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 ET 

ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et umbes 70 % maailma vaestest elab maapiirkondades ja nende 

elatusvahendid sõltuvad otseselt bioloogilisest mitmekesisusest; arvestades, et bioloogilise 

mitmekesisuse kaitse on seetõttu tähtis jätkusuutlike elatusvahendite ja kõige vaesemate 

vajadusi arvestava arengu seisukohalt; arvestades, et teisest küljest võib kohalike 

kogukondade osalemisel olla otsustav mõju niisuguse kaitse õnnestumisele; 

B. arvestades, et ülemaailmset bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid 

ähvardavad maakasutuse muutus, loodusvarade mittesäästev kasutamine ning saaste ja 

kliimamuutused; arvestades, et eelkõige on paljud ohustatud liigid varasemast halvemas 

olukorras kiire linnastumise, elupaikade kadumise ja looduslike liikidega ebaseadusliku 

kauplemise tõttu; 

C. arvestades, et ELi kui juriidilise isiku osalemine selles liikide kaitse süsteemis kinnitab 

silmapaistvat ja vastutustundlikku hoiakut, mille EL on jätkusuutlikkuse edendamisel 

võtnud; 

D. arvestades, et loodusvarade majandamise tavad ja ebaseaduslik kaubandus, mis on tihedalt 

seotud valitsemis- ja julgeolekupiirangutega, moodustavad aastakäibe järgi rahvusvahelise 

kuritegevuse suuruselt neljanda liigi; 

E. arvestades, et enamiku konfliktide algpõhjused peituvad loodusvarade ekspluateerimises 

või ebaseaduslikus kauplemises loomadega, mis ohustab kohalikke kogukondi, 

bioloogilist mitmekesisust ning taimestikku ja loomastikku; 

F. arvestades, et inimeste ja loomade vahelised konfliktid, mis on tingitud elupaikade 

kadumisest ja inimeste kasvavatest vajadustest, kujutavad endast suurt ohtu paljude liikide 

püsimajäämisele maailma eri osades; arvestades, et metsade hävimise ja metsade seisundi 

halvenemise põhjus on enamasti põllumajandusmaa laiendamine ning ehituspuidu, 

kütuseks kasutatava puidu ja muude metsatoodete intensiivne raie, samuti karjamaade 

paljakssöömine; arvestades, et inimestega kokku puutuvad looduslikud liigid sageli 

tapetakse või püütakse kinni; arvestades, et relvastatud salaküttidele vastu astumine võib 

olla ülimalt ohtlik; 

G. arvestades, et salaküttide poolt tapetavate liikide nimekirja tipus on elevandid ja 

ninasarvikud ning see kajastab kogu maailmas kasvavat nõudlust nende võhkade ja 

sarvede järele; arvestades, et salakütte võib tagant sundida vaesus või neid kasutavad ära 

kuritegelikud organisatsioonid, kes püüavad värvata kohalikku maa-ala tundvaid jahimehi; 

H. arvestades, et looduslike liikidega kaubitsemine – milles osalevad salakütid, relvastatud 

valitsusvälised osalejad päritoluriikides, rahvusvahelised kuritegelikud rühmitused ja rida 

osalisi nõudlusriikides – ei ole uus nähtus, kuid selle mõõtmed, olemus ja mõju on 

mõnede liikide puhul saavutanud enneolematu taseme; 

I. arvestades, et tuleb tunnistada bioloogilise mitmekesisuse olemuslikku väärtust ja selle 
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mitmekesist panust säästvasse arengusse ja inimeste heaolusse, et saavutada eesmärgid, 

mis on sõnastatud säästva arengu tegevuskava 2030 15. eesmärgis; 

J. arvestades, et elusloodusega seotud kuritegevus on raske, kogu maailmas riikidevaheliselt 

korraldatud kuritegelik äri, mille aastakäive on vähemalt 19 miljardit USA dollarit, 

millega see on suuruselt neljas ebaseaduslik tegevus maailmas; arvestades, et selle mõju 

bioloogilisele mitmekesisusele on laastav, ning arvestades, et tiheda seotuse tõttu 

korruptsiooniga mõjub see negatiivselt õigusriigi põhimõttele, eriti mõnes Aafrika 

piirkonnas, kus sellel on väga negatiivne mõju majandusarengu potentsiaalile; 

K. arvestades, et ELil on kõnealuse kaubitsemise vastases võitluses oluline roll, sest Euroopa 

on praegu nii sellise kaubitsemise sihtturg kui ka muudesse piirkondadesse suunduva 

kaubanduse transiidi sõlmpunkt; arvestades, et samuti kaubeldakse ebaseaduslikult 

teatavate Euroopast pärit liikidega; 

