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Põhjamõõtme parlamentaarne konverents

Konverentsi avaldus
1. märts 2007

Euroopa Parlamendi ja Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi liikmed, Arktika Nõukogu, 
Balti Assamblee, Põhjamaade Nõukogu ning Barentsi Euro-Arktika Nõukogu liikmed kohtusid 
Põhjamõõtme parlamentaarsel konverentsil 28. veebruarist 1. märtsini 2007. aastal Euroopa 
Parlamendis Brüsselis, et arutada uuendatud Põhjamõõtme poliitikat ning valmistada ette 
Põhjamõõtme parlamentaarse foorumi korraldamist. 

Kaks peamist aruteluteemat olid Arktika piirkonna ja Läänemere piirkonna Põhjamõõtme 
poliitika.

Konverentsi osavõtjad, võttes arvesse Põhjamõõtme poliitika raamdokumenti ja 24. novembril 
2006. aastal heakskiidetud poliitilist deklaratsiooni Põhjamõõtme kohta, tervitasid ajakohastatud, 
järjepidevamat, kõrgetasemelist ja struktureeritud Põhjamõõtme poliitikat, mis jõustus 1. 
jaanuaril 2007, ning toetasid ettepanekut viia läbi Põhjamõõtme parlamentaarne foorum, mis 
suurendaks Põhjamõõtme piirkonna parlamendiliikmete rolli uuendatud Põhjamõõtme poliitika 
rakendamisel. 

Põhjamõõtme parlamentaarne konverents: 

1. toetab kõigi osalejate suuremat rõhuasetust uuendatud poliitika ühisomandile; sellega 
seoses rõhutab Islandi, Norra ja Venemaa tähtsust Põhjamõõtme poliitika aktiivsete 
partneritena; lisaks märgib, et ühisomandi põhimõtet tuleks kohaldada mitte üksnes 
Põhjamõõtme partnerite, vaid kõigi sidusrühmade suhtes selles piirkonnas, sealhulgas 
piirkondlike nõukogude ja nende parlamentaarsete organite suhtes;

2. toetab Põhjamõõtme üldeesmärki luua dialoogi ja konkreetse koostöö edendamiseks 
ühine raamistik, mis suurendab stabiilsust, heaolu ja tihedamat majanduslikku koostööd, 
edendab Põhja-Euroopas majanduslikku integratsiooni, konkurentsivõimet ja säästvat 
arengut;

3. käsitleb tahet muuta Põhjamõõtme poliitika ELi ja Venemaa nelja ühisruumi 
piirkondlikuks väljundiks konstruktiivse ja soovitud edasiminekuna; on veendunud, et 
oluline on Põhjamõõtme suunatus sellele, et täita ELi ja Venemaa neli ühisruumi 
konkreetse sisuga, keskendudes samal ajal teistele olulistele küsimustele Põhja-aladel, 
nagu habras keskkond, põlisrahvaste probleemid, kultuuriline mitmekesisus, tervishoid ja 
sotsiaalne heaolu; kutsub sel eesmärgil üles kõiki Põhjamõõtme poliitika kandjaid 
töötama aktiivselt selle nimel, et saavutada Põhjamõõtme eesmärgid, nagu need on 
sõnastatud Põhjamõõtme Arktika aknas;
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4. juhib tähelepanu Põhjamõõtme poliitika prioriteetsetele aladele: Läänemeri, Kaliningradi 
oblast oma arenguvõimalustega, arvestades erilist geograafilist asukohta, samuti 
ulatuslikud Arktika ja Lähis-Arktika alad, sealhulgas Barentsi mere piirkond;

5. rõhutab, et Arktikal on oluline roll globaalsete kliimamuutuste varajase hoiatamise alana; 
rõhutab, et Arktika kiire soojenemine avaldab tõenäoliselt ulatuslikku mõju kogu
planeedile ning sellega tuleb tegelda ülemaailmsel tasandil; toonitab, et kliimamuutused 
ja suurenenud ultraviolettkiirgus Arktikas mõjutavad oluliselt Arktikas elavate inimeste 
sotsiaalset, kultuurilist ja majanduslikku heaolu; märgib sellega seoses, et Arktika 
piirkonna parlamentaarne konverents nõuab oma 4. augusti 2006. aasta resolutsioonis 
selge, nähtava ja dünaamilise Arktika poliitika vastuvõtmist Põhjamõõtme raames; 
rõhutab, et põlisrahvaste traditsiooniliste teadmiste kaardistamine, tunnustamine ja 
kasutamine saab olla alus selleks, et arendada haavatavuse ja kohanemisvõime 
põhimõtteid võimaliku vahendina tulevaseks ruumiliseks planeerimiseks, 
institutsioonilises raamistikus töötamiseks ja leevendusmeetmeteks, et valmistada kõiki 
Kaug-Põhja elanikke ette kliimamuutusega kaasnevaks uueks olukorraks; 

