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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 

veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 

ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē ES rīcības plānu savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības 

apkarošanai, kam būs izšķiroša nozīme cīņā pret savvaļas dabas nelikumīgo tirdzniecību, 

kuras apjomi satraucoši pieaug un kura ir ārkārtīgi ienesīga noziedzīga darbība, kas 

destabilizē tautsaimniecības un kopienas, kuras savā iztikā atkarīgas no savvaļas dabas, un 

apdraud mieru un drošību ES tirdzniecības partneru problēmu skartākajos reģionos, 

nostiprinot nelikumīgās tirdzniecības kanālus; jo īpaši uzsver, ka ES joprojām ir būtisks 

galamērķa tirgus un tranzīta kanāls savvaļas dabas produktu nelikumīgai tirdzniecībai; 

tāpēc uzsver 1. un 2. prioritāti attiecībā uz savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas 

tirdzniecības novēršanu un jau spēkā esošo noteikumu un tiesisko regulējumu īstenošanu 

un izpildi; 

2.  uzskata, ka rīcības plānā ir jāpievērš lielāka uzmanība muitas jautājumiem — gan attiecībā 

uz sadarbību ar partnervalstīm, gan labāku un efektīvāku īstenošanu pašā Savienībā; ar 

nepacietību gaida Komisijas 2016. gada pārskatu par ES spēkā esošā tiesiskā regulējuma 

īstenošanu un piemērošanu un prasa šajā pārskatā iekļaut muitas procedūru novērtējumu; 

3. aicina Komisiju izskatīt iespējas uzlabot ES spēkā esošo juridisko kārtību atbilstīgi citu 

globālo partneru, piemēram, ASV, praksei, lai novērstu to sugu importēšanu, tirdzniecību 

un atkārtotu eksportēšanu, kas vēl nav iekļautas Konvencijas par starptautisko tirdzniecību 

ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) pielikumos vai Regulas 

(EK) Nr. 338/97 pielikumos, bet kas jau ir noteiktas par aizsargājamām to izcelsmes 

valstīs; 

4. uzsver, cik svarīgs ir attīstības politikas saskaņotības princips, lai kopējā tirdzniecības 

politika varētu sniegt būtisku ieguldījumu Savienības pasākumos cīņā pret savvaļas dabas 

nelikumīgu tirdzniecību, — gan nodrošinot atbalstu tiem centieniem, kas tieši saistīti ar 

rīcības plānu, gan kopumā radot tādus apstākļus, kas veicina bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanu, jo īpaši nodrošinot alternatīvas ienākumu iespējas lauku teritoriju 

iedzīvotājiem partnervalstīs, kurās notiek malumedniecība; 

5. aicina Komisiju saistībā ar Regulu (EK) Nr. 338/97 apsvērt priekšlikumus par ziloņkaula 

un degunradžu ragu importa uz ES stingrāku ierobežošanu, tostarp par ziloņu un 

degunradžu izcelsmes produktu iespējamu aizliegumu, kam būtu jāatbilst gan ES iekšējā 

tirgus, gan PTO noteikumiem; 

6. prasa labāk izmantot jau pieejamos resursus, izmantot visjaunākās tehnoloģijas un 

nodrošināt pienācīgu apmācību izcelsmes, tranzīta un galamērķa valstu muitas iestādēm, 

jo īpaši jaunattīstības valstīs, kā arī nodrošināt ciešāku starptautisko sadarbību, vairāk 

publiskā – privātā sektora partnerību un novērst pašreizējās likumu apiešanas iespējas, lai 

veiksmīgi apkarotu savvaļas dabas nelikumīgu tirdzniecību, vienlaikus atbalstot savvaļas 

dabas likumīgu un ilgtspējīgu tirdzniecību; šajā sakarībā atzīmē savvaļas dabas tik 

ienesīgās, izvērstās un organizētās nelikumīgās tirdzniecības un starptautiskā terorisma 

ciešo saikni un prasa nodrošināt visnotaļ koordinētu sadarbību starp policijas un muitas 

iestādēm starptautiskā līmenī, atzīstot, ka, izskaužot savvaļas dabas nelikumīgo 
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tirdzniecību, rīcības plānam arī  būtu jāsamazina noziedzīgu un teroristisku organizāciju 

finansēšanas iespējas, tādējādi palīdzot nostiprināt tiesiskumu, kā arī valstu stabilitāti un 

drošību; 

7. prasa piešķirt līdzekļus kritisko spēju palielināšanas centieniem izcelsmes, tranzīta un 

galamērķa valstīs, piemēram, apmācībai, sabiedrības informēšanai, savvaļas dzīvnieku 

glābšanas centru un ekotūrisma programmu izveidošanai un uzturēšanai; 

8.  atzīmē, ka korupcija ir viens no galvenajiem savvaļas dabas nelikumīgas tirdzniecības 

virzītājspēkiem un veicinātājiem; atzinīgi vērtē Komisijas stratēģijā "Tirdzniecība visiem" 

pausto apņemšanos iekļaut visos turpmākajos tirdzniecības nolīgumos vērienīgus 

pretkorupcijas noteikumus, lai novērstu gan korupcijas, gan savvaļas dabas nelikumīgās 

tirdzniecības tiešo un netiešo ietekmi; tāpēc prasa Komisijai pievērst vislielāko uzmanību 

pārvaldības un uzraudzības līdzekļiem attiecībā uz starptautisko standartu piemērošanu 

saistībā ar savvaļas dabas nelikumīgu tirdzniecību; 

