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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju un 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā 

iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzīst, ka trīs ES dalībvalstis (Dānija, Somija un Zviedrija) un viena aizjūras zeme un 

teritorija (Grenlande) ir locekles Arktikas Padomē, kurā ir astoņas valstis, un septiņām 

citām (Apvienotajai Karalistei, Francijai, Itālija, Nīderlandei, Polijai, Spānijai un Vācijai) 

ir novērotāju statuss šajā padomē un ka ES cenšas panākt ietekmīgāku statusu Arktikas 

Padomē; 

2. ņem vērā, ka Arktika ilgi ir bijusi konstruktīvas starptautiskās sadarbības piemērs un tā kā 

Arktikai joprojām jābūt zema saspīlējuma teritorijai; apzinās, ka interese par Arktiku 

palielinās resursu trūkuma un vides izmaiņu dēļ; 

3. atzīst, ka klimata pārmaiņas rada jaunas iespējas, lai panāktu Arktikas ekonomisko 

izaugsmi, potenciāli izmantojot tādus enerģijas resursus kā nafta un gāze, kuri joprojām 

daļēji nav atklāti, lai izveidotu jaunus kuģošanas maršrutus un pastiprinātu tūrisma 

aktivitātes, kuras ilgtermiņā uzlabotu tirdzniecību ar šo reģionu un palielinātu tajā 

ieplūstošos ieguldījumus; šajā sakarībā uzsver, ka ES tirdzniecības politika ir svarīga kā 

instruments, lai sekmētu ilgtspējīgas attīstības un vides mērķus; 

4. aicina pastiprināt sadarbību attiecībā uz ilgtspēju un pielāgošanos klimata pārmaiņām 

Arktikā; 

5. ierosina stiprināt vides drošību un ilgtspējīgu ekonomisko sadarbību starp Arktikas 

valstīm, reģioniem un vietējām kopienām, lai palielinātu nodarbinātību, labklājību un 

dzīves kvalitāti, vienlaikus piemērojot augstākos vides standartus; 

6. atgādina, ka visas Arktikas Padomes dalībvalstis atzīst, ka vides aizsardzība ir šī reģiona 

prioritārs mērķis; apzinās, ka ES tirdzniecības un ekonomiskās intereses nedrīkst 

apdraudēt reģiona vides aizsardzības pasākumus; 

7. atgādina par 2011. gada 20. janvāra rezolūcija par ilgtspējīgu ES politiku attiecībā uz 

Tālajiem Ziemeļiem, kurā uzsvērts, ka pārmaiņām Arktikas reģionā ir globāla ietekme un 

ka līdztekus valstīm, kas atrodas pie polārā loka, arī ES un citiem industriālajiem centriem 

būs nozīmīga loma tāda piesārņojuma samazināšanā, kuru Arktiskajā reģionā izraisa 

aizvien pieaugošās darbības, kas tur tiek veiktas; norāda, ka klimata pārmaiņas Arktikā 

būtiski ietekmēs piekrastes reģionus pasaulē, tostarp piekrastes reģionus ES, un no klimata 

atkarīgās nozares Eiropā, piemēram, lauksaimniecību un zivsaimniecību, atjaunojamo 

enerģiju, ziemeļbriežu audzēšanu, medības, tūrismu un transportu; 

8. uzskata, ka jebkura pašreizēja vai jauna saimnieciskā darbība ir jāveic ilgtspējīgā veidā, 

lai neapdraudētu Arktikas trauslo ekosistēmu un dabas mantojumu, īpaši attiecībā uz 

briesmām, kuras rada iespēja vairāk izmantot fosilo kurināmo, un pilnībā ievērojot 

Arktikas pirmiedzīvotāju un vietējo kopienu tiesības; 

9. uzskata, ka ES ir galvenais stratēģiskais partneris, kurš atbalsta ilgtspējīgu ekonomisko 



 

PE592.099v03-00 4/7 AD\1111442LV.docx 

LV 

attīstību Arktikā; uzskata, ka ir svarīgi, lai ES politika Arktikas reģionā atspoguļotu 

Ilgtspējīgas attīstības mērķus, kurus ES ir apņēmusies sasniegt līdz 2030. gadam; 

