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 ET 

ETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil ning keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa territoriaalne koostöö, sealhulgas ELi välispiiride 

ülene koostöö on Arktika piirkondade jaoks oluline; rõhutab, et rahastus, mida EL 

koostöö toetamiseks pakub, loob lisaväärtust ja seda tuleks pärast 2020. aastat jätkata; 

märgib, et sellel koostööl on lisaks piirkondlikule mõjule ka oluline mõju 

geopoliitilistele teguritele ja julgeolekule; palub seetõttu komisjonil koostada põhjaliku 

ELi Arktika strateegia, milles võetakse arvesse kõiki koostöö aspekte; 

2. nõuab, et ELile antaks praeguste ELi liikmesriikide toel Arktika Nõukogus täisvaatleja 

staatus, et tugevdada Arktikas tehtavat koostööd ja lahendada ühiseid probleeme, mis 

mõjutavad Arktikat; kutsub sellega seoses Venemaad ja Kanadat, kes on Arktika 

riikidena oma Arktika piirkondadega seotud ja neist sõltuvad, muu hulgas majanduslikel 

ja strateegilistel põhjustel, olema ELile täisvaatleja staatuse andmise küsimuses 

avatumad; palub, et Euroopa Parlamenti hoitaks selle protsessiga igakülgselt kursis; 

3. rõhutab Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide olulist rolli Euroopa Arktika 

arendamisel ning jätkusuutliku majanduskasvu ja kvaliteetsete töökohtade loomisel, 

mille sihtrühmaks on tulevikku suunatud majandussektorid, ning vajadust Arktika 

loodusvarasid vastutustundlikul ja lugupidaval viisil kasutada; juhib tähelepanu 

püsivatele ebasoodsatele tingimustele, mida tuleb kompenseerida (Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikkel 174); toonitab, kui oluline on pikas perspektiivis strateegia 

olemasolu eri valdkondades, nagu digitaalarengu tegevuskava, kliimamuutus, sinine 

majanduskasv jne; 

4. rõhutab, et Euroopa Arktika piirkondade ja alampiirkondade, sh ülemeremaade ja -

territooriumide jaoks ELi Arktika-poliitika ja ELi rahastamise kavandamisel on tähtis 

teha nendega tihedat koostööd, sest piirkondadel, kohalikel kogukondadel ja 

põliselanikel, kes on Arktika piirkonnaga seotud poliitikameetmetest lõplikud 

kasusaajad, on olulisemate teemade kohta suured teadmised; on seetõttu arvamusel, et 

nende vaated ja arvamused tuleks ära kuulata ning neid arvesse võtta; 

5. on seisukohal, et tuleks asutada Euroopa Arktika sidusrühmade foorum, mis aitaks 

tõhustada erinevate ELi rahastamisprogrammide vahelist koostööd, kooskõlastamist, 

vastastikust täiendavust ja koostoimet, ning toetab selles osas suuremate pingutuste 

tegemist, mis võiks olla eeskujuks teistele piirkondadele nii ELis kui ka sellest 

väljaspool; palub komisjonil tagada, et sidusrühmade foorumi töösse kaasataks kõik 

asjaomased piirkondlikud organisatsioonid, kes vastutavad Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide vahendite jagamise ja selle järelevalve eest; nõuab lisaks sellele 

tungivalt, et komisjon tagaks, et Arktika sidusrühmade foorumi töö toimuks ajakava 

kohaselt ja olemasolevate eelarvevahendite raames; 

6. märgib, et Arktika piirkonnas teeb EL koostööd sellistes tundlikes valdkondades nagu 

keskkonnakaitse, energeetika, transport ja kalandus; rõhutab ühtlasi, et Arktika seisab 

küll silmitsi tõsiste probleemidega, kuid tal on ka mitmeid olulisi võimalusi ja eeliseid, 

mistõttu tuleks seda pidada kohaks, kus arendada teadusuuringuid, ökoturismi, säästvat 

tööstust, rohelist tehnoloogiat ja oskusteavet – need on valdkonnad, mis võivad tuua 
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kasu paljudele ettevõtetele, eelkõige VKEdele, mille edu on tingitud innovaatiliste 

ärimudelite ja tehnoloogiate kasutamisest; võtab teadmiseks nimetatud võimalused, 

probleemid ja riskid praegusse ja potentsiaalsesse sotsiaal-majanduslikku arengusse 

investeerimisel; 

7 rõhutab, et Arktika piirkonna ühiseid probleeme, eelkõige neid, mis on seotud Arktika 

tundliku keskkonna ja kliimamuutuste mõjuga, saab lahendada üksnes koostöös kõigi 

valitsemistasanditega, kaasa arvatud rahvusvahelisel tasandil, ning asjaomaseid 

sidusrühmi, eelkõige kodanikuühiskonda kaasates; tuletab meelde liidu võetud 

kohustust suurendada jõupingutusi kliimamuutustega võitlemiseks; on seetõttu 

arvamusel, et Arktika piirkond peaks aitama kaasa säästvale arengule ja eelkõige 

kliimamuutuste leevendamisele; rõhutab, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde 

tuleks sellel eesmärgil kasutada, võttes arvesse vajadust minna kiiremini üle 

säästvamale arengumudelile; tuletab meelde globaalse soojenemise mõju sellele 

piirkonnale ja muutusi ökosüsteemis, millel on tagajärjed mitte üksnes kohalikul, vaid 

ka ülemaailmsel tasandil; rõhutab, kui oluline on tähelepanelikult jälgida 

kliimamuutuste mõju selles piirkonnas; 

8. rõhutab Arktika teadustegevuse alase koostöö olulisust, kuna see on põhjapaneva 

tähtsusega, mitte ainult seepärast, et see aitab paremini mõista asetleidvaid protsesse ja 

nähtusi, vaid ka seetõttu, et sellele tuginedes saab koostada ettepanekuid, mille abil uue 

olukorraga kohaneda; teeb sellega seoses ettepaneku uurida võimalusi küberühenduse 

arendamiseks Arktika piirkonnas ning tuletab meelde, et tuleks edendada 

teadusuuringute ja innovatsiooni alaseid partnerlusi Arktika piirkondadega; märgib, et 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kõrval võivad sellised rahastamisvahendid, 

nagu Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI), algatus InnovFin, 

üleeuroopaline transpordivõrk (TEN-T) või Euroopa ettevõtlusvõrgustik kaasa aidata 

piirkonna investeerimis- ja teadustegevuse alaste prioriteetide määramisele; 

9. rõhutab, kui oluline on kaitsta Arktika piirkonna elanikkonda silmas pidades piirkonna 

kultuuri ja habrast ökosüsteemi; juhib tähelepanu piirkonnast ja sellest väljastpoolt 

tulenevate tegurite jätkuvale ja otsesele mõjule; nõuab, et komisjon aktsepteeriks 

ettepanekut luua Arktika rahvusvahelistes vetes kaitseala, mille eesmärk on vältida 

keskkonnaprobleemide süvenemist ning kaitsta Arktika piirkonna bioloogilist 

mitmekesisust ja ohustatud ökosüsteeme; 

10. võtab teadmiseks ettepaneku rajada ELi Arktika teabekeskus ning väljendab sellele veel 

kord toetust, teabekeskuse alaline kontor asuks Soomes Rovaniemis ja selle eesmärk on 

teha teave Arktika, sh ELi rahastatavate projektide kohta kättesaadavamaks ja levitada 

seda kõigis liikmesriikides; kutsub komisjoni üles võtma vajalikke meetmeid selle 

keskuse loomiseks. 
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