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Rådet for Udenrigsanliggender, den 20. juni 2016

1.

Rådet ser med tilfredshed på den fælles meddelelse om en integreret EU-politik om Arktis
(JOIN(2016) 21 final), der blev vedtaget den 27. april 2016 af Europa-Kommissionen og den
højtstående repræsentant. Rådet minder i den sammenhæng om sine konklusioner, der blev
vedtaget den 12. maj 2014 1.

2.

Rådet understreger betydningen af sikkerhed, bæredygtighed og velstand i Arktis. Rådet
noterer sig den øgede globale opmærksomhed og aktivitet i den arktiske region og minder om,
at EU har en stærk interesse i at udbygge og videreudvikle sit eksisterende tværsektorielle
engagement i Arktis. En ambitiøs og velkoordineret politik om Arktis over hele spektret vil
bidrage til EU's engagement i en stadig mere strategisk vigtig region. Arktis er et område med
et aktivt samarbejde mellem de store regionale og globale aktører, og en styrkelse af EU's
engagement i Arktis er også vigtig ud fra et udenrigs- og sikkerhedspolitisk synspunkt.

3.

Rådet anerkender de arktiske staters primære ansvar, men mener samtidig, at mange af de
spørgsmål, der berører regionen, kan tackles mere effektivt gennem regionalt eller
multilateralt samarbejde. EU kan yde et væsentligt bidrag ikke mindst i regionale og
multilaterale fora, der beskæftiger sig med arktiske anliggender, navnlig Det Arktiske Råd,
Det Euro-arktiske Barentsråd og den nordlige dimension. Andre partnerskaber er også vigtige,
herunder den transatlantiske alliance vedrørende havforskning.

4.

Rådet er enigt om, at EU fortsat skal samarbejde med de oprindelige folk i Arktis og de lokale
samfund for at sikre, at deres holdninger og rettigheder respekteres og fremmes i den
igangværende udvikling af EU's Arktispolitikker.
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Rådets konklusioner af 12. maj 2014 om udvikling af en EU-politik for den arktiske region.
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5.

Det tematiske og geografiske fokus og den politiske reaktion, der er skitseret i den fælles
meddelelse, lægger med rette vægt på bæredygtig udvikling og udnyttelse af Arktis, samtidig
med at der værnes om dets følsomme miljø og vigtige økosystemer.

6.

I den forbindelse anerkender Rådet behovet for en hurtig global indsats for at begrænse og
forebygge de væsentlige risici, der er forbundet med klimaændringer, og de miljømæssige
virkninger for den arktiske region, navnlig som følge af globale aktiviteter. Navnlig inden for
modvirkning af og tilpasning til klimaændringer skal EU og dets medlemsstater sikre
ambitiøse og sammenhængende løsninger med lokale og globale virkninger, herunder ved at
gennemføre tilsagnene fra de regionale og multilaterale miljøaftaler, ikke mindst Parisaftalen
om klimaændringer fra december 2015. Rådet minder i den sammenhæng om sine
konklusioner, der blev vedtaget den 15. februar 2016 2.

7.

Rådet anerkender EU's og dets medlemsstaters centrale rolle med hensyn til at støtte
bæredygtig udvikling og innovation og ser med tilfredshed på Kommissionens bestræbelser
på at styrke synergierne mellem de forskellige finansieringsinstrumenter, som sigter mod at
øge en bæredygtig regional udvikling i Arktis gennem oprettelse af et forum for interessenter i
Arktis med respekt for deltagernes status og kompetencer, og efterfølgende konferencer som
anført i den fælles meddelelse.

8.