10. uzsver nepieciešamību iesaistīt Arktikas vietējās kopienas Eiropas Arktikas politikas 

izstrādē un īstenošanā, ilgtspējīgas ekonomikas darbībās un lēmumu pieņemšanas 

procesos, lai panāktu pareizu līdzsvaru starp Arktikas reģiona saglabāšanu un 

ekonomiskās attīstības vajadzību apmierināšanu un lai izvairītos no radikālām izmaiņām 

kopienu tradīcijās un dzīves standartos; 

11. ņem vērā Komisijas un Eiropas Ārējās darbības dienesta apspriedes, kurās pausts 

ierosinājums, ka Eiropas Arktika cieš no investīciju trūkuma; 

12. atzinīgi vērtē Krievijas valdības 2016. gada septembra paziņojumu par desmit gadu 

moratoriju jaunu atkrastes naftas un gāzes licenču izsniegšanai, lai veiktu urbumus 

Arktikas šelfā; 

13. atgādina, ka Arktikā ir nepieciešama ilgtspējīga ekonomiskā attīstība, kuras 

nodrošināšanai nepieciešami ieguldījumi vides aizsardzībā un pielāgošanās klimata 

pārmaiņām, atjaunojamā enerģija, transporta maršruti un attiecīgās infrastruktūras, 

sadarbība meteoroloģiskajā jomā un ilgtspējīgs tūrisms; šajā sakarībā aicina Komisiju 

izpētīt plašākus starptautiskās finanšu sadarbības instrumentus un uzraudzīt jauno 

ekonomisko darbību ietekmi uz vidi; 

14. atzinīgi vērtē Starptautiskās jūrniecības organizācijas (SJO) Jūras vides aizsardzības 

komitejas (MEPC) 2016. gada 24.–28. oktobrī Londonā notikušajā 70. sesijā pieņemto 

vēsturisko lēmumu vides aizsardzības un cilvēku veselības jomā, proti, apstiprināt 

2020. gada 1. janvāri par īstenošanas dienu ievērojamam sēra satura samazinājumam 

degvieleļļā, kuru izmanto starptautisko jūras transporta pakalpojumu kuģos, līdz 

apjomam, kas nepārsniedz 0,50 % m/m (masa/masa),  aicina Arktikas reģiona valdības 

darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu šā lēmuma īstenošanu attiecībā uz ikvienu transportu, 

kas izmanto Arktikas ceļus, saskaņā ar skaidru SJO apņemšanos gādāt par tās vides 

saistību ievērošanu kuģošanā; 

15. aicina Komisiju, ES dalībvalstis un citas Arktiskās Padomes dalībvalstis censties panākt 

starptautisku vienošanos, lai aizliegtu, ka kuģi, kuri izmanto bīstamu degvielu, kuģo par 

Arktikas ceļiem, un aizliegt Arktikas ceļu izmantošanu starptautisku bīstamu kravu 

pārvadāšanai; 

16. ņem vērā Kanādas saistības, kas noteiktas visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības 

nolīguma (CETA) tirdzniecības un vides aizsardzības sadaļā, īpaši par ilgtspējīgu 

zivsaimniecību un tirdzniecību ar mežsaimniecības produktiem; uzsver CETA sadaļas par 

starptautiskajiem jūras transporta pakalpojumiem un publisko iepirkumu, kuras uzlabos 

Eiropas uzņēmumu iesaistīšanos Kanādas iepirkuma tirgos, īpaši ledlaužu būvēšanas 

jomā; uzsver, ka Kanāda un ES ir no jauna apstiprinājušas savas saistības stiprināt 

sadarbību Arktikā, XVI Kanādas un ES samitā 2016. gada 30. oktobrī pieņemot kopīgo 

deklarāciju; 

17. uzsver, ka ES zvejas flote nedrīkst apdraudēt bioloģisko daudzveidību šajā reģionā; 

atzinīgi vērtē ekoloģiski un bioloģiski būtisku teritoriju konstatēšanu Arktikas reģionā 

atbilstoši Konvencijai par bioloģisko daudzveidību (CBD), kas ir nozīmīgs process 
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Arktikas reģiona bioloģiskās daudzveidības efektīvā saglabāšanā, un uzsver, cik svarīgi ir 

īstenot uz ekosistēmu pārvaldību balstītu pieeju attiecībā uz piekrastes, jūras un sauszemes 

teritorijām Arktikas reģionā, kā to norāda Arktikas Padomes uz ekosistēmu pārvaldību 

balstītas pieejas ekspertu grupa; aicina valstis īstenot saistības, kas noteiktas CBD un 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencijā, izveidojot Ziemeļu ledus okeāna 

jūras aizsargājamo teritoriju un jūras rezervju tīklu; 

