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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 157 lõige 4), millega soovitakse asendada 

õigusloomega mitteseotud resolutsiooni ettepanek A7-0377/2010 

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi jätkusuutliku Kaug-Põhja poliitika kohta 

(2009/2214(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse ÜRO mereõiguse konventsiooni (UNCLOS), mis sõlmiti 10. detsembril 
1982 ja jõustus 16. novembril 1994; 

–  võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) ja bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni (CBD); 

– võttes arvesse ÜRO 13. septembri 2007. aasta põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni; 

–  võttes arvesse kõrge esindaja ja komisjoni 14. märtsi 2008. aasta dokumenti Euroopa 
Ülemkogule pealkirjaga „Kliimamuutus ja rahvusvaheline julgeolek“; 

– võttes arvesse USA mereväe 10. novembri 2009. aasta Arktika tegevuskava (US Navy 
Arctic Roadmap), 

A. arvestades, et Arktika piirkonda mõjutab peaaegu eranditult sellest väljaspool alguse 
saanud kliimamuutus; arvestades, et eelkõige merejää taandumine võib põhjustada 
maailma teistes piirkondades ettenägematut ja katastroofilist keskkonnamõju ja vapustusi, 
suurendada laevaliiklust eelkõige Euroopa, Aasia ja Põhja-Ameerika vahel, selliste 
loodusvarade nagu gaasi, nafta ja muu mineraaltoorme, samuti näiteks kalavarude 
uurimist ja kasutamist, mere-elustiku geneetiliste ressursside kasutamist, kaevandamist, 
metsaraiet ning turismi; 

B. arvestades, et siiani jääkattega kaitstud Põhja-Jäämere tööstuslik kasutamine mõjutab 
tõsiselt Arktika ülitundlikku ökosüsteemi ja globaalset kliimat; 

C. arvestades, et Arktika piirkonna tohutute süsivesinikuvarude kättesaadavuse paranemine 
muudab piirkonna geostrateegilist dünaamikat ning võib mõjutada rahvusvahelist 
stabiilsust ja Euroopa julgeolekuhuve, ning arvestades, et ELi ja NATO liikmesriikide 
geostrateegilise huvi kasv viib Kaug-põhja militariseerimisele, 
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1. on seisukohal, et parim viis loodusvarasid kaitsta oleks moratooriumi kehtestamine siiani 
jääkatte all olnud Põhja-Jäämere piirkonna tööstuslikule ekspluateerimisele, ning et selline 
moratoorium peab kehtima seni, kuni Arktika ökosüsteemi ja inimeste täielikuks 
kaitsmiseks on vastu võetud õiguslikult siduv üldraamistik; 

2. tunnistab, et EL, nagu ka teised maailma arenenud piirkonnad, kuulub kliimamuutuse 
oluliste põhjustajate hulka ja kannab seetõttu erilist vastutust; 

3.  peab Arktikat ülitundlikuks ökosüsteemiks, kus kliimamuutuse mõjud on eriti märgatavad 
ning avaldavad katastroofilist ja pöördumatut mõju teistele maakera piirkondadele; 

4.  rõhutab Arktika õrna keskkonna kaitsmise vajadust; toonitab piirkonnas rahu ja üldise 
stabiilsuse tähtsust; rõhutab, et EL peaks järgima poliitikat, mis tagab, et Arktika 
piirkonna kaitset peetakse esmatähtsaks, sest see piirkond on üks peamisi ülemaailmseid 
kliimareguleerijaid ja oma elanike oluline sissetulekuallikas; 

5.  rõhutab, et EL peaks etendama juhtivat rolli Arktika piirkonda eelkõige pikamaatranspordi 
tõttu jõudva saaste vähendamisel; juhib tähelepanu asjaolule, et Arktika kliimamuutus 
avaldab katastroofilist ja pöördumatut mõju Euroopa ja teiste maailmajagude 
rannikupiirkondadele ning kliimast sõltuvatele tööstusharudele, nt põllumajandusele, 
taastuvenergiale, kalandusele ja transpordile mujalgi kui Euroopas; 

6.  rõhutab, et jää sulamine annab vaid väiksemaid, lühiajaliselt positiivseid impulsse 
majandusarenguks, võrreldes palju suuremate, pikaajaliselt keskkonda kahjustavate 
arengutendentsidega Arktika piirkonnas; 

7.  sedastab murega Arktika piirkonna üha suuremat militariseerimist selliste piirnevate 
riikide poolt nagu Venemaa ja NATOsse kuuluvad USA, Kanada, Taani ja Norra, ning ei 
arva, et USA mereväe Arktika tegevuskava, Kanada Arktika eriüksuslaste arvu 
suurendamine ja 2010. aasta augustis peetud sõjaväemanöövrid või Venemaa 2020. 
aastaks kavandatav vägede sinna paigutamine soodustab piirkonnas üksteisemõistmist ja 
konstruktiivset koostööd; juhib tähelepanu sellele, et Arktika riigid on korduvalt 
väljendanud tahet lahendada võimalikud huvide konfliktid rahvusvahelise õiguse 
põhimõtete kohaselt ning on mõnel juhul ka vastavalt tegutsenud; 

8.  möönab, et Arktika ja Antarktika vahel on nii ilmseid erinevusi kui ka sarnasusi; juhib 
tähelepanu sellele, et Antarktika lepingu tekst loob õnnestunult rahumeelse uurimis- ja 
koostöö raamistiku, takerdumata territoriaalsetesse vaidlustesse; rõhutab, et needsamad 
rahumeelse teadus- ja koostöö eesmärgid on piisavalt ulatuslikud ja olukord piisavalt 
sarnane, et pidada neid asjakohaseks ka Arktikas; 

9.  teadvustab maailma kasvava elanikkonna ressursivajadust ning tunnistab, et maailma 
praeguse elanikkonna jaoks on loodusvarasid piisavalt, eriti kui saab teoks ulatuslik 
üleminek taastuvatele energiaallikatele ja energiasäästlikele tehnoloogiatele, kuid et 
ressursside kasutamise ebaõiglane jagunemine tekitab maailmas ülivaeseid ja ülirikkaid 
piirkondi, ning nõuab seepärast sellise tasakaalustamatuse leevendamiseks poliitilisi, 
majanduslikke ja sotsiaalseid meetmeid ning ulatuslikku üleminekut taastuvenergiale ja 
energiasäästlikele tehnoloogiatele; ei pea lahenduseks Arktika oletatavate nafta-, gaasi- ja 
kalavarude keskkonda kahjustavat ekspluateerimist, ning nõuab sealse ülitundliku 
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ökosüsteemi ranget kaitsmist; 

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Arktika Nõukogule, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Arktika piirkonna 
riikide valitsustele ja parlamentidele. 

Or. en 

 
 