1. on mures salaküttimise ning looduslike liikide ja looduslikest liikidest saadud toodetega 

ebaseadusliku kauplemise ulatuse laienemise pärast ning selle kahjuliku majandusliku, 

sotsiaalse ja keskkonnaalase mõju pärast; on arvamusel, et võitluses salaküttimise vastu 

on vaja ELi koordineeritud vastust ja abi riikidele, kelle suutlikkus kaitsta looduslikke 

liike on piiratud; on arvamusel, et EL saab täita suuremat rolli arengumaades 

looduskaitsealade projektide kaitsmisel ja toetamisel; 

2. tuletab meelde, et bioloogiline mitmekesisus ja vastupidavad ökosüsteemid toetavad 

elatusvahendeid, suurendavad toiduga ja toitumisalast kindlustatust, võimaldavad vee ja 

tervishoiu kättesaadavust ning aitavad oluliselt kliimamuutusi leevendada ja nendega 

kohaneda; peab seepärast väga oluliseks, et bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi 

teenuseid kaitstakse, tagamaks, et jätkusuutlikud elatusvahendid aitavad vähendada 

vaesust kogu maailmas; 

3. rõhutab, et aluslepingutes sätestatud ELi poliitikavaldkondade sidususe strateegias tuleb 

võtta nõuetekohaselt arvesse looduslike liikide kaitset, rõhutab bioloogilise mitmekesisuse 

otsustavat rolli säästva arengu eesmärkides ning toetab bioloogilise mitmekesisuse 

kaitsega seotud juhtalgatust B4Life (ELi bioloogiline mitmekesisus kogu eluks), mida 

rakendatakse eeskätt Euroopa Arengufondi ja arengukoostöö rahastamisvahendi kaudu, 

ning ELi looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemise tegevuskava eesmärki 1.2, 

mis on seotud maakogukondadega; palub komisjonil tagada, et asjaomased meetmed 

oleksid kooskõlas ELi arengupoliitika vaesuse vähendamise põhieesmärgiga, säästva 

metsanduse poliitikaga ja ÜRO säästva arengu eesmärkidega, eriti 15. eesmärgiga, ning et 

neil oleks positiivne mõju eelkõige toiduga kindlustatusele, looduslikele elupaikadele ja 

ökosüsteemidele; palub ELil edendada sissetulekut andvat tegevust kaitsealadel ja nende 

puhvertsoonides (st säästva turismi kaudu) ning vastavalt suurendada kohalikku 

suutlikkust; 

4. kutsub komisjoni ja nõukogu üles kasutama oma kaubandus- ja arenguvahendite 

võimendusefekti spetsiaalsete programmide loomiseks, et tugevdada ohustatud looduslike 

looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) rakendamist, 

ning eraldama vahendeid salaküttimise ja kaubitsemise vastase suutlikkuse 

suurendamiseks, eriti toetades, tugevdades ja laiendades jõustamisalgatusi, nagu ASEANi 

looduslike liikide kaitse tagamise võrgustik (ASEAN-WEN), Aafrika Sarve piirkonna 

looduslike liikide kaitse tagamise võrgustik (HA-WEN) ja Lusaka kokkuleppe rakkerühm 
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(LATF), mille eesmärk on luua piirkondlikud eksperdikeskused ja pakkuda eeskujusid 

elusloodusega seotud kuritegevuse vastase koostöö kohta; 

5. tuletab meelde, et suur osa probleemidest, millega EL looduslike liikidega kaubitsemisega 

seoses kokku puutub, on tingitud sellest, et liikmesriigid rakendavad asjaomaseid ELi 

õigusakte puudulikult; nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja kõik teised asjaomased osalised 

rakendaksid ELi looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemise tegevuskava ette 

nähtud tähtajaks vastavalt seda tegevuskava käsitlevatele järeldustele, mille nõukogu 

võttis vastu 20. juunil 2016; 

6. on seisukohal, et Aafrika elanikkonna heaolu sõltub suures osas Aafrika elusloodusest ja 

maapiirkondade vaesus on kohapeal salaküttimise põhialge; 

7. on arvamusel, et valitsusvälised organisatsioonid saavad täita tähtsat rolli jõustamise 

jälgimisel ja elusloodusega seotud kuritegevusest teatamisel; nõuab täiendavat toetust 

valitsusväliste organisatsioonide jõupingutustele, arvestades kohalike avaliku sektori 

asutuste piiratud suutlikkust kõnealustes valdkondades; 

8. rõhutab, et looduslike liikide kaitse, mis keskendub peamiselt nende ökosüsteemide ja 

maastike säilitamisele, kus kasvavad ja elavad kõige tähtsamad Aafrika looduslike liikide 

populatsioonid, peab olema ELi vaesuse vähendamise strateegiates tähtsaim element; 

