu par resursu izmantošanu; šajā sakarībā norāda uz 

nepieciešamību pēc plašām visu ietverošām uz ekosistēmu balstītām pieejām, ar kurām 

visdrīzāk varēs risināt dažādos jautājumus, kuri skar Arktiku saistībā ar klimata pārmaiņām, 

kuģošanu, vides apdraudējumiem un piesārņotājiem, zivsaimniecību un citām cilvēku 

darbībām, saskaņā ar ES integrēto jūrniecības politiku vai Norvēģijas integrēto pārvaldības 

plānu Barenca jūrai un Lofotu salu jūras teritorijām; ierosina dalībvalstīm atbalstīt Arktikas 

Padomes 2009. gada pārskatītās pamatnostādnes attiecībā uz piekrastes naftu un gāzi; 

Pārvaldība 

42. atzīst iestādes un plašo starptautisko tiesību un līgumu sistēmu, piemēram, UNCLOS 

(tostarp, kuģošanas brīvības un likumīgas šķērsošanas pamatprincipus), Starptautisko 

Jūrniecības organizāciju (SJO), Konvenciju par Ziemeļaustrumu Atlantijas reģiona jūras 

vides aizsardzību (OSPAR konvencija)2, Ziemeļaustrumu Atlantijas Zvejniecības komisiju 

(NEAFC), Konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku 

un augu sugām (CITES)3 un Stokholmas konvenciju, kas pārvalda Arktikai svarīgas 

teritorijas, kā arī daudzos pašreizējos divpusējos nolīgumus un shēmas papildus Arktikas 

valstu ieviestajiem noteikumiem; līdz ar to secina, ka Arktikas reģions būtu jāuzskata nevis 

par tiesisku vakuumu, bet par teritoriju ar veiksmīgi izveidotiem pārvaldības līdzekļiem; 

tomēr norāda, ka klimata pārmaiņu problēmu un pieaugošās ekonomiskās attīstības dēļ 

visām iesaistītajām pusēm šie pašreizējie noteikumi ir turpmāk jāattīsta, jāstiprina un 

jāīsteno; 
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43. uzsver – lai gan valstīm ir īpaši svarīga nozīme Arktikas pārvaldībā, būtiska loma ir arī 

citām iesaistītajām pusēm, piemēram, starptautiskajām organizācijām, pamatiedzīvotājiem 

un vietējiem iedzīvotājiem un vietējā mēroga iestādēm; norāda, ka ir svarīgi palielināt 

savstarpēju uzticēšanos starp tiem, kam ir likumīgas intereses reģionā, pieņemot līdzdalības 

pieeju un izmantojot dialogu kā veidu, lai izveidotu kopēju skatījumu uz Arktiku; 

44. uzskata, ka dažu novērotāju radītais iespaids par tā saukto cīņu par Arktiku neveicina 

konstruktīvu saprašanos un sadarbību reģionā; norāda, ka Arktikas valstis vairākos 

gadījumos paudušas apņēmību atrisināt un dažos gadījumos ir rīkojušās nolūkā atrisināt 

iespējamos interešu konfliktus saskaņā ar starptautisko tiesību principiem; 

45. atzīst AP kā galvenā reģionālās sadarbības foruma būtisko nozīmi visā Arktikas reģionā; 

atgādina, ka ES dalībvalstis Dānija, Zviedrija un Somija un kandidātvalsts Islande ir 

Arktikas Padomes locekles, un ES dalībvalstis Vācija, Francija, Apvienotā Karaliste, 

Nīderlande, Spānija un Polija ir aktīvas pastāvīgās novērotājas; apstiprina apņēmību 

neatbalstīt tādu pasākumus, ar kuriem tiek izslēgta kāda Arktikas ES dalībvalsts, 

kandidātvalsts vai Arktikas EEZ/EBTA valsts; atzīst AP darba grupu ar novērotāju 

līdzdalību konkrēto paveikto darbu un aicina Komisiju un ES aģentūras visos iespējamos 

gadījumos turpināt aktīvi iesaistīties visās attiecīgajās darba grupās; atbalsta AP juridiskā un 

ekonomiskā pamata stiprināšanu; 

46. atzīst, ka problēmas, kas skar Arktiku, ir globālas un ka tādēļ to risināšanā vajadzētu 

iesaistīt visus attiecīgos dalībniekus; 

47. atzinīgi vērtē AP darba grupu pēdējos gados izstrādāto nozīmīgo ziņojumu rezultātus 

attiecībā uz naftu un gāzi Arktikā, sasilšanas ietekmi un ārkārtas reaģēšanas vajadzībām; 

