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WSKAZÓWKI 

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych oraz 

Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. zwraca uwagę, że trzy państwa członkowskie UE (Dania, Finlandia i Szwecja) oraz jeden 

kraj i terytorium zamorskie (Grenlandia) są członkami Rady Arktycznej składającej się z 

ośmiu członków, a siedem innych państw członkowskich (Francja, Niemcy, Włochy, 

Niderlandy, Polska, Hiszpania i Zjednoczone Królestwo) ma status obserwatora, i że UE 

stara się podnieść swój status w Radzie Arktycznej; 

2. odnotowuje fakt, że Arktyka od dawna stanowi obszar konstruktywnej współpracy 

międzynarodowej i że powinna pozostać obszarem bez napięć; zdaje sobie sprawę ze 

wzrostu zainteresowania Arktyką ze względu na niedobór zasobów i zmiany środowiska 

naturalnego; 

3. uznaje, że zmiana klimatu stwarza nowe możliwości rozwoju gospodarczego Arktyki 

dzięki możliwości wykorzystania zasobów energii, takich jak ropa naftowa i gaz, które 

wciąż są po części nieodkryte, i utworzenia nowych szlaków morskich oraz intensyfikacji 

działań związanych z turystyką, co mogłoby w perspektywie długoterminowej pobudzić 

handel i inwestycje w regionie; podkreśla w związku z tym znaczenie polityki handlowej 

UE jako narzędzia promowania zrównoważonego rozwoju oraz celów w dziedzinie 

ochrony środowiska; 

4. wzywa do zacieśnienia współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju i dostosowania 

do zmiany klimatu w Arktyce; 

5. zaleca zwiększenie bezpieczeństwa środowiskowego i zacieśnienie zrównoważonej 

współpracy gospodarczej między państwami, regionami i lokalnymi społecznościami 

Arktyki w celu zwiększenia zatrudnienia, dobrobytu i jakości życia przy jednoczesnym 

stosowaniu jak najbardziej rygorystycznych norm ochrony środowiska; 

6. przypomina, że wszystkie państwa członkowskie w Radzie Arktycznej uznają ochronę 

środowiska naturalnego za swój priorytetowy cel w regionie; ma świadomość faktu, że 

interesy handlowe i gospodarcze Unii Europejskiej nie powinny narażać na szwank 

środków w zakresie ochrony środowiska w regionie; 

7. przypomina o swojej rezolucji z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zrównoważonej 

polityki UE na dalekiej północy, podkreślając globalne skutki zmian w regionie Arktyki 

oraz ważną rolę, jaką UE i inne potęgi przemysłowe wraz z państwami 

okołobiegunowymi będą miały do odegrania w redukcji zanieczyszczeń środowiska w 

regionie Arktyki, powodowanych przez następujący tam rozwój działalności; zwraca 

uwagę, że zmiana klimatu w Arktyce będzie miała poważny wpływ na regiony 

przybrzeżne na całym świecie, w tym regiony przybrzeżne w UE, oraz na europejskie 

sektory zależne od klimatu, takie jak rolnictwo i rybołówstwo, energetyka, chów 

reniferów, łowiectwo, turystyka i transport; 

8. uważa, że wszelkie obecne lub nowe formy działalności gospodarczej powinny odbywać 
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się w sposób zrównoważony, tak by nie narażać na szwank wrażliwego ekosystemu i 

dziedzictwa naturalnego Arktyki, szczególnie w odniesieniu do zagrożeń związanych z 

możliwościami zwiększonej eksploatacji paliw kopalnych, a także z pełnym 

poszanowaniem praw ludów tubylczych i lokalnych społeczności Arktyki; 

9. uważa UE za głównego partnera strategicznego w zakresie wspierania zrównoważonego 

rozwoju gospodarczego w Arktyce; uważa za istotny fakt, że polityka UE wobec regionu 

Arktyki odzwierciedla cele zrównoważonego rozwoju, do których osiągnięcia do roku 

2030 zobowiązała się Unia Europejska; 

10. podkreśla potrzebę włączenia lokalnych społeczności Arktyki w rozwój i wdrażanie 

europejskiej polityki wobec Arktyki, zrównoważoną działalność gospodarczą i w procesy 

decyzyjne, tak aby osiągnąć właściwą równowagę między ochroną regionu Arktyki a 

spełnieniem potrzeb w zakresie rozwoju gospodarczego oraz uniknąć radykalnych zmian 

w poziomie życia lokalnych społeczności; 

