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PIELIKUMS
Padomes secinājumi par ES Arktikas politiku
1.

Padome atgādina par Kopīgo paziņojumu par integrētu Eiropas Savienības politiku attiecībā
uz Arktiku, kuru 2016. gada 27. aprīlī publicēja Eiropas Komisija un Augstā pārstāve, un par
Padomes 2016. gada 20. jūnija secinājumiem par Arktiku, kā arī par Padomes 2014. gada
12. maija secinājumiem par Eiropas Savienības politikas izstrādi saistībā ar Arktikas reģionu.

2.

Padome arī atgādina par Padomes 2019. gada 19. novembra secinājumiem par okeāniem un
jūrām, tostarp Arktiku, kā arī par Padomes 2019. gada 29. novembra secinājumiem "Ar
kosmosu saistīti risinājumi ilgtspējīgai Arktikai".

3.

Padome atzīst, ka galvenās atbildīgās par Arktikas attīstību ir Arktikas reģiona valstis, un arī
uzskata, ka daudzas problēmas, ar kurām saskaras reģions, ir globāla rakstura problēmas, un
tās var efektīvāk risināt, izmantojot reģionālu vai daudzpusēju sadarbību, jo īpaši Arktikas
Padomē, kā arī izmantojot ANO sistēmu. Padome norāda, ka Eiropas Savienībai arī turpmāk
jāveic būtisks pienesums reģionālajos un daudzpusējos forumos, kuros tiek izskatīti ar
Arktiku saistīti jautājumi, jo īpaši Arktikas Padomē, Barenca jūras Eiroarktikas padomē,
Ziemeļu dimensijā un reģiona pārrobežu sadarbības programmās, un atzinīgi vērtē tādas ES
iniciatīvas un pasākumus kā Arktikas forums, kas notika 2019. gada 3. un 4. oktobrī
Zviedrijas pilsētā Ūmeo, kā arī ES dalībvalstu iniciatīvas un pasākumus šajā jomā.

4.

Norises Arktikā strauji progresē. Eiropas Savienības uzdevums ir nodrošināt, ka attiecīgās
norises tiek ņemtas vērā tās politikas pieejā.

5.

Ņemot vērā Arktikas reģiona jaunos izaicinājumus un iespējas, kā arī aizvien pieaugošo
starptautisko interesi, Padome sagaida, ka 2016. gada Kopīgajā paziņojumā par integrētu
Eiropas Savienības politiku attiecībā uz Arktiku izklāstītā ES Arktikas politika tiks
atjaunināta. Padome aicina Augsto pārstāvi un Komisiju – saskaņā ar kompetences sadalījumu
starp ES un tās dalībvalstīm – turpināt aktīvi īstenot šo politiku, sākt ES Arktikas politikas
atjaunināšanas procedūru un turpināt regulāri ziņot Padomei.
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