
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Πολιτική για την Αρκτική: Η ΕΕ ξεκινά διαβούλευση σχετικά με τη
μελλοντική της προσέγγιση

Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2020

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δρομολόγησαν από
κοινού δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη μελλοντική πορεία της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την Αρκτική. Η διαβούλευση θα δώσει έναυσμα για έναν ευρύ προβληματισμό σχετικά με την
πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική ενόψει των νέων προκλήσεων και ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένων
των φιλοδοξιών της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Σκοπός της διαβούλευσης
είναι η συγκέντρωση απόψεων σχετικά με τα δυνατά σημεία και τις ελλείψεις της υφιστάμενης
πολιτικής, με σκοπό την ενδεχόμενη προετοιμασία επικαιροποιημένης προσέγγισης.

Ο ύπατος εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ Μπορέλ δήλωσε τα εξής: «Η Αρκτική αποτελεί για τις
διεθνείς σχέσεις ζήτημα που εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Η κλιματική αλλαγή επιφέρει ριζικές
αλλαγές στην περιοχή και συμβάλλει στην αύξηση της γεωπολιτικής σημασίας της, με συνέπεια
πολλοί παράγοντες να βλέπουν νέες στρατηγικές και οικονομικές ευκαιρίες στον απώτατο Βορρά.
Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Αρκτική θα παραμείνει ζώνη χαμηλής έντασης και ειρηνικής
συνεργασίας, όπου τα ζητήματα θα επιλύονται μέσω εποικοδομητικού διαλόγου. Πρέπει να
διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει όλα τα μέσα για την αποτελεσματική διαχείριση της
νέας δυναμικής, κατά τρόπο που να συνάδει με τα συμφέροντα και τις αξίες μας.»

Ο κ. ΒιργκίνιουςΣινκέβιτσους, επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας πρόσθεσε ότι: «Ό,τι
συμβαίνει στην Αρκτική, δεν μένει στην Αρκτική. Μας αφορά όλους. Η ΕΕ πρέπει να βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή, με μια σαφή και συνεκτική πολιτική για την Αρκτική, για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων τα επόμενα χρόνια. Μέσω της εν λόγω διαβούλευσης, η οποία θα βασίζεται σε ένα
ευρύτερο φάσμα εμπειρογνωμοσύνης και γνωμοδοτήσεων, θα μπορέσουμε να καταρτίσουμε μια
ισχυρή στρατηγική για την περιοχή.»

Στόχος της διαβούλευσης θα είναι:

i) η επανεξέταση του ρόλου της ΕΕ στα ζητήματα της Αρκτικής·

ii) η αναθεώρηση των τριών προτεραιοτήτων της ισχύουσας κοινής ανακοίνωσης σχετικά με μια
ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική και των σχετικών δράσεων· και

iii) ο προσδιορισμός νέων πιθανών τομέων πολιτικής προς ανάπτυξη.

Η μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή και στις επιπτώσεις της και η προστασία του περιβάλλοντος
αποτελούν βασικούς στόχους για την περιοχή. Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην Αρκτική
προς όφελος των κατοίκων της, συμπεριλαμβανομένων των αυτοχθόνων πληθυσμών, αποτελεί μία
ακόμη προτεραιότητα για την ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, η συνεχής βελτίωση των γνώσεών μας σχετικά
με τις αλλαγές που σημειώνονται στην περιοχή της Αρκτικής, καθώς και η εξεύρεση βιώσιμων λύσεων,
είναι ζωτικής σημασίας. Η επιστήμη, η καινοτομία και η ισχυρή στήριξη της πολυμερούς συνεργασίας
αποτελούν τις βάσεις της προσέγγισης της ΕΕ στην Αρκτική.

Ιστορικό

Η πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2008 και έκτοτε επικαιροποιείται
τακτικά. Η τρέχουσα πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική καθορίζεται σε κοινή ανακοίνωση του 2016. Τον
Δεκέμβριο του 2019, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και τον ύπατο εκπρόσωπο να συνεχίσουν την
εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική, κινώντας ταυτόχρονα διαδικασία για την
επικαιροποίησή της. Το ισχύον πλαίσιο πολιτικής εστιάζει σε τρεις προτεραιότητες: κλιματική αλλαγή
και προστασία τους περιβάλλοντος της Αρκτικής· βιώσιμη ανάπτυξη στην Αρκτική και στη γύρω
περιοχή· και διεθνής συνεργασία σε ζητήματα που αφορούν την Αρκτική. Η δημόσια διαβούλευση που
ξεκίνησε σήμερα θα διαρκέσει έως τις 10 Νοεμβρίου 2020. (*)

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δημόσια διαβούλευση

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12523-EU-Arctic-Policy
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%253A52016JC0021
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12523-EU-Arctic-Policy
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