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Conclusies van de Raad over het EU-beleid voor het noordpoolgebied

Voor de delegaties gaan hierbij de conclusies van de Raad over het EU-beleid voor het
noordpoolgebied die de Raad (Buitenlandse Zaken) op 9 december 2019 heeft aangenomen.
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BIJLAGE
Conclusies van de Raad over het EU-beleid voor het noordpoolgebied
1.

De Raad herinnert aan de gezamenlijke mededeling over een geïntegreerd EU-beleid voor
het noordpoolgebied, die op 27 april 2016 door de Europese Commissie en de hoge
vertegenwoordiger is uitgebracht, alsmede aan de conclusies van de Raad over het
noordpoolgebied van 20 juni 2016 en de conclusies van de Raad van 12 mei 2014 over de
ontwikkeling van een EU-beleid ten aanzien van het noordpoolgebied.

2.

De Raad herinnert tevens aan de Raadsconclusies van 19 november 2019 over de zeeën en
oceanen, waaronder het noordpoolgebied, alsmede aan de Raadsconclusies van
29 november 2019 over ruimtevaartoplossingen voor een duurzaam noordpoolgebied.

3.

De Raad erkent de primaire verantwoordelijkheid van de Noordpoollanden voor de
ontwikkeling van het noordpoolgebied, maar is tevens van mening dat een groot deel van de
kwesties die in het gebied spelen mondiaal van aard zijn en beter via regionale of multilaterale
samenwerking kunnen worden opgepakt, en dan met name via de Arctische Raad en tevens
het VN-bestel. De Raad merkt op dat de Europese Unie een aanzienlijke bijdrage moet
leveren op zowel regionale als multilaterale fora die zich bezighouden met vraagstukken ten
aanzien van het noordpoolgebied, en dan met name de Arctische Raad, de Raad voor het
Europees-Arctische Barentsz-zeegebied, de noordelijke dimensie en de grensoverschrijdende
samenwerkingsprogramma's in het gebied, en is ingenomen met de initiatieven en acties van
de EU in het gebied - zoals het op 3 en 4 oktober 2019 in het Zweedse Umeå gehouden EU
Arctic Forum - en met die van de lidstaten.

4.

De ontwikkelingen in het noordpoolgebied gaan hard. De Europese Unie moet zijn
beleidsaanpak mede afstemmen op de relevante ontwikkelingen.

5.

Gezien de nieuwe uitdagingen en kansen in het hele noordpoolgebied alsmede de groeiende
internationale belangstelling, kijkt de Raad uit naar een geactualiseerde versie van het EUbeleid voor het noordpoolgebied dat is neergelegd in de gezamenlijke mededeling van 2016
over een geïntegreerd EU-beleid voor het noordpoolgebied. De Raad verzoekt de hoge
vertegenwoordiger en de Commissie - overeenkomstig de verdeling van bevoegdheden tussen
de EU en haar lidstaten - het beleid actief ten uitvoer te blijven brengen alsmede een proces
op gang te brengen ter actualisering van het EU-beleid voor het noordpoolgebied, en om er op
regelmatige basis verslag over uit te brengen aan de Raad.
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