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 ET 

ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub väliskomisjonil ning keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjonil kui vastutavatel komisjonidel lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et kolm ELi liikmesriiki (Taani, Soome ja Rootsi) ning üks ülemeremaa ja -

territoorium (Gröönimaa) on kaheksaliikmelise Arktika Nõukogu liikmed ja seitse 

liikmesriiki (Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Madalmaad, Poola, Hispaania ja 

Ühendkuningriik) on vaatlejad ning et EL püüab oma staatust Arktika Nõukogus 

silmapaistvamaks muuta; 

2. võtab teadmiseks asjaolu, et Arktikas on pikka aega toimunud konstruktiivne 

rahvusvaheline koostöö ja et Arktika peaks jääma väheste pingetega piirkonnaks; on 

teadlik sellest, et huvi Arktika vastu kasvab ressursside nappuse ja keskkonnamuutuste 

tõttu; 

3. tunnistab, et kliimamuutused loovad uusi võimalusi Arktika majandusarenguks seni 

osaliselt avastamata energiaallikate, nagu nafta ja gaasi võimaliku ammutamise, uute 

mereteede loomise ja turismitegevuse intensiivistumise kaudu, mis soodustaks selles 

piirkonnas pikema aja jooksul kaubandust ja investeerimist; rõhutab sellega seoses ELi 

kaubanduspoliitika tähtsust kestlikku arengut ja keskkonnaeesmärke edendava vahendina; 

4. nõuab koostöö tihendamist sellistes valdkondades nagu kestlikkus ja kliimamuutustega 

kohanemine Arktikas; 

5. soovitab suurendada keskkonnaohutust ja jätkusuutlikku majanduskoostööd Arktika 

riikide, piirkondade ja kohalike kogukondade vahel, et parandada tööhõivet, heaolu ja elu 

kvaliteeti, kohaldades seejuures kõige rangemaid keskkonnastandardeid; 

6. tuletab meelde, et kõik Arktika Nõukogu liikmesriigid peavad keskkonnakaitset selles 

piirkonnas oma peamiseks eesmärgiks; peab meeles, et ELi kaubandus- ja majandushuvid 

ei tohiks seada ohtu selles piirkonnas keskkonnakaitsemeetmete rakendamist; 

7. tuletab meelde oma 20. jaanuari 2011. aasta resolutsiooni ELi jätkusuutliku Kaug-Põhja 

poliitika kohta, milles rõhutatakse Arktika piirkonna muutuste ülemaailmset mõju ja 

olulist rolli, mida EL ja teised tööstusjõud peavad polaarpiirkonnas asuvate riikide kõrval 

mängima, et vähendada Arktika piirkonnas inimtegevuse suurenemisest tingitud reostust; 

juhib tähelepanu asjaolule, et Arktika kliimamuutused avaldavad suurt mõju 

rannikualadele kõikjal maailmas, sealhulgas ELis, ning kliimast sõltuvatele Euroopa 

tööstusvaldkondadele, nagu põllumajandus ja kalandus, energeetika, põhjapõdrakasvatus, 

jahipidamine, turism ja transport; 

8. on seisukohal, et mis tahes praegusi või uusi majandustegevusi tuleks korraldada säästval 

viisil, Arktika habrast ökosüsteemi ja looduspärandit kahjustamata, pidades eelkõige 

silmas fossiilkütuste kaevandamise suurendamise võimalusega kaasnevaid ohtusid, ning 

austades täielikult Arktika põlisrahvaid ja kohalikke kogukondi; 

9. peab ELi keskseks strateegiliseks partneriks kestliku majandusarengu toetamisel Arktikas; 
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peab äärmiselt oluliseks, et ELi poliitika Arktika piirkonnas kajastaks kestliku arengu 

eesmärke, mida EL on kohustunud 2030. aastaks saavutama; 

10. rõhutab, et Arktika kohalikud kogukonnad on vaja kaasata Euroopa Arktika-poliitika 

väljatöötamisse ja rakendamisse, kestlikku majandustegevusse ja otsustusprotsessidesse, 

et leida õige tasakaal Arktika piirkonna kaitsmise ja majandusarengu vajadustele 

vastamise vahel ning vältida radikaalseid muudatusi kohalike kogukondade elatustasemes; 

