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FÖRSLAG 

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor och utskottet för miljö, 

folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvariga utskott infoga följande i sitt 

resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet konstaterar att tre av EU:s medlemsstater (Danmark, Finland och 

Sverige) och ett utomeuropeiskt land eller territorium (Grönland) är medlemmar i det åtta 

medlemmar starka Arktiska rådet, och sju andra (Frankrike, Tyskland, Italien, 

Nederländerna, Polen, Spanien och Förenade kungariket) är observatörer, och att EU 

försöker uppgradera sin status i Arktiska rådet. 

2. Europaparlamentet uppmärksammar att Arktis länge varit ett område som präglats av 

konstruktivt internationellt samarbete och att det bör förbli ett spänningsfritt område. 

Parlamentet är medvetet att intresset för Arktis ökar på grund av resursbristen och den 

föränderliga miljön i området. 

3. Europaparlamentet bekräftar att klimatförändringarna skapar nya möjligheter för den 

ekonomiska utvecklingen av Arktis genom att energiresurser såsom olja och gas, som 

fortfarande är delvis oupptäckta, kan utnyttjas, nya sjöfartsleder öppnas och 

turistverksamhet intensifieras, vilket kan främja handel med och investeringar i området 

på lång sikt. I detta avseende betonar parlamentet betydelsen av EU:s handelspolitik som 

ett verktyg för att främja hållbar utveckling liksom miljömässiga mål. 

4. Europaparlamentet efterlyser ett intensifierat samarbete på området för hållbarhet och 

anpassning till klimatförändringarna i Arktis. 

5. Europaparlamentet rekommenderar att man förbättrar miljösäkerheten och stärker ett 

hållbart ekonomiskt samarbete mellan de arktiska staterna, regionerna och 

lokalsamhällena i syfte att öka sysselsättningen, välståndet och livskvaliteten, samtidigt 

som högsta miljönormer tillämpas. 

6. Europaparlamentet påminner om att alla medlemsstater i Arktiska rådet har fastställt 

miljöskyddet som sitt prioriterade mål för regionen. Parlamentet är medvetet om att EU:s 

handelsmässiga och ekonomiska intressen inte får äventyra miljöskyddsåtgärder i 

regionen. 

7. Europaparlamentet erinrar om sin resolution av den 20 januari 2011 om en hållbar EU-

strategi för de nordligaste regionerna, i vilken man betonar de globala effekterna av 

förändringarna i Arktis och den viktiga roll som EU och andra industrimakter kommer att 

få spela jämte länderna kring Nordpolen när det gäller att minska den förorening av Arktis 

som orsakas av den ökande verksamheten där. Parlamentet påpekar att 

klimatförändringarna i Arktis kommer att få stora konsekvenser för kustområdena globalt, 

även EU:s kustområden, och för sektorer i Europa som är beroende av klimatet, bland 

annat jordbruk och fiske, energi, renskötsel, jakt, turism och transport. 

8. Europaparlamentet anser att all nuvarande eller ny ekonomisk verksamhet bör genomföras 

på ett hållbart sätt så att inte Arktis sköra ekosystem och naturarv hotas, i synnerhet när 

det gäller farorna med den potentiella ökade utvinningen av fossila bränslen, samt med 

full respekt för de arktiska urbefolkningarna och lokalsamhällena. 
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9. Europaparlamentet betraktar EU som en central strategisk partner när det gäller att stödja 

en hållbar ekonomisk utveckling i Arktis. Parlamentet anser att det är viktigt att EU:s 

politik i den arktiska regionen återspeglar de mål för hållbar utveckling som EU har åtagit 

sig att uppnå senast 2030. 

10. Europaparlamentet understryker behovet av att involvera de arktiska lokalsamhällena i 

utarbetandet och genomförandet av den europeiska politiken för Arktis, hållbara 

ekonomiska verksamheter och i beslutsprocesser för att hitta rätt balans mellan att bevara 

Arktis och tillgodose behoven av ekonomisk utveckling samt undvika radikala ändringar 

av lokalsamhällenas levnadsstandarder. 

11. Europaparlamentet uppmärksammar att kommissionen och Europeiska utrikestjänsten 

hållit samråd och kommit fram till att det investeras för lite i den europeiska delen av 

Arktis. 

12. Europaparlamentet gläder sig över att den ryska regeringen i september 2016 utlyste ett 

tioårigt moratorium för nya licenser för utvinning av olja och gas till havs avseende 

borrning på landets arktiska sockel. 

13. Europaparlamentet påminner om behovet av en hållbar ekonomisk utveckling, vilket 

kräver investeringar i miljö och anpassning till klimatförändringarna, förnybar energi, 

transportvägar och relevant infrastruktur, meteorologiskt samarbete och hållbar turism. 

Parlamentet uppmanar därför kommissionen att undersöka bredare instrument för 

internationellt ekonomiskt samarbete och övervaka nya ekonomiska verksamheters 

inverkan på miljön. 

14. Europaparlamentet välkomnar det banbrytande beslut som fattades vid den 70:e sessionen 

i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kommitté för skydd av den marina miljön 

(MEPC) den 24–28 oktober 2016 i London, för både miljön och människors hälsa, om att 

bekräfta den 1 januari 2020 som datum för genomförande av en väsentlig minskning av 

svavelhalten i brännolja som används ombord på fartyg inom internationella sjötransporter 

till högst 0,50 % m/m (massa/massa), och uppmanar regeringarna i den arktiska regionen 

att göra sitt yttersta för att säkerställa att detta beslut genomförs för alla transporter som 

utnyttjar de arktiska passagerna, i överensstämmelse med IMO:s tydliga åtagande att sörja 

för att sjöfarten uppfyller sina miljörelaterade skyldigheter. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, EU:s medlemsstater och de övriga 

medlemmarna i Arktiska rådet att sträva efter att nå en internationell överenskommelse 

om ett förbud för fartyg som drivs av farliga bränslen mot att utnyttja de arktiska 

passagerna samt ett förbud mot utnyttjande av de arktiska passagerna för internationell 

handel med farligt gods. 