6. tunnistab rahvusvahelise polaaralade aasta 2007/2008 tähtsust ja potentsiaali seoses 
Arktika piirkonna edendamisega ja Arktika uuringute arendamisega, ühtlasi seoses 
võimalusega luua Arktika halduse harta; 

7. rõhutab, kui oluline on tagada, et ressursside kasutamine ja merekeskkonna majandamine 
Barentsi mere piirkonnas toimuks keskkonnaohutult ja säästvalt;

8. rõhutab Läänemere piirkonna majanduslikku tähtsust, arvestades selle kõrget 
kasvumäära, tugevat teadusbaasi ja kõrget innovatsioonipotentsiaali Euroopa jaoks 
tervikuna; toetab seepärast Põhjamõõtme Läänemere strateegia väljatöötamist, et luua 
soodsad tingimused edukaks, sotsiaalselt tasakaalustatud ja ökoloogiliselt säästvaks 
arenguks Läänemere piirkonnas; juhib tähelepanu sellele, et Läänemere ökoloogiline 
seisund on kriitiline;

9. rõhutab, et Põhjamõõtme keskkonnapartnerlus on hea näide praktilistest saavutustest 
Põhjamõõtme raames, rõhutab Põhjamõõtme rahvatervise ja sotsiaalse heaolu partnerluse 
tähtsust; palub sellega seoses kaaluda kõigil Põhjamõõtme partneritel võimalust 
kohaldada partnerluse mudelit muude prioriteetsete valdkondade suhtes, nagu transport ja 
logistika, aga ka energia;

10. kutsub üles tihedamale koostööle mereohutuse alal, eelkõige otsimis- ja 
päästetoimingutel;

11. juhib tähelepanu kaasrahastamise põhimõttele, milles osalevad Põhjamõõtme partnerid 
ning vajaduse korral ka rahvusvahelised ja eraõiguslikud finantsasutused, kui 
Põhjamõõtme tegevuste rahastamise põhireeglile; palub kõigil Põhjamõõtme poliitika 
kandjatel tagada, et eraldataks piisavalt vahendeid Põhjamõõtme projektidele ja 
meetmetele; tervitab selles kontekstis Põhjamõõtme poliitika ELi poolse rahastamise 
viimist Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendi (ENPI) alla; ergutab 
Põhjamõõtme poliitika rakendamisse igati kaasama rahvusvahelisi piirkondlikke 
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organisatsioone, rahvusvahelisi finantsasutusi, piirkondlikke ja kohalikke avalik-
õiguslikke organisatsioone, muid avalik-õiguslikke asutusi ja erasektori investeeringuid; 

12. tervitab Põhjamõõtme koostöö, kooskõlastamise ja konsultatsioonide selgemat 
institutsioonilist korraldust; rõhutab sellega seoses, et Põhjamõõtme usaldusväärsuse ja 
rakendamise seisukohalt on otsustava tähtsusega tugevdada subsidiaarsuse põhimõtte 
alusel kooskõlastamist ja koostööd Euroopa, riiklike, piirkondlike, allpiirkondlike ja 
kohalike ametiasutuste vahel erinevatel tasanditel;

13. tõdeb pädevuste teatavat struktureerimata kattumist parlamentaarsete foorumite vahel 
põhjapiirkondades; nõuab seetõttu Põhjamõõtme parlamentaarse foorumi korraldamist, 
mis oleks paindliku struktuuri ja kuuluvusega korduv üritus, et edendada kooskõlastamist 
ja arvamuste vahetust erinevate põhjala piirkondliku koostöö institutsioonide vahel;

14. rõhutab, et Põhjamõõtme parlamentaarne foorum pakub ELi liikmesriikide parlamentide, 
Euroopa Parlamendi, Islandi, Norra ja Venemaa parlamentide esindajatele, Põhjamõõtme 
vaatlejariikide Kanada ja USA esindajatele, põlisrahvaste ning piirkondlike 
parlamentaarsete assambleede valitud esindajatele võimalusi aruteluks, uuteks 
algatusteks ja kokkuvõtete tegemiseks; rõhutab, et foorum tugevdaks ühtlasi 
Põhjamõõtme demokraatlikku legitiimsust, sest oleks oluline tegur hõlbustamaks 
demokraatlikku parlamentaarset järelevalvet Põhjamõõtme poliitika üle; 

15. rõhutab, et Põhjamõõtme parlamentaarne foorum suudaks tugevdada Uurali mäestikust 
kuni Atlandi ookeani ulatuva Põhjamõõtme piirkonna parlamendiliikmete rolli uuendatud 
Põhjamõõtme poliitika rakendamisel, sealhulgas tingimuste parandamisel piiriüleseks 
inimeste ja kaupade liikumiseks; 

16. kutsub üles Euroopa Parlamendi presidenti ning Islandi, Norra ja Venemaa parlamentide 
spiikreid valmistama ette Põhjamõõtme parlamentaarse foorumi korraldamist, mis 
toimuks iga kahe aasta tagant, et arutada ühiseid probleeme ja hinnata uuendatud 
Põhjamõõtme poliitika arengut. 
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