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ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt ELi tegevuskava üle looduslike liikidega kaubitsemise vastu 

võitlemiseks, millel on oluline roll võitlemisel murettekitava kiirusega kasvava 

ebaseadusliku looduslike liikidega kauplemise vastu, mis destabiliseerib neid majandusi ja 

kogukondi, mille elatusallikas sõltub elusloodusest, ning ohustab ELi kaubanduspartnerite 

ebakindlate piirkondade rahu ja julgeolekut, tugevdades ebaseaduslikke kaubandusteid; 

rõhutab eriti, et EL on endiselt ebaseadusliku looduslike liikidega kauplemise oluline 

transiidi- ja sihtturg; rõhutab seega 1. ja 2. prioriteeti, mis puudutavad ebaseadusliku 

looduslike liikidega kauplemise ennetamist ning asjakohaste olemasolevate eeskirjade ja 

õigusraamistike rakendamist ja täitmist; 

2.  on seisukohal, et tegevuskava tolli puudutavat aspekti tuleks veelgi rõhutada, pidades 

silmas nii koostööd partnerriikidega ning paremat ja tõhusamat rakendamist liidus; ootab 

2016. aastal ELi kehtiva õigusraamistiku rakendamise ja jõustamise läbivaatamist 

komisjoni poolt ning nõuab, et läbivaatamine hõlmaks tollimenetluste hindamist; 

3. kutsub komisjoni üles kaaluma viise, kuidas parandada ELi kehtivat õiguskorda kooskõlas 

muude peamiste ülemaailmsete partneritega, nagu Ameerika Ühendriigid, eesmärgiga 

hoida ära selliste liikide importimine, nendega kauplemine ja nende re-eksportimine, mida 

ei ole veel lisatud ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise 

kauplemise konventsiooni (CITES) lisadesse või määruse (EÜ) nr 338/97 lisadesse, kuid 

mida juba kaitstakse päritoluriikides; 

4. rõhutab, kui oluline on poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõte, et ühine 

kaubanduspoliitika abil saaks edendada märkimisväärselt ebaseadusliku looduslike 

liikidega kauplemise vastaseid liidu meetmeid vahendina, millega toetatakse nii 

tegevuskavaga otseselt seotud pingutusi kui ka luuakse üldtingimusi, mille abil 

edendatakse bioloogilise mitmekesisuse säilitamist, eelkõige luues alternatiivseid 

elatusallikaid inimeste jaoks, kes elavad partnerriikide maapiirkondades, kus tegeletakse 

salaküttimisega; 

5. kutsub komisjoni määruse (EÜ) nr 338/97 raames üles kaaluma ettepanekuid elevandiluu 

ja ninasarviku sarvede ELi suunatud kauplemise laiemaks piiramiseks, sealhulgas keelates 

tõenäoliselt täielikult elevandiluust ja ninasarviku sarvedest valmistatud tooted, mis peaks 

olema kooskõlas nii ELi siseturu kui ka WTO eeskirjadega; 

6. nõuab olemasolevate ressursside paremat kasutamist, kaasaegse tehnoloogia kasutamist 

ning päritolu-, transiidi- ja sihtriikide tolliasutuste asjakohast koolitamist, eriti 

arenguriikides, tugevdades rahvusvahelist koostööd ning avaliku ja erasektori partnerlusi, 

kaotades olemasolevad puudused, et edukalt võidelda ebaseadusliku looduslike liikidega 

kauplemise vastu ning aidata samal ajal kaasa seaduslikule ja säästvale looduslike 

liikidega kauplemisele; võtab sellega seoses teadmiseks tihedad sidemed tulusa, 

laiaulatusliku ja organiseeritud ebaseadusliku looduslike liikidega kauplemise ning 

rahvusvahelise terrorismi vahel, ning nõuab ülemaailmsel tasandil hästi koordineeritud 

koostöö tegemist politsei- ja tolliametnike vahel; tunnistab, et hoides ära ebaseaduslikku 
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looduslike liikidega kauplemist, peaks tegevuskava vähendama kuritegelike ja terroristlike 

organisatsioonide rahastamist, aidates niiviisi tugevdada õigusriiki ning toetades riikide 

püsimist stabiilse ja turvalisena; 

7. nõuab ressursside eraldamist päritolu-, transiidi- ja sihtriikides otsustava tähtsusega 

suutlikkuse suurendamise pingutustesse, nagu koolitus, üldsuse teavitamine, metsloomade 

päästekeskuste loomine ja ülevalpidamine ning ökoturismi kavad; 

8.  märgib, et üks peamisi looduslike liikide ja nende saadustega kaubitsemist võimaldavaid 

ja sellele kaasaaitavaid tegevusi on korruptsioon; väljendab heameelt komisjoni 

strateegias „Kaubandus kõigile“ võetud kohustuse üle lisada kõikidesse tulevastesse 

kaubanduslepingutesse nõudlikud korruptsioonivastased sätted, millega võidelda nii 

korruptsiooni kui ka looduslike liikidega kauplemise otsese ja kaudse mõju vastu; nõuab 

seetõttu, et komisjon pööraks erilist tähelepanu looduslike liikidega kaubitsemisega seotud 

rahvusvaheliste standardite jõustamise haldamise ja järelevalve aspektidele; 

