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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

buitenlandse zaken en de ten principale bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid 

en voedselveiligheid onderstaande suggesties in hun ontwerpresolutie op te nemen: 

1. merkt op dat drie EU-lidstaten (Denemarken, Finland en Zweden) en één overzees gebied 

(Groenland) lid zijn van de uit acht leden bestaande Arctische Raad, dat nog eens zeven 

lidstaten (Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Spanje en het Verenigd 

Koninkrijk) waarnemers zijn en dat de EU probeert om haar status in de Arctische Raad te 

verhogen; 

2. neemt nota van het feit dat in het Noordpoolgebied gedurende lange tijd sprake is geweest 

van constructieve internationale samenwerking en dat in dit gebied de spanningen laag 

moeten worden gehouden; is zich ervan bewust dat de interesse in het Noordpoolgebied 

toeneemt vanwege de hulpbronnenschaarste en het veranderende milieu; 

3. erkent dat de klimaatverandering nieuwe mogelijkheden schept voor de economische 

ontwikkeling van het Noordpoolgebied, bijvoorbeeld door middel van de eventuele 

exploitatie van energiebronnen als olie en aardgas, die nog steeds voor een deel niet zijn 

opgespoord, en de opening van nieuwe scheepvaartroutes en de intensivering van 

toeristische activiteiten, die een stimulans zouden vormen voor de handel met en 

investeringen in het gebied; benadrukt in dit verband het belang van het EU-handelsbeleid 

als instrument om duurzame ontwikkeling en milieudoelen en -verplichtingen te 

bevorderen; 

4. roept op tot een intensivering van de samenwerking op het gebied van duurzaamheid en 

aanpassing aan klimaatverandering in het Noordpoolgebied; 

5. beveelt aan om de milieuveiligheid en de duurzame economische samenwerking tussen de 

landen, regio's en lokale gemeenschappen van het Noordpoolgebied te versterken om de 

werkgelegenheid, welvaart en levenskwaliteit te vergroten met inachtneming van de 

hoogste milieunormen; 

6. brengt in herinnering dat alle lidstaten van de Arctische Raad milieubescherming 

aanmerken als hun prioritaire doelstelling voor de regio; is zich ervan bewust dat de 

handels- en economische belangen van de Europese Unie de 

milieubeschermingsmaatregelen in de regio niet in gevaar mogen brengen; 

7. herinnert aan zijn resolutie van 20 januari 2011 over een duurzaam EU-beleid voor het 

hoge noorden waarin de nadruk gelegd werd op de wereldwijde impact van veranderingen 

in het Noordpoolgebied en op de belangrijke rol die niet alleen de poollanden, maar ook 

de EU en andere industriële machten moeten gaan spelen bij het terugdringen van de 

verontreiniging van de Noordpoolregio als gevolg van de toenemende activiteiten aldaar; 

wijst erop dat de klimaatverandering in het Noordpoolgebied een grote invloed zal hebben 

op kustgebieden wereldwijd, waaronder kustgebieden in de EU, en op klimaatafhankelijke 

sectoren in Europa, zoals de landbouw en visserij, energie, rendierhouderij, jacht, toerisme 

en vervoer; 

8. is van oordeel dat alle huidige en nieuwe economische activiteiten een duurzaam karakter 
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moeten hebben zodat zij het kwetsbare ecosysteem en het natuurlijk erfgoed van het 

Noordpoolgebied niet zullen ondermijnen, met name gezien de gevaren die het potentieel 

voor grotere exploitatie van fossiele brandstoffen vormt, en dat de inheemse 

bevolkingsgroepen en de lokale gemeenschappen van het Noordpoolgebied hierbij 

volledig moeten worden geëerbiedigd; 

9. is van mening dat de EU een cruciale strategische partner is bij de ondersteuning van 

duurzame economische ontwikkeling in het Noordpoolgebied; acht het essentieel dat het 

EU-beleid in het Noordpoolgebied de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling moet 

weerspiegelen waartoe de EU zich heeft verbonden met als termijn 2030; 