18. atgādina, ka pēc tam, kad Kanāda un Norvēģija PTO apstrīdēja ES aizliegumu saistībā ar 

izstrādājumiem no roņiem, šis pasākums ir nostiprināts, panākot tā atbilstību PTO 

Apelācijas institūcijas 2014. gada nolēmumam, un tā leģitimitāti vairs nevar apstrīdēt; 

uzsver, ka līdzīgi tirdzniecības aizliegumi ir spēkā sevišķi ASV un Krievijā un ka šie 

pasākumi sekmēs savvaļas dzīvnieku un augu saglabāšanu Arktikā, jo roņi ir vietējās 

ekosistēmas neatņemama sastāvdaļa; 

19. aicina Komisiju, atsākot sarunas, iekļaut būtiskus tirdzniecības un vides aizsardzības 

noteikumus transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerībā (TTIP), kas var 

veicināt Aļaskas, kā arī Eiropas Arktikas dabiskās vides, tostarp zivsaimniecības un 

mežsaimniecības noteikumu, saglabāšanu; uzskata, ka šādu noteikumu iekļaušanai 

vajadzētu kļūt par neatņemamu sastāvdaļu no ikviena turpmākā brīvā tirdzniecības 

nolīguma (BTN), ko ES noslēgs ar Arktikas partneriem, kuri nav ES dalībvalstis; 

20. atgādina, ka saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) nolīgumu, Islande un Norvēģija 

uzņēmās saistības vides kvalitātes uzlabošanā un dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā 

saskaņā ar attiecīgajiem ES tiesību aktiem; 

21. uzsver, ka Ķīnai pieaug interese par Arktikas reģionu, īpaši par piekļuvi kuģošanas 

maršrutiem un tā energoresursiem; ņem vērā Islandes un Ķīnas brīvā tirdzniecības 

nolīguma noslēgšanu un aicina Komisiju cieši uzraudzīt ietekmi, kāda tam var būt uz 

ilgtspējīgu ekonomisko attīstību ne tikai saistībā ar Islandei piederošo Arktikas daļu, bet 

arī saistībā ar ES ekonomiku un iekšējo tirgu; 

22. atgādina, ka ES un Krievija nav noslēgusi brīvās tirdzniecības nolīgumu un tādēļ ES nav 

efektīva divpusēja instrumenta, ar kuru ietekmēt tirdzniecību un ieguldījumus Krievijai 

piederošajā Arktikas daļā. tomēr uzsver, ka ES un Krievijas PSN ietvaros notiekošais 

dialogs par Arktiku joprojām ir atvērts vides pārvaldības un zinātniskās sadarbības jomās; 

23. atkārtoti aicina Komisiju izveidot ES Arktikas Informācijas centru, un nodrošināt tam 

pietiekamu finansējumu, lai panāktu efektīvu piekļuvi informācijai un zināšanām par 

Arktiku; norāda, ka šāda veida ES Arktikas Informācijas centru varētu sasaistīt ar jau 

esošajiem Arktikas centriem vai ar citām Arktikas iestādēm nolūkā būtiski pazemināt 

izmaksas; 

24. Atgādina, ka saskaņā ar 2007. gadā noslēgto ES un Grenlandes Zivsaimniecības 

partnerības nolīgumu, ES piešķir Grenlandei finanšu atbalstu apmaiņā pret atbildīgu 

zvejniecību un ilgtspējīgu zivsaimniecības resursu izmantošanu Grenlandes ekskluzīvajā 

ekonomikas zonā; 

25. uzsver, ka uzņēmumiem, kuri darbojas Arktikā, ir jāatbilst saistošiem uzņēmumu sociālas 

atbildības standartiem, kurus ir jāattīsta sadarbībā ar Arktikas Ekonomikas padomi un 

kuru pamatā cita starpā ir jābūt Arktikas Investīciju protokolam un ANO Globālajam 
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līgumam; 

26. atgādina, ka uz kuģošanu Arktikā attiecas SJO noteiktas īpašas prasības, un atzinīgi vērtē 

Polārā kodeksa stāšanos spēkā, kas gaidāma 2017. gada 1. janvārī. 
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