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SUGESTII 

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei 

pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competente în fond, includerea 

următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. constată că trei state membre ale UE (Danemarca, Finlanda și Suedia) și una dintre țările 

și teritoriile de peste mări (Groenlanda) fac parte din cei opt membri ai Consiliul Arcticii, 

alte șapte state (Franța, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Spania și Regatul Unit) sunt 

observatori, iar UE încearcă să-și consolideze situația în Consiliul Arcticii; 

2. constată că regiunea arctică este de multă vreme o zonă de cooperare internațională 

constructivă și că ar trebui să rămână o zonă de tensiune scăzută; este conștient de faptul 

că interesul pentru zona arctică este în creștere având în vedere deficitul de resurse și 

mediul în schimbare; 

3. recunoaște că schimbările climatice creează noi posibilități de dezvoltare economică a 

regiunii arctice prin potențiala exploatare a resurselor energetice, precum petrolul și 

gazele naturale, încă nedescoperite în totalitate, de creare a unor noi rute de transport 

maritim și de intensificare a activităților turistice, care, pe termen lung, ar stimula 

comerțul și investițiile în această zonă; în acest sens, subliniază importanța politicii 

comerciale a UE ca instrument de promovare a dezvoltării durabile și a obiectivelor de 

mediu; 

4. solicită să se intensifice colaborarea în domeniul dezvoltării durabile și al adaptării la 

schimbările climatice în regiunea arctică; 

5. recomandă să se consolideze siguranța mediului și cooperarea economică durabilă între 

statele, regiunile și comunitățile locale din regiunea arctică pentru a crește nivelul de 

ocupare a forței de muncă, prosperitatea și calitatea vieții, aplicând în același timp cele 

mai înalte standarde de mediu; 

6. reamintește faptul că toate statele membre ale Consiliului Arcticii recunosc drept scop 

principal în regiune protecția mediului; constată că interesele comerciale și economice ale 

UE nu ar trebui să pună în pericol măsurile de protecție a mediului în regiune; 

7. reamintește rezoluția sa din 20 ianuarie 2011 referitoare la o politica durabilă a UE pentru 

nordul îndepărtat, subliniind impactul global al schimbărilor din regiunea arctică și rolul 

important pe care UE și alte puteri industriale vor trebui să îl joace alături de națiunile din 

zona circumpolară în reducerea poluării în regiunea arctică, cauzată de creșterea 

numărului de activități din această zonă; atrage atenția asupra faptului că schimbările 

climatice produse în regiunea arctică vor avea un impact major asupra zonelor de coastă la 

nivel global, inclusiv asupra zonelor de coastă din Uniunea Europeană, dar și asupra 

sectoarelor dependente de climă din Europa, precum agricultura și pescuitul, energia, 

creșterea renilor, vânătoarea, turismul și transporturile; 

8. consideră că orice activitate economică desfășurată în prezent sau nouă ar trebui să fie 

durabilă, pentru a nu deteriora ecosistemul fragil și patrimoniul natural al regiunii arctice, 

în special din cauza pericolelor reprezentate de potențiala intensificare a exploatării 

combustibililor fosili, și cu respectarea deplină a popoarelor și comunităților locale arctice 
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indigene; 

9. consideră că UE este un partener strategic central în susținerea dezvoltării economice 

durabile în regiunea arctică; consideră că este esențial ca politica UE pentru regiunea 

arctică să reflecte obiectivele de dezvoltare durabilă, pe care UE s-a angajat să le atingă 

până în 2030; 

10. subliniază necesitatea de a implica comunitățile locale din regiunea arctică în dezvoltarea 

și punerea în aplicare a politicii europene pentru regiunea arctică, în activitățile economice 

durabile și în procesele de luare a deciziilor, pentru a găsi un echilibru între conservarea 

zonei arctice, satisfacerea nevoilor de dezvoltare economică și evitarea schimbărilor 

radicale în standardele de viață ale comunităților locale; 

11. ia act de consultările Comisiei cu Serviciul European de Acțiune Externă, care sugerează 

că regiunea arctică europeană este afectată de investițiile insuficiente; 

12. salută faptul că guvernul rus a anunțat în septembrie 2016 un moratoriu de zece ani 

privind noile licențe de foraj offshore pentru extracția de petrol și gaze naturale pe 

platforma continentală arctică a țării; 

13. reamintește că, pentru a sprijini dezvoltarea durabilă, este nevoie de investiții în domenii 

precum mediul, adaptarea la schimbările climatice, energia din surse regenerabile, rutele 

de transport și infrastructura corespunzătoare, cooperarea în domeniul meteorologiei și 

turismul durabil; în acest scop, invită Comisia să analizeze instrumentele internaționale 

mai ample de cooperare financiară și să monitorizeze efectele noilor activități economice 

asupra mediului; 

14. salută decizia extrem de importantă a Comitetului pentru protecția mediului marin 

(MEPC) al Organizației Maritime Internaționale (OMI), luată în cadrul celei de-a 70-a 

sesiuni a acesteia, care a avut loc la Londra, la 24-28 octombrie 2016, atât pentru mediu 

cât și pentru sănătatea umană, de a confirma data de 1 ianuarie 2020 ca dată de punere în 

aplicare a unei reduceri semnificative a conținutului de sulf din păcura utilizată de navele 

de transport maritim internațional la valoarea maximă de 0,50 % m/m (masă/masă); invită 

guvernele din regiunea arctică să facă tot posibilul pentru a asigura punerea în aplicare a 

acestei decizii pentru toate tipurile de transport ce folosesc rutele din regiunea arctică, în 

conformitate cu angajamentul clar al OMI de a se asigura că transportul maritim respectă 

obligațiile privind mediul înconjurător; 