11. przyjmuje do wiadomości konsultacje przeprowadzone przez Komisję i Europejską 

Służbę Działań Zewnętrznych, które sugerują, że europejska część Arktyki cierpi z 

powodu niedoinwestowania; 

12. z zadowoleniem przyjmuje ogłoszone przez rząd Rosji we wrześniu 2016 r. 

dziesięcioletnie moratorium na nowe koncesje na wiercenia w poszukiwaniu 

przybrzeżnych złóż ropy naftowej i gazu na rosyjskim szelfie arktycznym; 

13. przypomina o potrzebie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, który wymaga 

inwestycji w zakresie środowiska naturalnego i dostosowania do zmiany klimatu, energii 

ze źródeł odnawialnych, szlaków transportowych, współpracy w zakresie meteorologii i 

zrównoważonej turystyki; w tym celu apeluje do Komisji, by zbadała szersze instrumenty 

międzynarodowej współpracy finansowej oraz monitorowała skutki nowych form 

działalności gospodarczej dla środowiska; 

14. z zadowoleniem przyjmuje przełomową – zarówno pod względem ochrony środowiska, 

jak i ochrony ludzkiego zdrowia – decyzję Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego 

(MEPC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), przyjętą na 70. sesji, która 

odbyła się w dniach 24–28 października 2016 r. w Londynie, by potwierdzić dzień 1 

stycznia 2020 r. jako termin wdrożenia wymogu znaczącego obniżenia zawartości siarki 

w oleju napędowym stosowanym przez statki wykonujące międzynarodowe przewozy 

drogą morską do poziomu wynoszącego maksymalnie 0,50 % wag./wag.; wzywa rządy 

państw w regionie Arktyki do dołożenia wszelkich starań, by zapewnić wdrożenie tej 

decyzji w odniesieniu do wszystkich przewozów, w których korzysta się z przejść w 

regionie Arktyki, zgodnie z wyraźnym zobowiązaniem IMO do zagwarantowania 

wypełniania przez żeglugę zobowiązań w zakresie ochrony środowiska; 

15. wzywa Komisję, państwa członkowskie UE i innych członków Rady Arktycznej, by 

dążyli do osiągnięcia międzynarodowego porozumienia w sprawie zakazu korzystania z 

przejść w regionie Arktyki przez statki napędzane niebezpiecznym paliwem, a także 

zakazali korzystania z tych przejść w celach związanych z międzynarodowym handlem 

towarami niebezpiecznymi; 

16. przyjmuje do wiadomości zobowiązania Kanady ujęte w rozdziale kompleksowej umowy 
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gospodarczo-handlowej (CETA) dotyczącym handlu i środowiska naturalnego, w 

szczególności w zakresie zrównoważonego rybołówstwa i handlu produktami leśnymi; 

zwraca uwagę na rozdziały umowy CETA dotyczące usług międzynarodowego przewozu 

drogą morską i zamówień publicznych, które zwiększą udział przedsiębiorstw 

europejskich w kanadyjskim rynku zamówień publicznych, szczególnie w odniesieniu do 

budowy lodołamaczy; podkreśla, że Kanada i UE podtrzymały swoje zobowiązania w 

zakresie zacieśnienia współpracy w Arktyce we wspólnym oświadczeniu z dnia 30 

października 2016 r. ogłoszonym na XVI szczycie Kanada–UE; 

17. podkreśla, że floty rybackie UE nie mogą zagrażać różnorodności biologicznej w 

regionie; z zadowoleniem przyjmuje zidentyfikowanie obszarów o szczególnym 

znaczeniu ekologicznym i biologicznym w regionie Arktyki na mocy Konwencji o 

różnorodności biologicznej (CBD), gdyż jest to ważne działanie gwarantujące skuteczną 

ochronę różnorodności biologicznej Arktyki; podkreśla również, że duże znaczenie ma 

stosowanie podejścia polegającego na zarządzaniu ekosystemowym w środowisku 

przybrzeżnym, morskim i lądowym Arktyki, na co zwróciła uwagę grupa ekspertów Rady 

