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Rådets konklusioner om EU's politik for Arktis
1.

Rådet minder om den fælles meddelelse om en integreret EU-politik om Arktis, der blev
vedtaget den 27. april 2016 af Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant, Rådets
konklusioner om Arktis af 20. juni 2016 og Rådets konklusioner af 12. maj 2014 om
udvikling af en EU-politik for den arktiske region.

2.

Rådet minder også om Rådets konklusioner af 19. november 2019 om havene, herunder
Arktis, og Rådets konklusioner af 29. november 2019 om rumløsninger for et bæredygtigt
Arktis.

3.

Rådet anerkender de arktiske staters primære ansvar for udviklingen af Arktis, men mener
også, at mange af de spørgsmål, der berører regionen, er af global karakter og mere effektivt
kan håndteres gennem regionalt eller multilateralt samarbejde, navnlig i Arktisk Råd og via
FN-systemet. Rådet noterer sig, at Den Europæiske Union fortsat bør yde et betydeligt bidrag
i både regionale og multilaterale fora, der beskæftiger sig med arktiske anliggender, navnlig
Arktisk Råd, Det Euro-Arktiske Barentsråd, den nordlige dimension og programmerne for
grænseoverskridende samarbejde i regionen, og udtrykker tilfredshed med EU's initiativer og
tiltag – såsom det arktiske forum, der blev afholdt i Umeå, Sverige, den 3.-4. oktober 2019 –
samt de initiativer og tiltag, som EU-medlemsstaterne i området gennemfører.

4.

Udviklingen i Arktis skrider hurtigt frem. Den Europæiske Union skal sikre, at der tages
hensyn til den relevante udvikling i dens politiske tilgang.

5.

På baggrund af de nye udfordringer og muligheder på tværs af Arktis og den voksende
internationale interesse ser Rådet frem til en ajourføring af EU-politikken om Arktis fastsat i
den fælles meddelelse fra 2016 om den integrerede EU-politik om Arktis. Det opfordrer, i
overensstemmelse med kompetencefordelingen mellem EU og dets medlemsstater, den
højtstående repræsentant og Kommissionen, til fortsat aktivt at gennemføre politikken,
indlede en proces med henblik på at ajourføre EU's politik for Arktis og fortsat regelmæssigt
aflægge rapport til Rådet.
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