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Parlamentarna konferencja w sprawie wymiaru północnego

Oświadczenie konferencyjne
1 marca 2007 r.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego, członkowie Konferencji Parlamentarnej Morza 
Bałtyckiego, Konferencji Parlamentarzystów Regionu Arktycznego, Zgromadzenia Bałtyckiego, 
Rady Nordyckiej i sieci parlamentarzystów regionu Morza Barentsa spotkali się na 
Parlamentarnej konferencji w sprawie wymiaru północnego, która odbyła się w siedzibie 
Parlamentu Europejskiego w dniach 28 lutego-1 marca 2007 r. w Brukseli, aby omówić nową 
politykę wymiaru północnego i przygotować się do zorganizowania Parlamentarnego Forum 
Wymiaru Północnego. 

Dwa główne tematy dyskusji to polityka wymiaru północnego związana z regionem arktycznym 
oraz regionem Morza Bałtyckiego. 

Uczestnicy konferencji, mając na uwadze Ramowy dokument polityczny dla polityki wymiaru 
północnego oraz Deklarację polityczną w sprawie polityki wymiaru północnego zatwierdzone w 
dniu 24 listopada 2006 r., z zadowoleniem przyjęli uaktualnioną, trwalszą, wyraźną i  
ustrukturyzowaną politykę wymiaru północnego, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2007 r. 
Poparli też propozycję zorganizowania Parlamentarnego Forum Wymiaru Północnego, które 
mogłoby zwiększyć rolę parlamentarzystów z regionu wymiaru północnego w realizacji nowej 
polityki wymiaru północnego. 

Parlamentarna Konferencja w sprawie wymiaru północnego: 

1. wspiera rosnące zainteresowanie wszystkich zaangażowanych podmiotów wspólnym 
opracowaniem nowej polityki; w tym kontekście podkreśla znaczenie aktywnego 
uczestnictwa Islandii, Norwegii i Rosji w nowej polityce wymiaru północnego; 
odnotowuje następnie, że zasada wspólnego autorstwa powinna odnosić się nie tylko do 
partnerów wymiaru północnego, ale także do wszystkich zainteresowanych stron w 
danym regionie, w tym regionalnych rad północnych i ich organów parlamentarnych;

2. popiera ogólny cel wymiaru północnego, jakim jest stworzenie wspólnych ram dla 
wspierania dialogu i konkretnej współpracy, wzmacnianie stabilności, dobrobytu oraz 
zwiększenie współpracy gospodarczej, wspieranie integracji gospodarczej i 
konkurencyjności, a także zrównoważony rozwój w Europie Północnej;

3. uznaje plan uczynienia polityki wymiaru północnego regionalnym wyrazem czterech 
wspólnych przestrzeni UE/Rosja za konstruktywny i pożądany krok naprzód; wyraża 
przekonanie, że ważne jest, aby wymiar północny wypełnił cztery wspólne przestrzenie 
UE/Rosja konkretną treścią, koncentrując się zarazem na innych kwestiach mających 
szczególne znaczenie na Północy, takich jak wymagające ochrony środowisko naturalne, 
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problemy rdzennej ludności, różnorodność kulturowa, ochrona zdrowia i samopoczucie 
społeczne; wzywa twórców polityki wymiaru północnego, by działali aktywnie na rzecz 
osiągnięcia celów wymiaru północnego, wyrażonych też w kontekście „arktycznego 
okna” wymiaru północnego;

4. zwraca uwagę na priorytetowe obszary polityki wymiaru północnego: region Morza 
Bałtyckiego, obwód kaliningradzki z możliwościami rozwoju wynikającymi ze 
szczególnej sytuacji geograficznej, jak również rozległe tereny arktyczne i subarktyczne 
obejmujące region Morza Barentsa; 

5. podkreśla rolę Arktyki jako obszaru wczesnego ostrzegania w zakresie zmian klimatu; 
zaznacza, że ocieplenie klimatu arktycznego może nieść ze sobą poważne konsekwencje 
dla całej planety i że należy zmierzyć się z nim globalnie; podkreśla, że zmiana klimatu i 
zwiększone promieniowanie ultrafioletowe nad Arktyką mają kluczowe znaczenie dla 
społecznego, kulturalnego i gospodarczego dobrobytu mieszkańców tego regionu; 
odnotowuje w tym kontekście wezwanie do przyjęcia jasnej, przejrzystej i dynamicznej 
polityki wobec Arktyki w ramach wymiaru północnego, zapisane w rezolucji Konferencji 
Parlamentarzystów Regionu Arktycznego z dnia 4 sierpnia 2006 r.; podkreśla znaczenie 
identyfikacji, uznawania i wykorzystywania tradycyjnej wiedzy rdzennych mieszkańców 
jako podstawy dla tworzenia zasad podatności i zdolności przystosowawczych jako 
ewentualnego narzędzia przyszłego planowania przestrzennego, opracowywania ram 
instytucjonalnych i środków łagodzących w celu przygotowania wszystkich 
mieszkańców dalekiej Północy do nowej sytuacji wynikającej ze zmian klimatu;