11. võtab teadmiseks komisjoni ja Euroopa välisteenistuse korraldatud konsultatsioonid, 

millest nähtub, et Arktika piirkonna Euroopa ossa ei tehta piisavalt investeeringuid; 

12. tunneb heameelt, et Venemaa valitsus kuulutas 2016. aasta septembris välja kümneaastase 

moratooriumi uutele litsentsidele, mis võimaldaksid avamerepuurimist nafta ja gaasi 

ammutamiseks tema Arktika mandrilaval; 

13. tuletab meelde vajadust kestliku majandusarengu järele, mis nõuab investeeringuid 

keskkonda ja kliimamuutustega kohanemist, taastuvenergiat, transporditeid ja vastavaid 

taristuid, meteoroloogilist koostööd ja säästvat turismi; kutsub seetõttu komisjoni üles 

analüüsima laiema rahvusvahelise finantskoostöö vahendeid ja jälgima uue 

majandustegevuse mõju keskkonnale; 

14. tunneb heameelt, et Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) merekeskkonna kaitse 

komitee (MEPC) 24.–28. oktoobril 2016 Londonis peetud 70. istungjärgul tehti nii 

keskkonna kui ka inimeste tervise seisukohast määrava tähtsusega otsus kinnitada 

1. jaanuar 2020 rakenduskuupäevaks, millest alates vähendatakse rahvusvahelises 

meretranspordis märkimisväärselt laevade kasutatava kütteõli väävlisisaldust, jättes 

suurimaks lubatud koguseks 0,50 massiprotsenti; palub Arktika piirkonna riikide 

valitsustel teha kõik selleks, et tagada nimetatud otsuse rakendamine kõikide Arktika 

mereteid kasutavate laevade suhtes vastavalt IMO selgelt võetud kohustusele tagada, et 

laevandus täidab oma keskkonnaalaseid kohustusi; 

15. palub komisjonil, ELi liikmesriikidel ja teistel Arktika Nõukogu liikmetel püüda jõuda 

rahvusvahelise kokkuleppeni, millega keelatakse Arktika mereteede kasutamine ohtlikel 

kütustel töötavatele laevadele ja ohtlikke kaupu hõlmavale rahvusvahelisele 

kaubandusele; 

16. võtab teadmiseks Kanada kohustused tulenevalt laiaulatuslikus majandus- ja 

kaubanduslepingus sisalduvast kaubandust ja keskkonda käsitlevast peatükist, eelkõige 

seoses säästva kalanduse ja metsasaaduste kaubandusega; rõhutab laiaulatusliku 

majandus- ja kaubanduslepingu rahvusvahelisi mereveoteenuseid ja riigihankeid 

käsitlevaid peatükke, mis suurendavad Euroopa ettevõtete osalemist Kanada 

hanketurgudel, eelkõige jäälõhkujate ehitamise valdkonnas; rõhutab, et Kanada ja EL 

kinnitasid 30. oktoobril 2016 Kanada ja ELi XVI tippkohtumise ühisdeklaratsioonis veel 

kord oma kohustust suurendada koostööd Arktikas; 

17. rõhutab, et ELi kalalaevastik ei tohi ohustada selle piirkonna bioloogilist mitmekesisust; 

väljendab heameelt Arktika piirkonna ökoloogiliselt ja bioloogiliselt oluliste alade 

kindlaksmääramise üle bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni alusel, sest see on tähtis 

protsess, mis aitab tagada Arktika bioloogilise mitmekesisuse tulemusliku säilitamise, 

ning toonitab, kui tähtis on rakendada ökosüsteemipõhise haldamise lähenemisviisi 
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Arktika ranniku-, mere- ja maismaakeskkonna suhtes, nagu on rõhutanud Arktika 

