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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– võttes arvesse Venemaa 2009. aasta mai 

riiklikku julgeolekustrateegiat aastani 

2020; 

– võttes arvesse 18. septembril 2008. 
aastal vastu võetud dokumenti „Vene 
Föderatsiooni riikliku poliitika alused 
Arktika suhtes aastani 2020 ja pikemas 
perspektiivis“ ning Venemaa 2009. aasta 

mai riiklikku julgeolekustrateegiat aastani 

2020; 

Or. en 
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– võttes arvesse NATO koostatavat uut 
strateegilist kontseptsiooni, mis 

kinnitatakse 2010. aasta novembris 

toimuval riigipeade ja valitsusjuhtide 

Lissaboni tippkohtumisel, ning selle mõju 

Arktika piirkonna tulevikuväljavaadetele, 

eriti Kaug-Põhjaga seotud sõjalistele 

küsimustele; 

– võttes arvesse NATO uut strateegilist 

kontseptsiooni, mis kinnitati 2010. aasta 
novembris toimuval riigipeade ja 

valitsusjuhtide Lissaboni tippkohtumisel, 

ning selle mõju Arktika piirkonna 

tulevikuväljavaadetele, eriti Kaug-Põhjaga 

seotud sõjalistele küsimustele; 

Or. en 
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31. tunnistab, et jää sulamine ning leebem 

kliima loob ühtlasi võimalusi Arktika 

piirkonna majandusarenguks; võtab 

teadmiseks Arktika piirkonna suveräänsete 

õiguste ja kohustustega valitsuste soovi 

jätkata säästvat majandusarengut, kaitstes 

samal ajal Arktika ülitundlikke 
ökosüsteeme, võttes arvesse nende 

kogemust piirkonna ressursside säästval 
kasutamisel ja arendamisel; soovitab 

kohaldada ökosüsteemil põhinevat 

haldamist, et ühendada teaduslikult 

põhjendatud ökoloogiateadmised 

sotsiaalsete väärtuste ja vajadustega; 

31. tunnistab, et jää sulamine ning leebem 

kliima ei põhjusta ainult põlisrahvaste 
ümberasustamist, ohustades seega 
põlisrahvaste eluviise, vaid loob ühtlasi 
võimalusi Arktika piirkonna 

majandusarenguks; võtab teadmiseks 

Arktika piirkonna suveräänsete õiguste ja 

kohustustega valitsuste ja elanike soovi 
jätkata säästvat majandusarengut, kaitstes 

samal ajal põlisrahvaste elatise saamise 
traditsioonilisi allikaid ning Arktika 
ülitundlikke ökosüsteeme, võttes arvesse 

nende kogemust piirkonna mitmesuguste 
ressursside säästval kasutamisel ja 

arendamisel; soovitab kohaldada 

ökosüsteemil põhinevat haldamist, et 

ühendada teaduslikult põhjendatud 

ökoloogiateadmised sotsiaalsete väärtuste 

ja vajadustega; 

Or. en 
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45. tunnistab Arktika Nõukogu kui 

tähtsaima piirkondliku foorumi rolli kogu 

Arktika piirkonna koostöös; kinnitab, et ei 

kavatse toetada mingeid kokkuleppeid, 

millest mõni ELi Arktika liikmesriik, 

kandidaatriik, Euroopa Majanduspiirkonda 

(EEA) või Euroopa Vabakaubanduse 

Assotsiatsiooni (EFTA) kuuluv Arktika 

riik on kõrvale jäetud; võtab teadmiseks 

Arktika Nõukogu töörühmades vaatlejate 

osalusel tehtud konkreetse töö ning palub 

komisjonil ja ELi asutustel võimaluse 

korral ka edaspidi aktiivselt osaleda 

kõikides asjaomastes töörühmades; 

pooldab Arktika Nõukogu õigusliku ja 

majandusliku aluse tugevdamist; 

