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NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 

a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

1. vítá akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě 

rostoucími druhy, který sehraje zásadní úlohu při potírání znepokojujícího nárůstu vysoce 

lukrativního nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, jenž 

destabilizuje hospodářství a společenství, jejichž živobytí závisí na volně žijících a planě 

rostoucích druzích, a ohrožuje mír a bezpečnost v nestabilních regionech, v nichž se 

nacházejí obchodní partneři EU, jelikož podporuje nezákonné trasy; poukazuje především 

na to, že EU zůstává v případě nezákonných produktů pocházejících z volně žijících nebo 

planě rostoucích druhů významným cílovým trhem a tranzitní trasou; zdůrazňuje 

především priority č. 1 a 2, které se týkají předcházení nezákonnému obchodování s volně 

žijícími a planě rostoucími druhy, a provádění a prosazování příslušných stávajících 

pravidel a právních rámců; 

2.  domnívá se, že by se měl v rámci akčního plánu více zdůraznit celní aspekt, a to jak 

s ohledem na spolupráci s partnerskými zeměmi, tak na jeho lepší a efektivnější provádění 

v Unii; se zájmem očekává přezkum provádění a prosazování stávajícího právního rámce 

EU za rok 2016, který provede Komise, a požaduje, aby bylo do tohoto přezkumu 

začleněno i posouzení celních režimů; 

3. vyzývá Komisi, aby uvažovala o způsobech, jak zlepšit stávající právní řád EU, ve shodě 

s dalšími významnými světovými partnery, jako jsou Spojené státy, za účelem 

předcházení dovozu, obchodu a zpětnému vývozu druhů, které ještě nejsou zahrnuty 

do příloh Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů 

a planě rostoucích rostlin (CITES) nebo do příloh nařízení (ES) č. 338/97, ale které jsou 

již chráněny v zemích původu; 

4. klade důraz na zásadu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, aby tak společná obchodní 

politika mohla významně přispět k boji Unie proti obchodování s volně žijícími a planě 

rostoucími druhy jako nástroj na podporu úsilí, jež přímo souvisí s akčním plánem, i na 

vytvoření obecných podmínek, které by napomáhaly zachování biologické rozmanitosti, 

a to především prostřednictvím vytvoření alternativních možností výdělku pro osoby, 

které žijí ve venkovských oblastech v partnerských zemích, v nichž se setkáváme 

s pytláctvím; 

5. vyzývá Komisi, aby v rámci nařízení (ES) č. 338/97 zvážila návrhy na širší omezení 

dovozu slonoviny a rohů nosorožců do EU, včetně možného úplného zákazu produktů 

ze slonoviny a rohů nosorožců, které by byly v souladu s pravidly jak vnitřního trhu EU, 

tak Světové obchodní organizace; 

6. vyzývá k lepšímu zapojení stávajících zdrojů, k využívání aktuálních technologií i vhodné 

odborné přípravy pro celní orgány ve zdrojových, tranzitních a cílových zemích, a to 

především v zemích rozvojových, a k těsnější mezinárodní spolupráci a partnerstvím 

veřejného a soukromého sektoru i vyřešení stávajících nedostatků, aby bylo v boji proti 

nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy možné dosáhnout 

úspěchu a aby bylo zároveň snazší s těmito druhy obchodovat legálně; v této souvislosti 
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konstatuje úzké vazby mezi lukrativním nezákonným obchodem s volně žijícími a planě 

rostoucími druhy, který je značně rozšířen a organizován, a mezinárodním terorismem, 

a žádá dobře koordinovanou spolupráci mezi policií a celními orgány na světové úrovni, 

přičemž uznává, že aby akční plán učinil přítrž nezákonnému obchodu s volně žijícími a 

planě rostoucími druhy, musí spolehlivě omezit financování zločineckých a teroristických 

organizací, čímž pomůže upevnit právní stát a přispět ke stabilitě a bezpečnosti národů; 

7. vyzývá k vyčlenění zdrojů na úsilí zaměřené na budování potřebných schopností 

ve zdrojových, tranzitních a cílových zemích, jako je odborné vzdělávání, informování 

veřejnosti, vytvoření a provoz center pro záchranu divoké přírody a ekoturistické 

programy; 

8.  podotýká, že korupce je jedním z hlavních faktorů, které umožňují a stimulují nezákonný 

obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy a souvisejícími produkty; vítá závazek, 

který Komise učinila ve své strategii nazvané „Obchod pro všechny“ a který spočívá 

v začlenění ambiciózních ustanovení zaměřených na řešení přímých i nepřímých dopadů 

korupce a nezákonného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy do všech 

budoucích obchodních dohod; požaduje proto, aby Komise věnovala maximální pozornost 

jednotlivým aspektům řízení a sledování prosazování mezinárodních norem souvisejících 

s obchodováním s volně žijícími a planě rostoucími druhy; 