Arktycznej ds. zarządzania ekosystemowego; wzywa państwa do wypełniania zobowiązań 

wynikających z Konwencji o różnorodności biologicznej i Konwencji Narodów 

Zjednoczonych o prawie morza poprzez ustanowienie sieci morskich obszarów 

chronionych i rezerwatów morskich na Oceanie Arktycznym; 

18. przypomina, że w następstwie skargi wniesionej do WTO przez Kanadę i Norwegię na 

unijny zakaz handlu produktami z fok, zakaz ten został wzmocniony i dostosowany do 

orzeczenia organu apelacyjnego WTO z 2014 r., i że jego zgodność z prawem nie może 

już być dłużej kwestionowana; podkreśla, że podobne zakazy handlu obowiązują w 

szczególności w Stanach Zjednoczonych i Rosji oraz że środki te przyczynią się do 

zachowania dzikiej fauny i flory w Arktyce, gdyż foki są integralnym elementem 

lokalnego ekosystemu; 

19. wzywa Komisję do uwzględnienia w transatlantyckim partnerstwie handlowo-

inwestycyjnym (TTIP), po wznowieniu negocjacji, konkretnych przepisów handlowych i 

środowiskowych, które mogą przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego Alaski, a 

także środowiska naturalnego europejskiej części Arktyki, w tym przepisów dotyczących 

rybołówstwa i leśnictwa; uważa, że włączenie takich przepisów powinno stanowić 

integralną część każdej przyszłej umowy o wolnym handlu (FTA) zawieranej przez UE z 

partnerami z regionu Arktyki spoza UE; 

20. przypomina, że na mocy Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 

Islandia i Norwegia zobowiązały się do ochrony jakości środowiska i zrównoważonego 

wykorzystywania zasobów naturalnych zgodnie ze stosownymi przepisami prawa UE; 

21. podkreśla wzrastające zainteresowanie Chin regionem Arktyki, zwłaszcza dostępem do 

szlaków morskich i zasobów energetycznych tego regionu; odnotowuje zawarcie umowy 

o wolnym handlu między Islandią i Chinami oraz wzywa Komisję do ścisłego 

monitorowania skutków, jakie może ona mieć dla zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego nie tylko po islandzkiej stronie Arktyki, lecz również dla unijnej 

gospodarki i rynku wewnętrznego; 

22. przypomina, że nie została zawarta żadna umowa o wolnym handlu pomiędzy UE i Rosją, 

w związku z czym UE nie posiada skutecznego instrumentu dwustronnego, za pomocą 
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którego mogłaby wywierać wpływ na handel i inwestycje w rosyjskiej części Arktyki; 

podkreśla jednak, że również w ramach umowy o partnerstwie i współpracy UE–Rosja 

dialog na temat Arktyki w zakresie zarządzania środowiskowego i współpracy naukowej 

pozostaje nadal otwarty; 

23. ponownie wzywa Komisję do ustanowienia unijnego ośrodka informacji o Arktyce i do 

zapewnienia mu wystarczających środków, w celu zagwarantowania skutecznego dostępu 

do informacji i wiedzy o Arktyce; zwraca uwagę, że tego rodzaju unijny ośrodek 

informacji o Arktyce mógłby zostać powiązany z istniejącymi centrami arktycznymi lub 

innymi instytucjami arktycznymi w celu obniżenia kosztów; 

24. przypomina, że na mocy umowy UE–Grenlandia o partnerstwie w sprawie połowów z 

2007 r. UE udziela Grenlandii wsparcia finansowego dla zapewnienia odpowiedzialnego 

rybołówstwa i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych w grenlandzkiej wyłącznej 

strefie ekonomicznej; 

25. podkreśla, że przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Arktyce powinny spełniać 

wiążące normy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, które można opracować 

we współpracy z Arktyczną Radą Gospodarczą i które powinny opierać się m.in. na 

protokole inwestycji w Arktyce i inicjatywie Narodów Zjednoczonych Global Compact; 

26. przypomina, że żegluga w Arktyce podlega szczególnym wymogom ustanowionym przez 

Międzynarodową Organizację Morską i z zadowoleniem przyjmuje wejście w życie 

kodeksu polarnego, co ma nastąpić w dniu 1 stycznia 2017 r. 
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