48. atzinīgi vērtē pamatiedzīvotāju interešu pārstāvības politisko organizētību, darbojoties sāmu 

parlamentos un padomēs Ziemeļeiropā, un sadarbību starp vairākām ap polu esošu valstu 

pamatiedzīvotāju organizācijām un atzīst AP īpašo nozīmi pamatiedzīvotāju iesaistīšanā; 

atzīst Arktikas pamatiedzīvotāju tiesības, kas noteiktas ANO deklarācijā par 

pamatiedzīvotāju tiesībām, un mudina Komisiju izmantot Eiropas demokrātijas un 

cilvēktiesību instrumentu Arktikas pamatiedzīvotāju ietekmes palielināšanai; 

49. atzinīgi vērtē plašo sadarbību tādos jautājumos kā Arktikas jūras vides aizsardzība (PAME 

darba grupa) ne vien reģionālā, bet arī divpusējā un starptautiskā līmenī; šajā sakarībā 

uzskata AP meklēšanas un glābšanas jomā paveikto darbu par pirmo soli uz mehānismiem 

arī saistošu lēmumu pieņemšanai; 

50. atzinīgi vērtē nepārtraukti veikto AP darba apjoma un struktūras novērtējumu un pauž 

pārliecību, ka tas turpināsies, lai paplašinātu lēmumu veidošanas procesa pamatu, iekļaujot 

ārpus Arktikas esošus dalībniekus; 

51. pauž cerību, ka AP turpinās būtisko darbu un paplašinās lēmumu veidošanas procesa 

pamatu, iekļaujot citus dalībniekus Arktikā, kuri palielina savu līdzdalību šajā reģionā, un 

līdz ar to izmantos to zināšanas un spējas, un ņems vērā to likumīgās intereses saskaņā ar 

starptautiskajām tiesībām, tajā pašā laikā būtu jāuzsver, ka vajadzētu pievērst ievērojami 

vairāk uzmanības Arktikas valstu interesēm; atzinīgi vērtē AP iekšējo procedūru attiecībā 

uz novērotāja statusa pārskatīšanu un iespējamo turpmāko AP uzdevumu kompetences 

jomu; 



52. uzskata, ka stiprākai AP vajadzētu būt vadošajai lomai sadarbībā Arktikā, un tādēļ atzinīgi 

vērtētu AP politisko un administratīvo spēju uzlabošanu, piemēram, pašlaik apspriesto 

pastāvīgo sekretariātu, izmaksu vienlīdzīgāku sadalījumu, biežākas ministru tikšanās un 

ikgadējo Arktikas sammitu visaugstākajā līmenī, kā to ierosināja ES dalībvalsts Somijas, 

kas ir arī Arktikas Padomes dalībvalsts, ārlietu ministrs; turklāt atzinīgi vērtētu Arktikas 

reģiona parlamentu deputātu plašāku līdzdalību, lai uzsvērtu parlamentāro dimensiju un 

nodrošinātu attiecīgu ārpus Arktikas esošu dalībnieku iekļaušanu; turklāt uzsver, ka 

ekskluzīva iekšēja valstu kodola augsta līmeņa tikšanās kopumā vienīgi nodarīs kaitējumu 

AP statusam un lomai; vēlas, lai AP saglabātu atklāto un iekļaujošo pieeju un līdz ar to 

paliktu atvērta visām ieinteresētajām pusēm; 

53. uzskata Ziemeļu dimensiju par galveno elementu reģionālajā sadarbībā Ziemeļeiropā; 

norāda, ka četri partneri, proti, ES, Islande, Norvēģija un Krievijas Federācija, kā arī 

Barenca Eiroarktiskā padome, Baltijas jūras valstu padome, Ziemeļvalstu Ministru padome, 

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB), Eiropas Investīciju banka (EIB) un 

Pasaules banka darbojas Ziemeļu dimensijā un ka gan Kanādai, gan ASV tajā ir novērotāja 

statuss;  uzsver nepieciešamību cieši saskaņot Ziemeļu dimensijas politiku un ES attīstībā 

esošo Arktikas politiku; norāda uz Ziemeļu dimensijas Arktikas logu; atzinīgi vērtē Ziemeļu 

dimensijas partnerattiecību vērtīgo pieredzi, jo īpaši jaunās Ziemeļu dimensijas 

partnerattiecības transporta un loģistikas jomā un tās ieguvumus sadarbībā Arktikā; 