Nõukogu ökosüsteemipõhise haldamise ekspertrühm; kutsub riike üles täitma oma 

kohustusi vastavalt bioloogilise mitmekesisuse konventsioonile ja Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni mereõiguse konventsioonile ning looma selleks Põhja-Jäämeres 

merekaitsealade võrgustiku; 

18. tuletab meelde, et tulenevalt Kanada ja Norra kaebusest WTOs seoses ELi seatud 

hülgetoodete keeluga on meedet tugevdatud, et viia see kooskõlla WTO apellatsioonikogu 

2014. aasta otsusega, ja et selle legitiimsust ei saa enam kahtluse alla seada; rõhutab, et 

sarnased kaubanduskeelud kehtivad eelkõige USAs ja Venemaal ning et sellised meetmed 

aitavad säilitada Arktika elusloodust, kuna hülged on kohaliku ökosüsteemi lahutamatu 

osa; 

19. palub komisjonil lisada pärast läbirääkimiste lõppemist Atlandi-ülese kaubandus- ja 

investeerimispartnerluse lepingusse (TTIP) sisulised kaubandus- ja keskkonnasätted, mis 

võivad aidata säilitada Alaska ja ka Arktika piirkonna Euroopa osa looduskeskkonda, 

sealhulgas sätted kalanduse ja metsanduse kohta; on seisukohal, et selliste sätete lisamine 

peaks lahutamatult kaasnema kõikide tulevaste vabakaubanduslepingutega, mille EL 

sõlmib ELi mittekuuluvate Arktika piirkonna partneritega; 

20. tuletab meelde, et vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingule võtsid Island ja 

Norra kohustuse säilitada keskkonna kvaliteeti ja kasutada loodusvarasid säästvalt 

kooskõlas asjakohaste ELi õigusaktidega; 

21. rõhutab Hiina kasvavat huvi Arktika piirkonna, eelkõige selle mereteedele ja 

energiaallikatele juurdepääsu vastu; võtab teadmiseks vabakaubanduslepingu sõlmimise 

Islandi ja Hiina vahel ning palub komisjonil tähelepanelikult jälgida, millist mõju see võib 

avaldada kestlikule majandusarengule mitte ainult Islandiga piirnevas Arktika osas, vaid 

ka ELi majandusele ja siseturule; 

22. tuletab meelde, et ELi ja Venemaa vahel ei ole sõlmitud vabakaubanduslepingut ning 

seetõttu puudub ELil tõhus kahepoolne vahend, millega mõjutada kaubandust ja 

investeeringuid Arktika Venemaa sektoris; rõhutab siiski, et ka ELi ja Venemaa vahelise 

partnerlus- ja koostöölepingu raames peetakse ikka Arktikat käsitlevat dialoogi 

keskkonnajuhtimise ja teaduskoostöö valdkonnas; 

23. kordab oma üleskutset komisjonile asutada ELi Arktika teabekeskus ja näha sellele ette 

piisav rahastus, et tagada tõhus juurdepääs Arktika-alasele teabele ja teadmistele; juhib 

tähelepanu asjaolule, et sellise ELi Arktika teabekeskuse võiks kulude vähendamiseks 

siduda olemasolevate Arktika keskustega või muude Arktika institutsioonidega; 

24. tuletab meelde, et 2007. aastal ELi ja Gröönimaa vahel sõlmitud kalandusalase 

partnerluslepingu kohaselt annab EL Gröönimaale rahalist toetust vastutustundliku 

kalapüügi ja kalavarude säästva kasutamise tagamiseks Gröönimaa majandusvööndis; 

25. rõhutab, et Arktikas tegutsevad ettevõtted peaksid järgima siduvaid ettevõtja sotsiaalse 

vastutuse standardeid, mille väljatöötamisest võiks osa võtta Arktika Majandusnõukogu ja 

mis peaksid muu hulgas põhinema Arktika Investeerimisprotokollil ja ÜRO algatusel 

Global Compact; 
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26. tuletab meelde, et Arktikas kehtivad laevanduse suhtes IMO erinõuded, ja tunneb 

heameelt polaarkoodeksi jõustumise üle, mis on kavandatud 1. jaanuariks 2017. 
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