Rådet minder om sin stærke støtte til forskningsfrihed i den arktiske region og er enigt i, at
EU's og dets medlemsstaters videnskabs- og forskningsindsats i Arktis supplerer hinanden og
yder vigtige bidrag til de tematiske områder, der er omhandlet i den fælles meddelelse, også
med hensyn til forskningsinfrastruktur. Rådet bifalder hensigten om at opretholde et højt
finansieringsniveau for forskning under Horisont 2020 relateret til Arktis og samtidig
opretholde en afbalanceret regional finansiering, men opfordrer Kommissionen til at arbejde
på alle niveauer for at opnå synergier på tværs af EU's finansieringsprogrammer samt mellem
nationale, cirkumpolare og internationale overvågnings- og forskningsprogrammer, herunder
rumprogrammer, og til at fortsætte bestræbelserne på at forbedre forskningskvalitet,
dataindsamling og observationsevne i Arktis gennem internationalt samarbejde.
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Rådets konklusioner af 15. februar 2016 om europæisk klimadiplomati efter COP21.
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9.

Rådet glæder sig over EU's deltagelse i forhandlingerne om en international aftale med
henblik på at forebygge ureguleret fiskeri i det centrale Nordlige Ishav inden for et område,
der henhører under EU's eksterne enekompetence. Endvidere ser Rådet med tilfredshed på
EU's og dets medlemsstaters engagement i arbejdet vedrørende områdebaseret forvaltning,
herunder beskyttede havområder, der foregår i tæt samarbejde med og med respekt for
regionale interessenter, organisationer og processer samt inden for multilaterale institutionelle
rammer. For så vidt angår søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening hilser Rådet også
Den Internationale Søfartsorganisations vedtagelse af den internationale kode for skibsfart i
polarområderne velkommen og opfordrer til gennemførelse og håndhævelse heraf.

10.

Med udgangspunkt i forsigtighedsprincippet, der sigter mod at styrke den miljømæssige
modstandsdygtighed i regionen, opfordrer Rådet Kommissionen til at undersøge, hvordan EU
kan bidrage til en bæredygtig udvikling af industrien og en klimarobust infrastruktur,
herunder lavemissionsteknologier, innovative teknologier og telekommunikation til kolde
klimaer i Arktis i overensstemmelse med bl.a. TEN-T-planer og -politikker. Øget handels- og
virksomhedssamarbejde, en dynamisk ramme for etablering og udvikling af små og
mellemstore virksomheder (SMV'er) samt bæredygtig turisme i Arktis kan være vigtige
faktorer, der bidrager til den socioøkonomiske udvikling og modstandsdygtighed i
lokalsamfund og i regionen som helhed, herunder med hensyn til oprindelige økonomiske
aktiviteter, der kan yde et bidrag til underhold og udvikling.

11.

Rådet opfordrer til et tæt samarbejde mellem EU-institutionerne og medlemsstaterne om
udfordringer, der vedrører Arktis. Rådet opfordrer den højtstående repræsentant og
Kommissionen til at drøfte spørgsmål af relevans for denne region med jævne mellemrum
inden for regionale og multilaterale rammer samt i forbindelse med bilateralt samarbejde og
politiske dialoger med arktiske partnere og andre partnere, der er engageret i arktiske
anliggender. Rådet understreger desuden vigtigheden af et fortsat tæt samarbejde med
lokalsamfund, oprindelige folk samt civilsamfundsorganisationer og repræsentanter for
erhvervslivet. EU ser frem til en hurtig gennemførelse af sin observatørstatus i
overensstemmelse med Arktisk Råds Kirunaerklæring fra maj 2013. Rådet understreger også
den vigtige rolle, som EU's medlemsstater spiller i Arktisk Råd som medlemmer og observatører
for fremme af samarbejdet i Arktis i henhold til deres respektive status.
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12.

Rådet opfordrer, i overensstemmelse med kompetencefordelingen mellem Den Europæiske
Union og dens medlemsstater, den højtstående repræsentant og Kommissionen til fortsat
aktivt at gennemføre og følge op på de fremhævede tilsagn og nøje overvåge den klimatiske,
miljømæssige, maritime og socioøkonomiske udvikling i regionen og regelmæssigt aflægge
rapport til Rådet.
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