54. apstiprina atbalstu ES pastāvīgam novērotāja statusam AP; atzīst, ka ES dalībvalstis ir 

iesaistītas AP darbā ar daudzu starptautisko organizāciju, piemēram, SJO, OSPAR, NEAFC, 

un Stokholmas konvencijas, starpniecību, un uzsver nepieciešamību pēc visu ES politikas 

virzienu saskaņošanas attiecībā uz Arktiku; prasa Komisijai pienācīgi informēt Parlamentu 

par AP un tās darba grupu sanāksmēm un darbu; tajā pašā laikā uzsver, ka ES un tās 

dalībvalstis jau piedalās kā dalībnieces vai novērotājas citās uz Arktiku attiecīgās 

starptautiskās organizācijās, piemēram, SJO, OSPAR, NEAFC un Stokholmas konvencijā, 

un tādēļ tām būtu saskaņotāk jākoncentrējas uz šo organizāciju darbu; šajā sakarībā jo īpaši 

uzsver nepieciešamību pēc ES politikas virzienu saskaņošanas attiecībā uz Arktiku; mudina 

AP ciešāk iesaistīt pilsonisko sabiedrību un nevalstiskās organizācijas kā ad-hoc 

novērotājus; 

55. uzskata Barenca Eiro-Arktisko padomi (BEAC) par būtisku sadarbības centru starp Dāniju, 

Somiju, Norvēģiju, Krieviju, Zviedriju un Eiropas Komisiju; norāda uz BEAC darbu 

veselības un sociālo jautājumu, izglītības un pētniecības, enerģētikas, kultūras un tūrisma 

jomā; norāda uz BEAC darbojošās pamatiedzīvotāju darba grupas padomdevēja lomu; 

Secinājumi un pieprasījumi 

56. prasa Komisijai pārveidot pašreizējo dienestu grupu par dienestu pastāvīgu struktūru, lai 

nodrošinātu saskaņotu, koordinētu un integrētu politikas pieeju visās politikas jomās, kas 

skar Arktiku, piemēram vides, enerģētikas, transporta un zivsaimniecības jomā; ierosina 

šajā struktūrā piešķirt kopīgu vadību Eiropas Ārējās darbības dienestam un Jūrlietu un 

zivsaimniecības ģenerāldirektorātam, kas ir starpnozaru koordinators Komisijā; līdz ar to arī 

ierosina Eiropas Ārējās darbības dienestā izveidot Arktikas nodaļu; 

57. aicina Komisiju sarunās par divpusējiem nolīgumiem ņemt vērā to, ka ir jāaizsargā Arktikas 

ekosistēma un Arktikas iedzīvotāju, tostarp pamatiedzīvotāju grupu, intereses un ka 

Arktikas dabas resursi ir jāizmanto ilgtspējīgi, un aicina Komisiju ievērot šos principus 

visās darbībās; 



58.  norāda, ka zinātnisko pētījumu dati nepārprotami liecina par to, ka Arktikas ekosistēmā 

pašlaik notiek ļoti lielas, ar klimata pārmaiņām saistītas izmaiņas un ka tādēļ jebkādai 

turpmākai attīstībai Arktikā ir jābūt piesardzīgai un balstītai uz zinātniski pamatotu pieeju; 

aicina pabeigt daudzpusējos nolīgumos paredzētos zinātniskos pētījumus, lai pirms nākamā 

lielā pavērsiena informētu iedzīvotājus visā pasaulē par Arktikas ekosistēmu un lēmumiem 

attiecībā uz to; 

59. uzsver to, ka ES un tās dalībvalstis ir galvenās ieguldījuma sniedzējas ar Arktiku saistītā 

pētniecībā, reģionālajā sadarbībā un ar reģionu un ne tikai saistītu tehnoloģiju attīstībā, un 

prasa, lai Komisija izskatītu iespējas izstrādāt ap polu atrodošos valstu līdzfinansējuma un 

kopējas plānošanas iniciatīvas nolūkā veicināt gludāku un efektīvāku sadarbību starp 

iesaistīto valstu ekspertiem; prasa ES veicināt sadarbības pasākumus ar ASV, Kanādu, 

Norvēģiju, Islandi, Grenlandi un Krieviju daudznozaru pētniecības jomā Arktikā, šajā 

nolūkā izveidojot saskaņotus finansēšanas mehānismus; turklāt prasa Komisijai izveidot 

līdzekli tiešai sadarbībai ar Arktikas dalībvalstīm, pamatiedzīvotāju organizācijām un 

Arktikas pētniecības institūtiem, lai palīdzētu informēt ES par attiecīgām problēmām, 

būtiskiem pētniecības jautājumiem un lietām, kas skar Arktikā dzīvojošos un strādājošos, 

nolūkā palīdzēt nākotnē uzsākt pētniecības pasākumus; 

