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BILAGA
Rådets slutsatser om Arktis
Utrikesrådets möte den 20 juni 2016

1.

Rådet välkomnar det gemensamma meddelandet om en integrerad EU-politik för Arktis
(JOIN(2016) 21 final) som antogs av Europeiska kommissionen och den höga representanten
den 27 april 2016. Rådet erinrar i detta sammanhang om sina slutsatser som antogs
den 12 maj 2014 1.

2.

Rådet betonar vikten av ett säkert, hållbart och välmående Arktis. Rådet noterar att det
globala intresset för och verksamheten i den arktiska regionen ökar och erinrar om att EU har
ett starkt intresse av att bygga vidare på och ytterligare utveckla sitt befintliga
sektorsövergripande engagemang i den arktiska regionen. En ambitiös spektrumövergripande
och väl samordnad politik för Arktis kommer att bidra till EU:s engagemang i en alltmer
strategiskt viktig region. Arktis är ett område där ett aktivt samarbete äger rum mellan viktiga
regionala och globala aktörer. Att stärka EU:s engagemang i Arktis är viktigt även ur en
utrikes- och säkerhetspolitisk synvinkel.

3.

Rådet erkänner att de arktiska staterna bär huvudansvaret, men anser att många av de frågor
som berör regionen kan behandlas på ett mer effektivt sätt genom regionalt eller multilateralt
samarbete. EU kan lämna ett betydande bidrag inte minst i regionala och multilaterala forum
för frågor som rör Arktis, i synnerhet Arktiska rådet, Barentsrådet och den nordliga
dimensionen. Även andra partnerskap är viktiga, inbegripet det med Transatlantic Ocean
Research Alliance.

4.

Rådet är enigt om att EU även fortsättningsvis ska samarbeta med Arktis
ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen för att se till att deras synpunkter och rättigheter
respekteras och främjas i det pågående utarbetandet av EU-politik med inverkan på Arktis.
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Rådets slutsatser av den 12 maj 2014 om Europeiska unionens politik för den arktiska
regionen.

10400/16
BILAGA

RR/ami
DG C 2A

2

SV

5.

Det tematiska och geografiska fokus och de politiska åtgärder som beskrivs i det
gemensamma meddelandet lägger med rätta tyngdpunkten på hållbar utveckling och
användning av Arktis samt på skyddet av dess känsliga miljö och viktiga ekosystem.

6.

I detta sammanhang erkänner rådet behovet av brådskande globala åtgärder för att minska och
förebygga de betydande risker som härrör från klimatförändring och miljömässiga effekter i
den arktiska regionen som framför allt orsakas av globala verksamheter. Särskilt inom
området för begränsning av och anpassning till klimatförändringar måste EU och dess
medlemsstater säkerställa ambitiösa och konsekventa lösningar med lokal och global
inverkan, inbegripet genom genomförandet av åtaganden som gjorts inom ramen för regionala
och multilaterala miljöavtal, inte minst Parisavtalet om klimatförändringar i december 2015.
Rådet erinrar i detta sammanhang om sina slutsatser som antogs den 15 februari 2016 2.

7.

Rådet erkänner EU:s och dess medlemsstaters centrala roll i stödet till hållbar utveckling och
innovation och välkomnar kommissionens insatser för att stärka synergierna mellan olika
finansieringsinstrument som syftar till att förbättra hållbar regional utveckling i Arktis genom
inrättandet av ett forum för intressenter i Arktis som respekterar deltagarnas ställning och
befogenheter samt efterföljande konferenser i enlighet med vad som tillkännages i det
gemensamma meddelandet.

8.

Rådet erinrar om sitt starka stöd för forskningsfriheten i den arktiska regionen och är enigt om
att EU:s och dess medlemsstaters insatser vad gäller forskning och vetenskap som rör Arktis
kompletterar varandra och ger viktiga bidrag som omfattar alla de tematiska områden som
behandlas i det gemensamma meddelandet, även med avseende på forskningsinfrastrukturer.
Samtidigt som rådet välkomnar avsikten att bibehålla höga finansieringsnivåer för forskning
med anknytning till Arktis inom ramen för Horisont 2020 och ett balanserat regionalt stöd,
uppmanar det kommissionen att arbeta på alla nivåer för att åstadkomma synergier mellan
EU:s finansieringsprogram och mellan nationella, cirkumpolära och internationella program
för övervakning och forskning – inbegripet rymdprogram – samt fortsätta ansträngningarna
för att genom internationellt samarbete förbättra forskningens kvalitet, datainsamlingen och
observationskapaciteten i Arktis.
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Rådets slutsatser av den 15 februari 2016 om europeisk klimatdiplomati efter COP 21.
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9.

Rådet välkomnar EU:s deltagande i förhandlingarna om ett internationellt avtal för att
förebygga oreglerat fiske i centrala Norra Ishavet, inom ett område som omfattas av EU:s
exklusiva externa behörighet. Rådet välkomnar vidare EU:s och dess medlemsstaters
engagemang i arbete som rör områdesbaserad förvaltning, inbegripet marina skyddsområden,
och som sker i nära samarbete med och med respekt för regionala intressenter, organisationer
och processer samt inom multilaterala institutionella ramar. Vad sjösäkerhet och
förebyggande av föroreningar beträffar välkomnar rådet även Internationella
sjöfartsorganisationens antagande av den internationella koden för fartyg som trafikerar
polarvatten och uppmanar till genomförande och tillämpning av densamma.

10.

På grundval av en försiktighetsansats som syftar till att förbättra regionens miljömässiga
motståndskraft uppmanar rådet kommissionen att undersöka hur EU kan bidra till en hållbar
utveckling av industri och klimattålig infrastruktur, inbegripet koldioxidsnål, innovativ teknik
och telekommunikation för kalla klimat i Arktis, i enlighet med bland annat planerna och
politiken för det transeuropeiska transportnätet. Stärkt handel och näringslivssamarbete, en
dynamisk ram för etablering och utveckling av små och medelstora företag samt hållbar
turism i Arktis kan vara viktiga faktorer som bidrar till den socioekonomiska utvecklingen
och motståndskraften hos lokalsamhällen och i regionen som helhet, inbegripet ekonomisk
verksamhet bland ursprungsbefolkningar som bidrar till uppehälle och utveckling.

11.

Rådet uppmanar till ett nära samarbete mellan EU-institutionerna och medlemsstaterna i
samband med arktiska utmaningar. Rådet uppmanar den höga representanten och
kommissionen att inom regionala och multilaterala ramar såväl som bilateralt samarbete och
politiskt samarbete med arktiska partner och andra partner som är engagerade i arktiska frågor
regelbundet behandla frågor av relevans för denna region. Rådet betonar vidare den
avgörande betydelsen av fortsatt nära samarbete med lokala grupper, ursprungsbefolkningar
samt organisationer i det civila samhället och företrädare för näringslivet. EU ser fram emot
det snara genomförandet av dess observatörsstatus i enlighet med Arktiska rådets
Kirunadeklaration i maj 2013. Rådet betonar vidare den viktiga roll som EU:s medlemsstater, i
sin egenskap av medlemmar och observatörer, spelar i Arktiska rådet när det gäller att främja
samarbete i den arktiska regionen i enlighet med deras respektive ställning.
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12.

Rådet uppmanar den höga representanten och kommissionen att – i enlighet med fördelningen
av befogenheter mellan EU och dess medlemsstater – fortsätta att aktivt genomföra och följa
upp de framhävda åtagandena och att nära övervaka den klimatmässiga, miljömässiga, marina
och socioekonomiska utvecklingen i regionen och att regelbundet rapportera till rådet.
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