16. Europaparlamentet noterar Kanadas åtaganden i handels- och miljökapitlet i det 

övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta), särskilt vad gäller hållbart fiske och 

hållbar handel med skogsprodukter. Parlamentet vill lyfta fram Ceta-avtalets kapitel om 

internationella sjötransporttjänster och offentlig upphandling, vilka kommer att stärka 

europeiska företags deltagande på Kanadas upphandlingsmarknader, särskilt när det gäller 

bygget av isbrytare. Parlamentet understryker att Kanada och EU i den gemensamma 

förklaringen från det 16:e toppmötet mellan EU och Kanada den 30 oktober 2016 på nytt 

bekräftade sina åtaganden att öka sitt samarbete i Arktis. 
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17. Europaparlamentet betonar att EU:s fiskeflottor inte får hota den biologiska mångfalden i 

regionen. Parlamentet välkomnar kartläggningen av ekologiskt och biologiskt 

betydelsefulla områden i den arktiska regionen enligt konventionen om biologisk 

mångfald som en viktig process för att säkerställa ett effektivt bevarande av arktisk 

biologisk mångfald, och betonar betydelsen av en strategi för en ekosystembaserad 

förvaltning av Arktis kust-, havs- och landmiljöer, vilket framhållits av Arktiska rådets 

expertgrupp för ekosystembaserad förvaltning. Parlamentet uppmanar staterna att fullgöra 

sina skyldigheter enligt konventionen om biologisk mångfald och Förenta nationernas 

havsrättskonvention genom att inrätta ett nätverk av marina skyddade områden och marina 

reserver i Norra ishavet. 

18. Europaparlamentet påminner om att efter det att Kanada och Norge lämnat in klagomål 

mot EU:s förbud mot sälprodukter inför WTO har åtgärden förstärkts för att göra den 

förenlig med WTO:s överprövningsorgans avgörande från 2014, och dess legitimitet kan 

inte längre ifrågasättas. Parlamentet betonar att liknande handelsförbud är i kraft särskilt i 

Förenta staterna och Ryssland, och att dessa åtgärder kommer att bidra till att bevara vilda 

djur i Arktis, eftersom sälarna ingår i de lokala ekosystemen. 

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i det transatlantiska partnerskapet för 

handel och investeringar (TTIP), när förhandlingarna återupptagits, ta med väsentliga 

handels- och miljöbestämmelser som kan bidra till att Alaskas samt den europeiska delen 

av Arktis naturmiljö bevaras, däribland bestämmelser om fiske och skogsbruk. 

Parlamentet anser att införandet av sådana bestämmelser bör utgöra en integrerad del av 

alla framtida frihandelsavtal som EU ingår med arktiska partner utanför EU. 

20. Europaparlamentet påminner om att Island och Norge enligt avtalet om Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet (EES) har åtagit sig att bevara miljön och använda sig av 

naturresurser på ett hållbart sätt, i överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning. 

21. Europaparlamentet betonar Kinas stigande intresse för den arktiska regionen, i synnerhet 

när det gäller tillträde till sjöfartsleder och energiresurser. Parlamentet noterar att Island 

och Kina har ingått ett frihandelsavtal och uppmanar kommissionen att noga övervaka 

vilka konsekvenser det kan få för en hållbar ekonomisk utveckling, inte bara för den 

isländska sidan av Arktis utan också för EU:s ekonomi och inre marknad. 

22. Europaparlamentet påminner om att inget frihandelsavtal har ingåtts mellan EU och 

Ryssland och att EU därför inte har något effektivt bilateralt instrument varigenom man 

kan påverka handel och investeringar i ryska Arktis. Parlamentet betonar emellertid att 

dialogen mellan EU och Ryssland om Arktis fortfarande pågår inom ramen för 

partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland när det gäller 

miljöförvaltning och vetenskapligt samarbete. 

23. Europaparlamentet upprepar sin begäran till kommissionen om att inrätta ett EU-

informationscentrum för Arktis, och att utrusta det med tillräcklig finansiering, för att 

säkerställa en effektiv tillgång till information och kunskaper om Arktis. Parlamentet 

påpekar att denna form av EU-informationscentrum för Arktis skulle kunna knytas till 

befintliga arktiska centrum eller till andra arktiska institutioner för att hålla kostnaderna 

nere. 

24. Europaparlamentet påminner om att EU inom ramen för partnerskapsavtalet om fiske 
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mellan EU och Grönland från 2007 beviljar Grönland ekonomiskt stöd för att garantera ett 

ansvarsfullt fiske och ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Grönlands exklusiva 

ekonomiska zon. 

25. Europaparlamentet betonar att företag som är verksamma i Arktis bör efterleva bindande 

normer för företagens sociala ansvar, som skulle kunna tas fram i samarbete med Arktiska 

ekonomiska rådet och som bland annat bör bygga på protokollet för investeringar i Arktis 

och FN:s Global Compact-initiativ. 

26. Europaparlamentet påminner om att sjöfarten i Arktis är underställd särskilda krav som 

fastställts av IMO, och gläder sig över att polarkoden förväntas träda i kraft den 

1 januari 2017. 
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