6. uznaje znaczenie i potencjał, jakie Międzynarodowy Rok Polarny 2007/2008 ma dla 
promowania regionu arktycznego i rozwoju nauki arktycznej, jak również możliwości 
opracowania Karty zarządzania Arktyką;

7. podkreśla znaczenie, jakie ma zapewnienie rozsądnej i właściwej z punktu widzenia 
środowiska naturalnego eksploatacji zasobów oraz zarządzania środowiskiem morskim 
Morza Barentsa; 

8. podkreśla ekonomiczne znaczenie dla całej Europy regionu Morza Bałtyckiego z jego 
wysokim wzrostem gospodarczym, silną bazą naukową oraz dużym potencjałem 
innowacyjnym; w tym kontekście popiera prace nad Strategią dla Morza Bałtyckiego w 
ramach wymiaru północnego, mające na celu stworzenia korzystnych warunków dla 
efektywnego, zrównoważonego społecznie i ekologicznego trwałego rozwoju regionu 
Morza Bałtyckiego; zwraca uwagę na słaby status środowiskowy Morza Bałtyckiego;

9. podkreśla, że Partnerstwo na rzecz środowiska wymiaru północnego stanowi dobry 
przykład praktycznych osiągnięć w ramach wymiaru północnego, podkreśla wagę 
Partnerstwa wymiaru północnego w zakresie zdrowia publicznego i samopoczucia 
społecznego; w tym kontekście wzywa wszystkich partnerów wymiaru północnego do 
przeanalizowania możliwości zastosowania formuły partnerstwa do innych obszarów 
kluczowych, takich jak transport i logistyka oraz energetyka;
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10. wzywa do bliższej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego, szczególnie w 
odniesieniu do kwestii poszukiwań i ratownictwa;

11. wskazuje na zasadę współfinansowania przez partnerów wymiaru północnego, jak 
również przez międzynarodowe i prywatne instytucje finansowe jako na ogólną zasadę 
finansowania działań podejmowanych w ramach wymiaru północnego; wzywa 
wszystkich twórców polityki wymiaru północnego do zapewnienia wystarczających 
środków na realizację projektów i działań wymiaru północnego; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje usprawnienie finansowania polityki wymiaru północnego przez 
UE w ramach nowego Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI); 
zachęca międzynarodowe organizacje regionalne, międzynarodowe instytucje finansowe, 
regionalne i lokalne organizacje publiczne oraz pozostałe organy publiczne i podmioty 
prywatne do zdecydowanego zaangażowania się w realizację polityki wymiaru 
północnego; 

12. z zadowoleniem przyjmuje bardziej przejrzyste ramy instytucjonalne dla współpracy, 
koordynacji i konsultacji związanych z wymiarem północnym; w tym kontekście
podkreśla kluczowe znaczenie, jakie dla wiarygodności i realizacji polityki wymiaru 
północnego ma wzmocnienie koordynacji i współpracy europejskich, krajowych, 
regionalnych, subregionalnych i lokalnych władz na różnych szczeblach i w oparciu o 
zasadę pomocniczości;

13. uznaje dość nieustrukturyzowane nakładanie się kompetencji parlamentarnych forów w 
regionach północnych; wzywa w tym kontekście do zorganizowania cyklicznego 
Parlamentarnego Forum Wymiaru Północnego w oparciu o elastyczną strukturę i 
autorstwo w celu wspierania koordynacji wymiany poglądów między różnymi 
organizacjami współpracy regionalnej na Północy;

14. zaznacza, że Parlamentarne Forum Wymiaru Północnego stworzy przedstawicielom 
parlamentów państw członkowskich UE, Parlamentowi Europejskiemu, parlamentom 
Islandii, Norwegii i Rosji wraz z parlamentami Kanady i USA, które posiadają status 
obserwatora w wymiarze północnym, i przedstawicielami rdzennej ludności oraz 
regionalnymi zgromadzeniami parlamentarnymi możliwość dyskusji, podejmowania 
nowych inicjatyw i uzyskania ogólnego obrazu sytuacji; podkreśla, że w ten sposób 
wymiarowi północnemu uzyska większą legitymizację demokratyczną, ponieważ forum 
będzie odgrywało kluczową rolę w ułatwianiu demokratycznego nadzoru 
parlamentarnego polityki wymiaru północnego; 

15. podkreśla, że Parlamentarne Forum Wymiaru Północnego może zwiększyć rolę 
parlamentarzystów z regionu wymiaru północnego, rozciągającego się od Uralu do 
Oceanu Atlantyckiego, w realizacji nowej polityki wymiaru północnego, w tym również 
w odniesieniu do poprawy przekraczania granic przez ludzi i towary; 

16. wzywa przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczących parlamentów 
Islandii, Norwegii i Rosji, aby przygotowali się do organizacji Parlamentarnego Forum 
Wymiaru Północnego, które odbywałoby się co dwa lata w celu przedyskutowania 
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kwestii budzących wspólne zainteresowanie oraz przeanalizowania rozwoju nowej 
polityki wymiaru północnego.
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