9. rõhutab, et kui tegevuskava piisavalt ei rahastata, on see määratud läbikukkumisele; on 

arvamusel, et kava elluviimise tagamiseks vajalikud rahalised vahendid tuleb välja tuua 

ELi ja iga liikmesriigi eelarves ning et selgelt tuleks eraldada ka inimressursse; 

10. on seisukohal, et elusloodusega ja metsaga seotud kuritegevusele tuleks pöörata 

samasugust tähelepanu nagu igasugusele muule riikidevahelise organiseeritud 

kuritegevuse vormile ning järelikult ei tohiks õiguskaitse piirduda salaküttidega, vaid 

peaks võtma sihikule ka organiseeritud kuritegevuse kõrgemad astmed; 

11. nõuab tungivalt, et tarnijariikide valitsused i) parandaksid õigusriigi põhimõtet ja looksid 

tõhusad hoiatusvahendid, tugevdades kriminaaluurimist, vastutuselevõtmist ja karistuste 

määramist; ii) sätestaksid karmimad seadused, milles käsitataks looduslike liikidega 

ebaseaduslikku kaubitsemist raske kuriteona, mis pälvib sama suurt tähelepanu ja tähtsust 

nagu muud riikidevahelise organiseeritud kuritegevuse vormid; iii) eraldaksid rohkem 

vahendeid elusloodusega seotud kuritegevusega võitlemiseks, eelkõige tugevdaksid 

elusloodusealast õiguskaitset, kaubanduskontrolle, järelevalvet ning tolli poolt avastamist 

ja arestimist; iv) kohustuksid rakendama korruptsiooni suhtes nulltolerantsi poliitikat; 

12. rõhutab, et elusloodusega seotud kuritegevuse, sh selle rahalise mõõtme vastu 

võitlemiseks on vaja ühist sekkumist ülemaailmsel tasandil rahvusvahelise koostöö kaudu 

rahapesuvastase võitluse alal; rõhutab ka vajadust viia läbi teadlikkuse suurendamise 

kampaaniaid, et vähendada nõudlust looduslikest liikidest saadud toodete järele; 

13. nõuab tungivalt, et tarnija-, transiidi- ja nõudlusriigid süvendaksid oma koostööd võitluses 

looduslike liikidega ebaseadusliku kauplemise vastu kogu ahela ulatuses; nõuab selleks 

tihedamat koostööd nt Rahvusvahelise Kriminaalpolitsei Organisatsiooni (Interpol), 

Maailma Tolliorganisatsiooni (WCO), ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise 

büroo (UNODC) ning ÜRO korruptsioonivastane konventsiooni (UNCAC) vahel; 
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14. palub ELil suurendada arengukoostöö rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi kaudu 

antavat rahalist ja tehnilist toetust, mille eesmärk on aidata arengumaadel rakendada 

siseriiklikke elusloodusealaseid õigusnorme kooskõlas CITESi soovitustega, eriti nendel 

riikidel, kus ei ole piisavalt vahendeid õigusaktide jõustamiseks ja salakaubavedajate 

vastutusele võtmiseks; 

15. rõhutab, et vaesus ja nõrgad haldusasutused võimaldavad kurjategijatel osta ära 

õiguskaitseasutuste ametnikke, kes saavad viletsat palka; rõhutab vajadust ohjata 

vastutustundlikult riske, mis on seotud salaküttimise ja looduslike liikidega kauplemise 

vastase võitlusega, mis mõlemad kahjustavad ökosüsteeme ja elatusvahendeid 

maapiirkondades, sh ökoturismil põhinevaid elatusvahendeid, samuti vajadust sihipäraselt 

suurendada teadlikkust organiseeritud kuritegevuse ja rahapesu valdkonna spetsialistide 

seas; toonitab, et laialt levinud korruptsioon, nõrk institutsiooniline keskkond, riigi 

erosioon, halb juhtimine ja leebed karistused elusloodusega seotud kuritegude eest on 

tähtsaimad probleemid, millega tuleb tegeleda, et võidelda tulemuslikult riikidevahelise 

looduslike liikidega kaubitsemisega; nõuab tungivalt, et EL toetaks arengumaid nende 

püüdlustes vähendada salaküttimise ajendeid, parandades majanduslikke võimalusi ning 

edendades head valitsemistava ja õigusriigi põhimõtet, pakkudes koolitust ja toetust 

looduslike liikidega ebaseadusliku kauplemise probleemiga tegelevatele ametitele ning 

suurendades teadlikkust sellisest kauplemisest; kutsub ELi institutsioone, liikmesriike ja 

kõiki asjaomaseid riike üles uurima süstemaatilisemalt seoseid looduslike liikidega 

kaubitsemise ja piirkondlike konfliktide või terrorismi vahel, oodates eelseisva UNODC 

aruande tulemusi; rõhutab, et vaja on pikaajalist korruptsioonivastast strateegiat ning 

tuleks suurendada suutlikkust uurida tulemuslikult väidetavat süüteost osavõttu valitsuse 

tasandil; rõhutab, et see võib viimase abinõuna tuua kaasa sanktsioonid nii ELi kui ka 

laiemal rahvusvahelisel tasandil; 