9. märgib, et seaduslik looduslike liikidega kauplemine võib suurendada sissetulekuid 

arenguriikides, eriti maapiirkondades; nõuab selliste meetmete võtmist, millega 

edendatakse seaduslikku ja keskkonnasäästlikku looduslike liikidega kauplemist kui 

vahendit majanduskasvu ja bioloogilise mitmekesisuse edendamiseks; 

10. väljendab heameelt ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu kaubanduse ja säästva arengu 

peatükkidesse lisatud sätete üle, mis aitavad kaasa bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise ja 

säästva kasutamise tagamisele, ning nõuab looduslike liikide kaitsmise jõustatavate sätete 

lisamist ka kõikidesse tulevastesse ELi vabakaubanduslepingutesse, kaasa arvatud, aga 

mitte ainult USA, Jaapani ja ASEANi riikide turge puudutavad lepingud; rõhutab, kui 

oluline on muuta kaubanduse ja säästva arengu peatükkides sisalduvad kohustused 

jõustatavaks, ning kutsub komisjoni üles lisama rakendamisaruannetesse nende sätete 

analüüsi ning rõhutama seoses GSP+ kavaga aruandmist CITESi rakendamisest; 

11. palub komisjonil kaaluda partnerluse rahastamisvahendi raames selliste algatuste 

rahastamist, mille eesmärk on vähendada olulistel turgudel nõudlust ebaseaduslikult 

omandatud looduslikest liikidest saadud toodete järele vastavalt tegevuskava 1. 

prioriteedile; rõhutab, et kodanikuühiskonna osalemisel ELi kaubanduslepingute 

kaubanduse ja säästva arengu peatükkides esitatud järelevalvestruktuurides võib sellega 

seoses olla märkimisväärne osatähtsus; 

12. rõhutab, kui oluline on ELi ja Hiina vahelise strateegilise partnerlusega seoses tegeleda 

looduslikest liikidest saadud toodete, nagu elevandiluu, ninasarvikute sarvede ja 

tiigriluude kasvava nõudluse tundliku küsimusega, mis kujutab endast tõelist ohtu 

asjaomaste liikide kaitsmisele ning bioloogilisele mitmekesisusele üldiselt; 

13. rõhutab, kui tähtis on tagada erasektori kaasamine looduslike liikidega kaubitsemise 

vastasesse võitlusse, arvestades e-kaubanduse platvormide, turustusvõrkude, transpordi- ja 

kullerfirmade rolli ja mõju, kuid rõhutab, et erasektori osalejatele tuleb välja anda 

nõuetekohased suunised; tunneb heameelt looduslike liikidega tegelevate 

kaubandusekspertide ja logistikaettevõtete vahelisele koostööle tugineva lähenemisviisi 

üle, mille puhul lähtutakse nulltolerantsist; on arvamusel, et komisjon peaks kaaluma, 

kuidas ta saab kõige paremini tagada, et asjaomaste õigusraamistikega saab tõhusamalt 

tegeleda e-kaubanduse ning kaupade veebis ja väljaspool veebi reklaamimisega seotud 
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riskidega; 

14. rõhutab, kui olulised on tõhusad ja tulemuslikud märgistamis- ja jälgitavussüsteemid, 

kuna nendega tagatakse looduslike liikidega kauplemise seaduslikkus ja säästvus; 

15. palub ELil WTO raamistikus uurida, kuidas maailmakaubandus ja keskkonnaalased 

eeskirjad saaksid üksteist paremini toetada, seda eriti seoses WTO ja mitmepoolsete 

keskkonnalepingute vahelise sidususe tugevdamise eesmärgil jätkuvalt toimuva tööga, 

ning kaubanduse lihtsustamise lepingu kontekstis, mis avab uusi võimalusi koostööks 

tolli-, elusloodusega tegelevate ja kaubandusametnike vahel, eriti arenguriikides; on 

seisukohal, et tuleks uurida uusi võimalusi WTO ja CITESi vahelise koostöö jaoks, 

eelkõige andes arenguriikide ametnikele tehnilist abi ning aidates neil kaubandus- ja 

keskkonnavaldkonnas suutlikkust suurendada; 

16. kutsub komisjoni üles tegema koostööd CITESi osapoolte ja muude partneritega, et tagada 

looduslikest liikidest saadud toodete jälgitavus, kuna paljud laiduväärse salaküttimise teel 

saadud jahitrofeed ei jää mustale turule, vaid jõuavad seaduslikesse kaubanduskanalitesse; 

17. nõuab tungivalt, et EL väljendaks tulevasel CITESi osaliste 17. konverentsil vastuseisu 

kõnealusele ettepanekule kaotada Namiibiast ja Zimbabwest pärit elevandiluu kohta 

käibivad märked, kuna sel tulemusel saaks elevandiluust seaduslik kaup, ning toetaks 

ettepanekut lisada kõik Aafrika elevandid I lisasse. 
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