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EU:n arktinen tiedonanto pyrkii yhtenäistämään 

arktisen alueen politiikkaa    

EU:n ulkosuhdehallinnon edustaja Federica Mogherini ja Euroopan komissio hyväksyivät 27.4.2016 

EU:n toimintaa arktisella alueella ohjaavan ehdotuksen EU:n politiikaksi. Arktisen tiedonannon 

mukaan EU:n arktisen alueen politiikka keskittyy erityisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan, 

ympäristön suojeluun, kestävään kehitykseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Tutkimuksen, tieteen 

ja innovaatioiden erityinen tärkeys on otettu huomioon kaikilla painopistealueilla.      

Mogherini korosti, että arktiseen alueeseen liittyy valtavaa sosiaalista, taloudellista ja ympäristöön 

liittyvää merkitystä ja se on keskeinen alueellisen ja maailman turvallisuuden kannalta sekä 

strateginen osa EU:n ulkopolitiikkaa. Mogherini nosti esiin, että arktisen alueen turvallisuus, 

kestävä kehitys sekä vauraus hyödyttävät alueen neljää miljoonaa asukasta mutta myös EU:ta ja 

koko maailmaa. Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella korosti 

arktisen alueen vaikutuksia maailmanlaajuisiin sääoloihin, meriin, ekosysteemeihin ja paikalliseen 

luonnon monimuotoisuuteen. Vella korosti, että vaikka ihmisten toiminta arktisella alueella tulee 

väistämättömästi lisääntymään, tulee huolehtia siitä, että se tapahtuu kestävällä tavalla. Arktisen 

alueen asukkaiden toimeentulo on turvattava ja alueen tärkeintä resurssia, eli ympäristöä, on 

suojeltava.     

Arktisen tiedonanto pohjautuu EU:n tavoitteeseen muodostaa yhtenäisempi kehys arktista aluetta 

koskeville EU:n toimille ja rahoitusohjelmille. Nyt hyväksytyn uuden, yhdennetyn EU politiikan 

tarkoitus on edelleen nostaa EU:n profiilia arktisella alueella. Tiedonannossa otetaan huomioon jo 

käynnissä olevien ja tulevien toimien ja hankkeiden lisäksi voimassa olevan EU-lainsäädäntö, myös 

kasvihuonepäästöjen vähentämistä koskeva sitoumus. Seuraavaksi ehdotusta käsitellään EU:n 

jäsenvaltioiden kanssa neuvostossa sekä Euroopan parlamentin kanssa.  

Arktiseen alueeseen kuuluu Pohjoisen jäämeren keskiosat ja sen aluemeret sekä Yhdysvallat, 

Kanadan, Norjan, EU-maista Tanskan, Ruotsin ja Suomen, Islannin ja Venäjän federaation alueita. 

Arktisen alueen rooli ilmastonmuutoksessa on korostunut viime vuosina merkittävästi. Alue toimii 

ilmaston ja myös Euroopan sääolojen sääntelijänä. Arktisen alueen lämpötilan nousu on viime 

vuosikymmeninä ollut huolestuttavasti lähes kaksinkertainen kansainväliseen keskiarvoon 

verrattuna. Arktisen alueen hallinnointia ja sitä koskevaa yhteistyötä varten on perustettu useita 

kansainvälisiä järjestöjä ja foorumeita.  

Lisätietoja 

Linkki yhteiseen tiedonantoon 

 

mailto:helsinki.euoffice@helsinki.eu
http://www.helsinki.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1539_fi.htm
http://eeas.europa.eu/arctic_region/index_en.htm

