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POBUDE 

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve in Odbor za okolje, javno 

zdravje in varnost hrane kot pristojna odbora, da v svoj predlog resolucije vključita naslednje 

pobude: 

1. ugotavlja, da so tri države članice EU (Danska, Finska in Švedska) ter ena čezmorska 

država ali ozemlje (Grenlandija) polnopravne članice osemčlanskega Arktičnega sveta, 

sedem drugih (Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Poljska, Španija in Združeno 

kraljestvo) pa je opazovalk in da si EU prizadeva nadgraditi svoj status v Arktičnem 

svetu; 

2. ugotavlja, da je Arktika že dolgo območje konstruktivnega mednarodnega sodelovanja 

in da bi morala ostati območje brez velikih napetosti; se zaveda, da se zaradi 

pomanjkanja virov in spreminjajočega se okolja zanimanje za Arktiko povečuje; 

3. se zaveda, da podnebne spremembe ustvarjajo nove priložnosti za gospodarski razvoj 

Arktike, ki bi temeljil na potencialnem izkoriščanju delno še neodkritih energetskih 

virov, kot sta nafta in plin, za odpiranje novih plovnih poti in krepitev turističnih 

dejavnosti, ki bi dolgoročno spodbudile trgovino s tem območjem in vlaganje vanj; v 

zvezi s tem poudarja, da je pomembna trgovinska politika EU kot sredstvo za 

spodbujanje trajnostnega razvoja in okoljskih ciljev; 

4. poziva h krepitvi sodelovanja na področju trajnosti in prilagajanja podnebnim 

spremembam na Arktiki; 

5. priporoča okrepitev okoljske varnosti in trajnostnega gospodarskega sodelovanja med 

arktičnimi državami, regijami in lokalnimi skupnostmi, da se ob višjih okoljskih 

standardih poveča zaposlovanje, blaginja in življenjska kakovost; 

6. opozarja, da so vse države Arktičnega sveta sklenile, da je varstvo okolja v regiji njihov 

prednostni cilj; se zaveda, da trgovinski in ekonomski interesi EU ne bi smeli ogrožati 

okoljskih ukrepov v regiji; 

7. opozarja na svojo resolucijo z dne 20. januarja 2011 o trajnostni politiki EU za skrajni 

sever, v kateri poudarja svetovno razsežnost vplivov sprememb v arktični regiji in 

pomembno vlogo, ki jo bodo imele EU, druge industrijske sile ter narodi polarnega 

kroga pri zmanjšanju onesnaženja v arktični regiji, ki ga povzroča večja dejavnost na 

tem območju; poudarja, da bodo podnebne spremembe na Arktiki močno vplivale na 

obalne regije po vsem svetu, tudi v EU, ter na panoge v Evropi, ki so odvisne od 

podnebja, kot so na primer kmetijstvo in ribištvo, energija, reja severnih jelenov, lov, 

turizem in promet; 

8. meni, da bi se morale vse obstoječe ali nove gospodarske dejavnosti izvajati na 

trajnosten način, da ne bi ogrozile občutljivega ekosistema in naravne dediščine 

Arktike, zlasti zaradi nevarnosti, ki jo predstavljajo možnosti za večje črpanje fosilnih 

goriv, in s polnim spoštovanjem avtohtonih ljudstev in lokalnih skupnosti; 

9. meni, da je EU osrednji strateški partner pri podpori za trajnostni ekonomski razvoj 
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Arktike; meni, da mora politika EU za arktično regijo odražati cilje trajnostnega 

razvoja, za katere se je EU zavezala, da jih bo dosegla do leta 2030; 

10. poudarja, da je treba lokalne arktične skupnosti vključiti v razvijanje in izvajanje 

evropske arktične politike, trajnostnih gospodarskih dejavnosti in v postopke odločanja, 

da se najde ustrezno ravnotežje med ohranitvijo arktičnega območja in zadovoljevanjem 

potreb za gospodarski razvoj ter izogibanjem korenitemu spreminjanju življenjskih 

standardov lokalnih skupnosti; 

11. ugotavlja, da so potekala posvetovanja med Komisijo in Evropsko službo za zunanje 

delovanje, kar kaže, da je premalo naložb v evropsko arktično območje; 

12. pozdravlja napoved ruske vlade septembra 2016 o desetletnem moratoriju za nova 

dovoljenja za vrtanje za nafto in plin na morju na ruskem arktičnem epikontinentalnem 

pasu; 

13. opozarja na potrebo po trajnostnem gospodarskem razvoju, ki zahteva naložbe v okolje 

in prilagajanje podnebnim spremembam, obnovljivo energijo, cestni prevoz in ustrezno 

infrastrukturo, meteorološko sodelovanje in trajnostni turizem; zato poziva Komisijo, 

naj razišče širše mednarodne instrumente za finančno sodelovanje in spremlja učinek 

novih ekonomskih dejavnosti na okolje; 

14. pozdravlja prelomno odločitev, ki jo je na svojem 70. zasedanju, posvečenem okolju in 

človekovemu zdravju, ki je potekalo od 24.-28. oktobra 2016 v Londonu, sprejel Odbor 

za varstvo morskega okolja (MEPC) Mednarodne pomorske organizacije (IMO), da je 

treba do 1. januarja 2020 znatno zmanjšati vsebnost žvepla v gorivu, ki ga uporabljajo 

plovila v mednarodnem pomorskem prometu, do najvišje meje 0,50 % m/m 

(masa/maso); poziva vlade v arktični regiji, naj naredijo vse, da to odločitev izvajajo vsi 

udeleženci v prometu skozi arktične ožine, v skladu z jasno zavezo Mednarodne 

pomorske organizacije, da bo pomorski promet izpolnjeval svoje okoljske obveze; 