45. tunnistab Arktika Nõukogu kui 

tähtsaima piirkondliku foorumi rolli kogu 

Arktika piirkonna koostöös; tuletab 
meelde, et lisaks ELi liikmesriikidele 
Taanile, Rootsile ja Soomele ning 
kandidaatriigile Islandile, kes on Arktika 
Nõukogu liikmed, on ELi liikmesriigid 
Saksamaa, Prantsusmaa, 
Ühendkuningriik, Madalmaad, Hispaania 
ja Poola nõukogus aktiivsed alalised 
vaatlejad; kinnitab, et ei kavatse toetada 
mingeid kokkuleppeid, millest mõni ELi 

Arktika liikmesriik, kandidaatriik, Euroopa 

Majanduspiirkonda (EEA) või Euroopa 

Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) 

kuuluv Arktika riik on kõrvale jäetud; 

võtab teadmiseks Arktika Nõukogu 

töörühmades vaatlejate osalusel tehtud 

konkreetse töö ning palub komisjonil ja 

ELi asutustel võimaluse korral ka edaspidi 

aktiivselt osaleda kõikides asjaomastes 

töörühmades; pooldab Arktika Nõukogu 

õigusliku ja majandusliku aluse 

tugevdamist; 

Or. en 
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54. kinnitab, et toetab ELi alalise vaatleja 

staatust Arktika Nõukogus; võtab 

teadmiseks, et ELi liikmesriigid osalevad 

Arktika Nõukogu töös mitmesuguste 

rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu 

(nt IMO, OSPAR, NEAFC ja Stockholmi 

konventsioon) ning rõhutab, et ELi 

Arktika-poliitika peab olema sidus; palub 

komisjonil parlamenti Arktika Nõukogu ja 

selle töörühmade koosolekutest ja tööst 

nõuetekohaselt teavitada; rõhutab samas, et 

EL ja tema liikmesriigid osalevad juba 

praegu liikmete või vaatlejatena muudes 

Arktika jaoks olulistes rahvusvahelistes 

organisatsioonides (nt IMO, OSPAR, 

NEAFC ja Stockholmi konventsioon) ning 

peaksid seetõttu ühtlasemalt keskenduma 

nende organisatsioonide tööle; rõhutab 

sellega seoses eelkõige asjaolu, et ELi 

Arktika-poliitika peab olema ühtsem; 

õhutab Arktika Nõukogu kaasama ajutiste 

vaatlejatena ka kodanikuühiskonda ja 
valitsusväliseid organisatsioone; 

54. kinnitab, et toetab ELi alalise vaatleja 

staatust Arktika Nõukogus; võtab 

teadmiseks, et ELi liikmesriigid osalevad 

Arktika Nõukogu töös mitmesuguste 

rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu 

(nt IMO, OSPAR, NEAFC ja Stockholmi 

konventsioon) ning rõhutab, et ELi 

Arktika-poliitika peab olema sidus; palub 

komisjonil parlamenti Arktika Nõukogu ja 

selle töörühmade koosolekutest ja tööst 

nõuetekohaselt teavitada; rõhutab samas, et 

EL ja tema liikmesriigid osalevad juba 

praegu liikmete või vaatlejatena muudes 

Arktika jaoks olulistes rahvusvahelistes 

organisatsioonides (nt IMO, OSPAR, 

NEAFC ja Stockholmi konventsioon) ning 

peaksid seetõttu ühtlasemalt keskenduma 

nende organisatsioonide tööle; rõhutab 

sellega seoses eelkõige asjaolu, et ELi 

Arktika-poliitika peab olema ühtsem; 

õhutab Arktika Nõukogu kaasama 

aktiivsemalt ajutiste vaatlejatena 
kodanikuühiskonda ja valitsusväliseid 

organisatsioone; 

Or. en 
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 57 a. märgib, et teaduslikud andmed 
näitavad selgelt, et Arktika ökosüsteemis 
toimuvad praegu suured kliimaga seotud 
muutused ja selles olukorras tuleb Arktika 
edasisele arengule läheneda ettevaatlikult 
ning kindlal teaduslikul alusel; nõuab, et 
mitmepoolse lepingu raames teostataks 
edasisi teaduslikke uuringuid, et teavitada 
rahvusvahelist üldsust Arktika 
ökosüsteemist ja sellega seotud otsuste 
langetamisest, enne kui toimuvad uued 
suured muudatused; 

Or. en 

 

 