10. onderstreept de noodzaak om de lokale gemeenschappen van het Noordpoolgebied te 

betrekken bij het Europese beleid inzake het Noordpoolgebied, bij duurzame economische 

activiteiten en bij besluitvormingsprocessen, teneinde het juiste evenwicht te vinden 

tussen het behoud van het Noordpoolgebied en het tegemoetkomen aan de behoefte aan 

economische ontwikkeling en radicale veranderingen van hun tradities en levensstandaard 

te voorkomen; 

11. neemt nota van de raadplegingen door de Commissie en de Europese Dienst voor extern 

optreden, die erop wijzen dat het Europese Noordpoolgebied kampt met onderinvestering; 

12. is ingenomen met de aankondiging van de Russische regering in september 2016 om een 

tienjarig moratorium in te stellen op nieuwe offshore olie- en gasvergunningen voor 

boringen in het Russische Noordpoolgebied; 

13. benadrukt de behoefte aan duurzame economische ontwikkeling, hetgeen investeringen 

vereist in milieu en aanpassing aan klimaatverandering, duurzame energie, transportroutes 

en toepasselijke infrastructuur, meteorologische samenwerking en duurzaam toerisme; 

met het oog daarop, verzoekt de Commissie om een verkenning te verrichten naar bredere 

instrumenten voor internationale financiële samenwerking en de effecten van nieuwe 

economische activiteiten op het milieu te monitoren; 

14. is ingenomen met het baanbrekende besluit dat het Comité voor de bescherming van het 

mariene milieu (MEPC) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) tijdens zijn 

70e zitting van 24-28 oktober 2016 in Londen heeft genomen, zowel voor het milieu als 

voor de volksgezondheid, waarbij 1 januari 2020 is vastgesteld als datum waarop het 

zwavelgehalte in scheepsbrandstoffen in het internationale zeevervoer aanzienlijk wordt 

beperkt tot ten hoogste 0,50 % m/m (massa/massa); verzoekt de regeringen in de 

Noordpoolregio om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat dit besluit in al het 

vervoer via de Arctische routes ten uitvoer wordt gelegd, in overeenstemming met de 

duidelijke verplichting van de IMO om te waarborgen dat de scheepvaart aan zijn 

milieunormen voldoet; 

15. verzoekt de Commissie, de EU-lidstaten en de andere leden van de Arctische Raad om te 

streven naar een internationale overeenkomst die het gebruik van de Arctische routes 

verbiedt voor schepen die op gevaarlijke brandstoffen varen en voor de internationale 

handel in gevaarlijke goederen; 

16. neemt kennis van de door Canada gedane toezeggingen in het hoofdstuk betreffende 

handel en milieu van de uitgebreide economische en handelsovereenkomst (CETA), met 
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name wat betreft duurzame visserij en handel in bosbouwproducten; wijst op de CETA-

hoofdstukken inzake internationale zeevervoerdiensten en overheidsopdrachten die de 

deelname van Europese bedrijven aan de Canadese aanbestedingsmarkten zal vergroten, 

met name wat het bouwen van ijsbrekers betreft; onderstreept dat Canada en de EU hun 

verplichting om hun samenwerking in het Noordpoolgebied te versterken hebben 

herbevestigd in de gezamenlijke verklaring van de zestiende Top Canada-EU van 

30 oktober 2016; 

17. benadrukt dat de EU-visserijvloot de biodiversiteit in de regio niet in gevaar mag brengen; 

is ingenomen met de inventarisatie van de ecologisch en biologisch gewichtige zones in 

het Noordpoolgebied op grond van het Verdrag inzake biologische diversiteit, wat een 

belangrijk proces vormt om de doeltreffende bescherming van de biodiversiteit op de 

Noordpool zeker te stellen en benadrukt het belang van de uitvoering van een 

ecosysteemgebaseerd beheer van het mariene milieu, het kustgebied en het vasteland van 

de Noordpool, zoals belicht door de groep deskundigen van de Arctische Raad; verzoekt 

de staten om te voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van het Verdrag inzake 

biologische diversiteit en het VN-zeerechtverdrag door een netwerk van beschermde 

zeegebieden en zeereservaten in de Noordelijke IJszee te creëren; 