15. poziva Komisijo, države članice EU in druge člane Arktičnega sveta, naj si prizadevajo 

doseči mednarodni dogovor, da se uporaba arktičnih ožin prepove plovilom na nevarna 

goriva ter za mednarodno trgovino z nevarnim blagom; 

16. je seznanjen z zavezo Kanade v zvezi s poglavjem o trgovini in okolju v celovitem 

gospodarskem in trgovinskem sporazumu (CETA), zlasti glede trajnostnega ribištva in 

gozdarskih proizvodov; poudarja poglavja v CETA v zvezi s pomorskimi prometnimi 

storitvami in javnimi naročili, ki bodo okrepili sodelovanje evropskih podjetij na 

kanadskem trgu javnih naročil, zlasti pri izgradnji ledolomilcev; poudarja, da sta 

Kanada in EU v skupni izjavi z dne 30. oktobra 2016 na XVI. vrhunskem srečanju med 

Kanado in EU ponovno potrdili svojo zavezo za okrepitev sodelovanja na Arktiki; 

17. poudarja, da ribiške flote EU ne smejo ogrožati biotske raznovrstnosti v regiji; 

pozdravlja določitev ekološko in biološko pomembnih območij v arktični regiji v skladu 

s Konvencijo o biološki raznovrstnosti kot pomembnega postopka pri zagotavljanju 

učinkovitega ohranjanja arktične biotske raznovrstnosti in poudarja pomen upravljanja 

na podlagi ekosistemskega pristopa v obalnih, morskih in kopenskih okoljih Arktike, 

kot poudarja strokovna skupina za upravljanje na podlagi ekosistemskega pristopa pri 

Arktičnem svetu; poziva države, naj z vzpostavitvijo mreže zaščitenih morskih območij 
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in morskih rezervatov v Arktičnem oceanu izpolnijo svoje obveze iz Konvencija OZN o 

biotski raznovrstnosti (CBD) in Konvencije OZN o pomorskem pravu; 

18. opozarja, da je bila prepoved trgovanja z izdelki iz tjulnjev v EU, ki sta jo v okviru 

WTO spodbijali Kanada in Norveška, okrepljena in usklajena z odločbo pritožbenega 

organa WTO iz leta 2014, da se legitimnost prepovedi ne more več izpodbijati; 

poudarja, da podobne prepovedi veljajo zlasti v ZDA in Rusiji ter da bodo ti ukrepi 

prispevali k ohranitvi prostoživečih živali na Arktiki, saj so tjulnji del lokalnega 

ekosistema; 

19. poziva Komisijo, naj v čezatlantsko partnerstvo za trgovino in naložbe (TTIP), ko se 

bodo pogajanja nadaljevala, vključi vsebinske trgovinske in okoljske določbe, ki lahko 

prispevajo k ohranjanju naravnega okolja Aljaske in evropskega arktičnega naravnega 

okolja, tudi določbe na področju ribištva in gozdarstva; meni, da bi morala vključitev 

takšnih določb postati del kakršnega koli bodočega prostotrgovinskega sporazuma, ki ga 

EU sklene z arktičnimi partnerji, ki so zunaj EU; 

20. je spomnil, da sta Islandija in Norveška v okviru Sporazuma EGP prevzeli obveznosti 

za ohranjanje kakovosti okolja in trajnostno uporabo naravnih virov, kar je v skladu z 

ustrezno zakonodajo EU; 

21. poudarja, da se povečuje interes Kitajske za arktično območje, zlasti za dostop do 

plovnih poti in njegovih energetskih virov; je seznanjen s tem, da sta Islandija in 

Kitajska sklenili prostotrgovinski sporazum, ter poziva Komisijo, naj skrbno spremlja 

njegove morebitne učinke na trajnostni gospodarski razvoj ne le islandskega dela 

Arktike, ampak tudi na gospodarstvo in notranji trg EU; 

22. je spomnil, da EU in Rusija nista sklenili prostotrgovinskega sporazuma ter da zato EU 

nima učinkovitega dvostranskega instrumenta, s katerim bi lahko vplivala na trgovino in 

naložbe na območju ruske Arktike; vendar poudarja, da je tudi v okviru sporazuma o 

partnerstvu in sodelovanju med EU in Rusijo še vedno odprt dialog o Arktiki na 

področju okoljskega upravljanja in znanstvenega sodelovanja; 

23. ponovno poziva Komisijo, naj ustanovi informacijski center za Arktiko in mu dodeli 

zadostna sredstva za zagotavljanje učinkovitega dostopa do informacij in znanja o 

Arktiki; poudarja, da bi se lahko takšen informacijski center EU za Arktiko povezal z že 

obstoječimi arktičnimi centri ali s kakšno drugo arktično institucijo, da bi se tako znižali 

stroški; 

24. ponovno opozarja, da je v okviru sporazumu o partnerstvu med EU in Grenlandijo na 

področju ribištva iz leta 2007 EU Grenlandiji dolžna finančno podporo, da se zagotovi 

odgovorni ribolov in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v izključni ekonomski 

coni Grenlandije; 

25. poudarja, da bi morale družbe, ki delujejo na Arktiki, upoštevati obvezujoče standarde 

družbene odgovornosti gospodarskih družb, ki se lahko razvijejo v sodelovanju z 

Arktičnim ekonomskim svetom in ki bi morali med drugim temeljiti na arktičnem 

naložbenem protokolu in na globalnem dogovoru v okviru OZN; 

26. opozarja, da mora pomorski promet na Arktiki upoštevati posebne zahteve, ki jih je 
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določila Mednarodna pomorska organizacija, ter pozdravlja dejstvo, da je s 1. januarjem 

2017 predviden začetek veljavnosti polarnega kodeksa. 
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