9. atzīmē, ka savvaļas dabas likumīga tirdzniecība varētu veicināt ienākumus jaunattīstības 

valstīs, jo īpaši lauku apvidos; prasa ieviest pasākumus savvaļas dabas likumīgas un 

ilgtspējīgas tirdzniecības veicināšanai, kas būtu līdzeklis ekonomiskās attīstības un 

bioloģiskās daudzveidības veicināšanai; 

10. atzinīgi vērtē to, ka ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) tirdzniecības 

un ilgtspējīgas attīstības sadaļā ir iekļauti noteikumi, kas nodrošina bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, un uzstāj, ka noteikumi par 

savvaļas dabas aizsardzību ir jāiekļauj visos turpmākajos ES BTN, tostarp, bet ne tikai — 

nolīgumos ar ASV, Japānu un ASEAN valstīm, kas ir galamērķa tirgi; uzsver, cik svarīgi ir 

padarīt saistības tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības jomā obligāti piemērojamas un 

aicina Komisiju iekļaut šo noteikumu analīzi īstenošanas ziņojumos, kā arī pastiprināti 

ziņot par CITES īstenošanu VPS+ kontekstā; 

11. aicina Komisiju saskaņā ar rīcības plāna 1. prioritāti apsvērt iespēju finansēt no 

Partnerattiecību instrumenta tādas iniciatīvas, kuru mērķis ir samazināt pieprasījumu pēc 

nelikumīgiem savvaļas dabas produktiem galvenajos tirgos; uzsver, ka būtisku 

ieguldījumu šajā sakarā varētu sniegt pilsoniskā sabiedrība, kas iesaistīta uzraudzības 

struktūrās saskaņā ar tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļām ES tirdzniecības 

nolīgumos; 

12. uzsver, ka saistībā ar ES un Ķīnas stratēģisko partnerību ir svarīgi risināt sensitīvo 

jautājumu par savvaļas dabas produktu, piemēram, ziloņkaula, degunradžu ragu un tīģeru 

kaulu, pieaugošo pieprasījumu, kas ir reāls apdraudējums šo sugu saglabāšanai un 

bioloģiskajai daudzveidībai kopumā; 

13. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt privātā sektora iesaisti cīņā pret savvaļas dabas 

nelikumīgu tirdzniecību, ņemot vērā to, kāda loma un ietekme šajā sakarībā ir e-

komercijas platformām, izplatīšanas tīkliem, transporta un kurjerpasta uzņēmumiem, bet 

uzsver, ka privātā sektora dalībniekiem ir jāsaņem atbilstīgas vadlīnijas un norādījumi; 

atzinīgi vērtē savvaļas dabas tirdzniecības ekspertu un loģistikas uzņēmumu jaunās 

sadarbības tendences nulles tolerances jomā; uzskata, ka Komisijai ir jāizskata iespējas, kā 

labāk nodrošināt, lai attiecīgie tiesiskie regulējumi varētu efektīvāk novērst riskus, kas 

saistīti ar e-komerciju un reklamēšanu tiešsaistē, kā arī bezsaistē; 
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14. uzsver, cik svarīgas ir efektīvas un lietderīgas marķēšanas un izsekojamības sistēmas, lai 

garantētu savvaļas dabas tirdzniecības likumību un ilgtspējību; 

15. aicina ES izpētīt PTO darbības jomas ietvaros, kā globālā tirdzniecība un vides 

aizsardzības režīmi varētu nodrošināt labāku savstarpēju atbalstu, jo īpaši saistībā ar 

pašreizējo darbu pie saskaņotības veicināšanas starp PTO un daudzpusējiem vides 

nolīgumiem, kā arī saistībā ar tirdzniecības atvieglošanas nolīgumu, kas paver jaunas 

iespējas sadarbībai starp muitas, savvaļas dabas aizsardzības un tirdzniecības 

darbiniekiem, jo īpaši jaunattīstības valstīs; pauž viedokli, ka ir jāizskata ciešākas 

sadarbības iespējas starp PTO un CITES, jo īpaši attiecībā uz tehnisko atbalstu 

jaunattīstības valstu ierēdņiem un viņu spēju veidošanu tirdzniecības un vides jomā; 

16. aicina Komisiju sadarboties ar partneriem saistībā ar CITES un citiem instrumentiem, lai 

nodrošinātu savvaļas dabas produktu izsekojamību, jo daudzas trofejas, kas iegūtas tik 

nosodāmajā malumedniecībā, pamet nelikumīgo tirgu un tiek iepludinātas likumīgas 

tirdzniecības plūsmās; 

17. visnotaļ mudina ES iestāties pret pašreizējo priekšlikumu — nākošajā CITES COP 17 

svītrot pašreizējās norādes attiecībā uz ziloņkaulu no Namībijas un Zimbabves, kas 

padarīs to komerciāli tirgojamu, kā arī atbalstīt priekšlikumu par visu Āfrikas ziloņu 

iekļaušanu I pielikumā. 
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