9. konstatuje, že zákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy může být 

v rozvojových zemích, a především ve venkovských oblastech, jedním z možných příjmů; 

vyzývá k přijetí opatření, jež by podporovala zákonný a ekologicky udržitelný obchod 

s volně žijícími a planě rostoucími druhy jako nástroj na podporu hospodářského rozvoje 

a biologické rozmanitosti; 

10. vítá začlenění ustanovení, která zajišťují zachování a udržitelné využívání biologické 

rozmanitosti, do kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji v dohodě o volném obchodu 

uzavřené mezi EU a Vietnamem, a trvá na tom, aby ustanovení o ochraně volně žijících 

a planě rostoucích druhů byla zanesena do veškerých budoucích dohod o volném 

obchodu, které EU uzavře, včetně dohod s USA, Japonskem a zeměmi Sdružení národů 

jihovýchodní Asie (ASEAN) v roli cílových trhů; zdůrazňuje, že je důležité zajistit 

vymahatelnost závazků obsažených v kapitolách o obchodu a udržitelném rozvoji, 

a vyzývá Komisi, aby zahrnula analýzu uvedených ustanovení do svých zpráv o provádění 

a aby kladla důraz na podávání zpráv o provádění úmluvy CITES v souvislosti s režimem 

GSP+; 

11. vyzývá Komisi, aby zvážila poskytnutí finančních prostředků v rámci nástroje partnerství 

na iniciativy, jež se v souladu s prioritou č. 1 akčního plánu zaměřují na snížení poptávky 

po nezákonných produktech pocházejících z volně žijících nebo planě rostoucích druhů 

na klíčových trzích; zdůrazňuje, že zapojení občanské společnosti do kontrolních struktur 

v rámci kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji obsažených v obchodních dohodách EU 

může být v tomto ohledu značným přínosem; 

12. zdůrazňuje, že v souvislosti se strategickým partnerstvím mezi EU a Čínou je důležité 

řešit citlivou otázku rostoucí poptávky po produktech pocházejících z volně žijících 

a planě rostoucích druhů, jako jsou slonovina, rohy nosorožců a tygří kosti, jež 

představuje skutečnou hrozbu pro zachování těchto druhů a pro biologickou rozmanitost 

obecně; 
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13. klade důraz na význam zapojení soukromého sektoru do boje proti nezákonnému 

obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy, s ohledem na úlohu, kterou zde 

hrají platformy elektronického obchodu, distribuční sítě i přepravní společnosti a kurýrní 

služby, poukazuje však na to, že je třeba vydat pro subjekty ze soukromého sektoru 

vhodné pokyny; vítá nově vznikající spolupráci mezi odborníky na obchod s volně 

žijícími a planě rostoucími druhy a logistickými společnostmi v rámci nulové tolerance; 

domnívá se, že Komise by se měla věnovat úvahám o tom, jak zajistit, aby příslušné 

právní rámce lépe řešily rizika související s elektronickým obchodem a komerční 

reklamou na internetu i mimo něj; 

14. zdůrazňuje význam účelných a účinných systémů označování a sledovatelnosti výrobků 

z volně žijících a planě rostoucích druhů jako záruky legality a udržitelnosti obchodování 

s nimi; 

15. vyzývá EU, aby v rámci daném Světovou obchodní organizací prověřila, jak se mohou 

systémy globálního obchodu a ochrany životního prostředí vzájemně lépe podporovat, 

především v kontextu probíhající činnosti zaměřené na prohloubení souladu mezi 

Světovou obchodní organizací a mnohostrannými úmluvami v oblasti životního prostředí 

a v souvislosti s dohodou o usnadnění obchodu, která otevírá nové možnosti spolupráce 

mezi celníky, ochránci divoké přírody a obchodníky, a to především v rozvojových 

zemích; je toho názoru, že je třeba hledat další možnosti spolupráce mezi Světovou 

obchodní organizací a úmluvou CITES, především ohledně poskytnutí technické podpory 

a pomoci při budování schopností v oblasti obchodu a životního prostředí úředníkům 

z rozvojových zemí; 

16. vyzývá Komisi, aby se spolu s partnery v rámci úmluvy CITES i mimo ni aktivně zapojila 

do zajištění sledovatelnosti produktů pocházejících z volně žijících nebo planě rostoucích 

druhů, neboť mnoho trofejí získaných prostřednictvím odsouzeníhodného pytláctví 

nezůstává na černém trhu a stává se součástí legálních obchodních toků; 

17. naléhavě žádá EU, aby se na nadcházející 17. konferenci smluvních stran úmluvy CITES 

postavila proti stávajícímu návrhu na odstranění existujících anotací týkajících se 

slonoviny z Namibie a Zimbabwe, což by umožnilo obchodování s ní, a aby podpořila 

návrh na zahrnutí všech afrických slonů do přílohy I. 
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