16. nõuab meetmeid, mis võimaldaksid kohalikel osalejatel saada otsest kasu eluslooduse 

kaitsmisest ja paralleelselt meetmetega, mis heidutavad inimesi võtmast osa elusloodusega 

seotud ebaseaduslikust tegevusest, parandaksid võimalusi teenida elatist sellises tegevuses 

osalemata; nõuab eriti, et sellised meetmed lisataks esmatähtsa küsimusena erinevatesse 

kaubandus- ja koostöölepingutesse, mille üle kolmandate riikidega läbirääkimise peetakse; 

palub komisjonil kaaluda sellel eesmärgil katseprojektide kasutuselevõttu, mille eesmärk 

on koostöölepingute raames eelkõige koolitada ja toetada kohalikke tolliasutusi ja 

metsandusühinguid; 

17. on arvamusel, et erasektorit tuleks julgustada olema eeskujuks nii ELi territooriumil kui 

ka väljaspool käitumisjuhendi abil, millega mõistetakse ebaseaduslike looduslikest 

liikidest saadud toodete tarbimine hukka; 

18. nõuab toetust erasektori algatustele looduslike liikidega ebaseadusliku kauplemise 

vähendamiseks; 

19. nõuab, et ELi tegevuskava rakendamisel teeksid sidusrühmad, sh kodanikuühiskonna 

organisatsioonid ja asjaomased ettevõtlussektorid tihedamat ja konstruktiivset koostööd, et 

kasutada tõhusamalt ära olemasolevaid vahendeid ja poliitikat ning tugevdada 

nendevahelist sünergiat, tagamaks maksimaalset mõju võitluses looduslike liikidega 

kaubitsemise vastu ELis ja ülemaailmsel tasandil; 

20. nõuab olulisi muutusi teabekogumises, õigusloomes ja õiguskaitses ning 
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korruptsioonivastases võitluses seoses looduslike liikidega kaubitsemisega liikmesriikides 

ja teistes siht- ja transiidiriikides; palub seetõttu komisjonil pöörata erilist tähelepanu 

nendele looduslike liikidega kaubitsemisega seotud rahvusvaheliste standardite jõustamise 

haldamise ja järelevalve aspektidele; 

21. rõhutab, et säästva arengu peatüki lisamine igasse uude kaubanduslepingusse tuleks muuta 

kohustuslikuks; on seisukohal, et seaduslik ja jätkusuutlik kaubandus võib anda positiivse 

panuse säästvasse arengusse ja mõjuda positiivselt ka kogukondadele; on arvamusel, et 

EL peab tegutsema rahvusvahelisel tasandil, et toetada kolmandaid riike võitluses 

looduslike liikidega kaubitsemise vastu, ning ta peab kahe- ja mitmepoolsete lepingute 

abil aitama kaasa asjaomaste õigusnormide edasisele arengule; 

22. nõuab tugevdatud rahvusvahelisi aruandekohustuse mehhanisme ning kiireid poliitilisi ja 

õiguslikke täiustusi, mille eesmärk on peatada kaubitsemine ja teha lõpp nõudlusele 

looduslikest liikidest saadud ja metsatoodete järele; 

23. nõuab üksikasjalikku aastaaruannet, milles jälgitaks ja hinnataks rakendamise edenemist, 

sh Natura 2000 võrgustiku lõpuleviimisel tehtud edusammude jälgimiseks kasutatava 

tulemuskaardi sarnast mehhanismi; 

24. rõhutab, et selleks, et vältida looduslike liikidega kaubitsemise kuritegelike võrgustike nn 

rändamist, on eriti tähtis elusloodusega seotud kuritegusid puudutava poliitika ja 

õigusraamistike ühtlustamine; 

25. nõuab tungivalt, et EL ja kõik selle liikmesriigid toetaksid tugevamalt rahvusvahelisi 

kaubanduseeskirju, sulgeksid lõplikult elevandiluu siseturud ja hävitaksid võimalikud 

elevandiluuvarud. 
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