60. uzskata, ka ES būtu turpmāk jāattīsta spējas, un aicina Komisiju izpētīt iespējas uzsākt, kā 

arī turpināt ES darbības Arktikā un ziņot par tām, piemēram, darboties ap polu esošo valstu 

daudzpusējās pētniecības finansējuma programmā, kas ļautu darboties vienkāršāk un mazāk 

birokrātiski pētniecības kopienas sadarbības un kopīgos projektos; prasa Komisijai 

prioritārā kārtībā izpētīt iespējas izveidot ES Arktikas informācijas centru kā kopēju un tīklā 

esošu struktūru, ņemot vērā atbilstīgus priekšlikumus; norāda uz Lapzemes universitātes 

priekšlikumu šajā sakarībā; uzskata, ka šādam centram vajadzētu spēt rīkot pastāvīgus ES 

pasākumus galvenajiem dalībniekiem Arktikā un nodot informāciju un sniegt pakalpojumus 

saistībā ar Arktiku ES iestādēm un iesaistītajām pusēm; 

61. uzsver – lai objektīvi noteiktu Arktikas dabas vidē notiekošo pārmaiņu īpašības un ātrumu, 

ir ļoti būtiski nodrošināt starptautiskām zinātnieku grupām pilnīgu piekļuvi pētījumu 

veikšanai šajā mūsu planētas īpaši jutīgajā teritorijā; norāda, ka ES palielina klātbūtni un 

līdzdalību īpaši Arktikas Eiropas daļā, izveidojot kopīgu pētniecības infrastruktūru un 

palielinot Arktikā īstenoto pētniecības programmu skaitu; jo īpaši atbalsta pētnieku grupas, 

kurās darbotos dažādu jomu zinātnieki, kas pārstāv visas iesaistītās valstis; atzinīgi vērtē 

parasti labo un atklāto sadarbību pētniecības jomā un uzskata, ka šiem pētījumiem vajadzētu 

būt atklātiem, jo tie kalpo visas starptautiskās sabiedrības interesēs un tos ir paredzēts 

izmantot visai starptautiskajai sabiedrībai; 

62. uzsver Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa devumu kā skaidru Eiropas pievienoto vērtību, 

jo īpaši pārrobežu sadarbības programmas Kolas pussalā un Karēlijā, kā arī Baltijas jūras 

pārrobežu sadarbības programmu, kurā ir ietverts arī Barenca jūras reģions; prasa Komisijai 

izpētīt, kā pienācīgi paplašināta Ziemeļu perifērijas programma varētu līdzīgi ietekmēt 

Arktikas stratēģiju nākamajā plānošanas periodā; 

63. prasa Komisijai atbalstīt centienus ātri un efektīvi izveidot Svalbāras Integrētās novērošanas 

sistēmu (SIOS) un Eiropas daudzdisciplināro novērošanas centru jūras dzīļu izpētei 

(EMSO), lai labāk izprastu un aizsargātu Arktikas vidi; 

64. prasa Komisijai izvirzīt priekšlikumus par to, kā varētu izveidot projektu Galileo vai 

projektus kā Globālā vides un drošības novērošana (GMES) ar ietekmi uz Arktiku tā, lai 



veicinātu drošāku un ātrāku kuģošanu Arktikas ūdeņos, līdz ar to ieguldot Ziemeļu–

Austrumu jūrasceļa drošībā un pieejamībā, jo īpaši nolūkā labāk paredzēt ledus kustību un 

nodrošināt labāku Arktikas jūras gultnes kartografēšanu un izpratni par galvenajiem 

ģeodinamiskajiem procesiem teritorijā, kas ir īpaši nozīmīga Zemes ģeodinamikai, ūdens 

ciklam polārajos reģionos un mūsu zināšanu uzlabošanai par unikālām ekosistēmām; 

65. aicina visas Arktikas reģiona valstu valdības, jo īpaši Krievijas valdību, pieņemt un atbalstīt 

ANO Ģenerālās Asamblejas 2007. gada 13. septembrī pieņemto Deklarāciju par 

pamatiedzīvotāju tiesībām; 

66. prasa dalībvalstīm ratificēt visas svarīgākās vienošanās attiecībā uz pamatiedzīvotāju 

tiesībām, piemēram, SDO Konvenciju Nr. 169; 

67. prasa ES un dalībvalstīm saistībā ar SJO darbu obligāta polāra kodeksa kuģniecībai jomā 

ierosināt, lai sodrēju emisijas un smagā dīzeļdegviela tiktu reglamentēta īpaši; ja šādas 

sarunas nav rezultatīvas, prasa Komisijai ierosināt priekšlikumus noteikumiem kuģiem, kas 

piestāj ES ostās pēc vai pirms braucieniem cauri Arktikas ūdeņiem, lai piemērotu stingru 

režīmu, kas ierobežo sodrēju emisijas un smagās dīzeļdegvielas lietošanu un pārvadāšanu; 

0 

 

0          0 

68. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Savienības augstajai 

pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, kā arī dalībvalstu un Arktikas reģiona 

valstu valdībām un parlamentiem. 

 