18. brengt in herinnering dat het EU-verbod op zeehondenproducten, nadat het door Canada 

en Noorwegen binnen de WTO is aangevochten, is aangescherpt en in overeenstemming 

is gebracht met de uitspraak uit 2014 van de WTO-beroepsinstantie, en dat de 

rechtsgeldigheid van dit verbod niet langer in twijfel mag worden getrokken; wijst erop 

dat met name in de VS en Rusland vergelijkbare handelsverboden van kracht zijn en dat 

deze maatregelen bijdragen tot het behoud van de wilde dieren in het Noordpoolgebied, 

aangezien zeehonden integraal deel uitmaken van het lokale ecosysteem; 

19. verzoekt de Commissie alomvattende handels- en milieubepalingen op te nemen in het 

trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP), zodra de 

onderhandelingen zijn hervat, die kunnen bijdragen aan het behoud van de natuurlijke 

omgeving van Alaska alsook die van het Europese Noordpoolgebied, ook op de 

beleidsterreinen bosbouw en visserij; is van mening dat dergelijke bepalingen integraal 

deel moeten gaan uitmaken van alle toekomstige vrijhandelsovereenkomsten die de EU 

zal sluiten met Arctische partners van buiten de EU; 

20. wijst er andermaal op dat IJsland en Noorwegen in het kader van de overeenkomst van de 

Europese Economische Ruimte (EER) toezeggingen hebben gedaan ten aanzien van het 

behoud van de kwaliteit van het milieu en het duurzame gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen, in overeenstemming met de desbetreffende EU-wetgeving; 

21. benadrukt de groeiende interesse van China in het Noordpoolgebied, met name in de 

toegang tot scheepvaartroutes en de energiebronnen van de regio; neemt kennis van de 

sluiting van een vrijhandelsovereenkomst tussen IJsland en China, en verzoekt de 

Commissie de eventuele gevolgen hiervan voor de duurzame economische ontwikkeling 

van het IJslandse gedeelte van het Noordpoolgebied en voor de economie en de interne 

markt van de EU nauwlettend te volgen; 

22. herinnert eraan dat er nog geen vrijhandelsovereenkomst is gesloten tussen de EU en 

Rusland, en dat de EU dus niet over een doeltreffend bilateraal instrument beschikt 

waarmee het invloed kan uitoefenen op handel en investeringen in het Russische 
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Noordpoolgebied; benadrukt evenwel dat ook in het kader van de partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Rusland de dialoog over het 

Noordpoolgebied nog steeds gaande is op het gebied van milieubeheer en 

wetenschappelijke samenwerking; 

23. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om het Noordpoolinformatiecentrum van de EU 

op te richten en te voorzien van toereikende middelen teneinde te zorgen voor efficiënte 

toegang tot informatie en kennis over het Noordpoolgebied; wijst erop dat dit soort 

Europese Noordpoolinformatiecentra kunnen worden gekoppeld aan bestaande 

Noordpoolcentra of aan andere Arctische instellingen, teneinde de kosten te drukken; 

24. herinnert eraan dat de EU uit hoofde van de visserijpartnerschapsovereenkomst EU-

Groenland van 2007 financiële steun verleent aan Groenland voor het waarborgen van 

verantwoorde visserij en de duurzame exploitatie van de visserijbronnen in de 

Groenlandse exclusieve economische zone; 

25. benadrukt dat de in het Noordpoolgebied actieve bedrijven moeten voldoen aan bindende 

normen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen, die in samenwerking met de 

Arctische Economische Raad kunnen worden opgesteld en die onder meer moeten worden 

gebaseerd op het investeringsprotocol voor het Noordzeegebied en het Global Compact 

van de VN; 

26. brengt in herinnering dat de scheepvaart in het Noordpoolgebied is onderworpen aan 

specifieke, door de IMO vastgestelde vereisten, en is ingenomen met de verwachte 

inwerkingtreding van de zeevaartcode voor het Noordpoolgebied per 1 januari 2017. 
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