15. invită Comisia, statele membre ale UE și ceilalți membri ai Consiliului Arcticii să depună 

eforturi pentru a se ajunge la un acord internațional care să interzică utilizarea rutelor din 

regiunea arctică de navele alimentate cu combustibili periculoși, precum și utilizarea 

rutelor din regiunea arctică pentru comerțul internațional cu mărfuri periculoase; 

16. ia act de angajamentele asumate de Canada în capitolului privind comerțul și mediul din 

Acordul economic și comercial cuprinzător (CETA), în special în ceea ce privește 

gestionarea durabilă a pescuitului și comerțul cu produse forestiere; atrage atenția asupra 

capitolelor din CETA privind serviciile de transport maritim internațional și achizițiile 

publice, care vor determina o participare mai mare a întreprinderilor europene pe piețele 

de achiziții publice din Canada, în special în domeniul construcției de spărgătoare de 

gheață; subliniază faptul că UE și Canada și-au reafirmat angajamentele de a-și consolida 
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cooperarea în regiunea arctică prin declarația comună a celei de-a XVI-a Reuniuni la nivel 

înalt Canada - UE din 30 octombrie 2016; 

17. subliniază faptul că flotele de pescuit ale UE nu trebuie să amenințe biodiversitatea din 

regiune; salută identificarea zonelor semnificative din punct de vedere ecologic sau 

biologic din regiunea arctică în temeiul Convenției privind diversitatea biologică (CBD), 

acesta fiind un proces important pentru a se asigura conservarea eficientă a biodiversității 

regiunii arctice, și atrage atenția asupra importanței punerii în aplicare a unei abordări de 

gestionare bazată pe ecosisteme (EBM) în mediul de coastă, marin și terestru al regiunii 

arctice, astfel cum a subliniat grupul de experți în domeniul EBM al Consiliului Arcticii; 

invită statele să îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul CBD și al Convenției 

Națiunilor Unite asupra dreptului mării, prin crearea unei rețele de zone marine protejate 

și de rezervații marine în Oceanul Arctic; 

18. reamintește că, în urma contestării la OMC de către Canada și Norvegia a interdicției 

impuse de UE asupra produselor derivate din focă, măsura a fost întărită pentru a se 

respecta hotărârea organului de apel al OMC din 2014, și că legitimitatea sa nu mai poate 

fi pusă în discuție; subliniază faptul că interdicții comerciale similare sunt în vigoare, în 

special în Statele Unite și în Rusia, și că aceste măsuri vor contribui la protejarea faunei și 

florei din regiunea arctică, întrucât focile sunt parte integrantă din ecosistemul local; 

19. invită Comisia să includă dispoziții concrete referitoare la comerț și mediu în Parteneriatul 

transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP), atunci când negocierile vor fi reluate, 

dispoziții care pot contribui la conservarea mediului natural din Alaska și din regiunea 

arctică europeană, inclusiv în ceea ce privește pescuitul și silvicultura; consideră că 

includerea unor astfel de dispoziții ar trebui să devină parte integrantă a oricărui viitor 

acord de liber schimb (ALS) pe care UE îl va încheia cu partenerii săi din regiunea arctică 

care nu fac parte din UE; 

20. reamintește că, în conformitate cu Acordul privind Spațiul Economic European (SEE), 

Islanda și Norvegia s-au angajat să păstreze calitatea mediului și să utilizeze resursele 

naturale în mod durabil, în conformitate cu reglementările pertinente ale legislației UE; 

21. subliniază interesul în creștere al Chinei pentru regiunea arctică, în special în ceea ce 

privește accesul la rutele de transport și resursele sale energetice; ia act de încheierea unui 

acord de liber schimb între Islanda și China și solicită Comisiei să monitorizeze 

îndeaproape efectele pe care acesta le-ar putea avea asupra dezvoltării economice 

durabile, nu numai în partea islandeză a regiunii arctice, ci și asupra economiei și pieței 

interne a UE; 

22. reamintește că niciun acord de liber schimb nu a fost încheiat între UE și Rusia și că, prin 

urmare, UE nu dispune de niciun instrument bilateral eficient cu ajutorul căruia să 

influențeze comerțul și investițiile în zona rusă a regiunii arctice; subliniază, totuși, că 

dialogul privind regiunea arctică din cadrul acordului de parteneriat și cooperare (APC) 

dintre UE și Rusia este încă deschis în ceea ce privește managementul de mediu și 

cooperarea științifică; 

23. solicită din nou Comisiei să creeze Centrul UE de informare privind Arctica și să aloce 

fonduri suficiente pentru acesta, pentru a asigura accesul eficient la informații și 

cunoștințe cu privire la Arctica; evidențiază că un astfel de Centru UE de informare 
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privind Arctica ar putea avea legături cu centrele privind Arctica existente sau cu alte 

instituții pentru regiunea arctică, cu scopul de a reduce costurile; 

24. reamintește că, în conformitate cu Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-

Groenlanda din 2007, UE acordă sprijin financiar Groenlandei pentru a asigura pescuitul 

responsabil și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în zona economică exclusivă 

groenlandeză; 

25. subliniază că întreprinderile care își desfășoară activitatea în zona arctică ar trebui să 

respecte standarde obligatorii privind responsabilitatea socială a întreprinderilor, care ar 

putea fi elaborate în colaborare cu Consiliul economic arctic și care ar trebuie să se 

bazeze, printre altele, pe Protocolul privind investițiile în zona arctică și pe Pactul global 

al ONU; 

26. reamintește că transportul maritim în regiunea arctică este supus unor cerințe specifice 

stabilite de OMI și salută intrarea în vigoare a Codului Polar, prevăzută să aibă loc la 1 

ianuarie 2017. 
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