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POBUDE 

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 

pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. pozdravlja akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami, 

saj bo imel pomembno vlogo v boju proti zaskrbljujočemu porastu tega nadvse 

dobičkonosnega posla, ki slabi gospodarstva in skupnosti, katerih preživetje je odvisno 

od prostoživečih vrst, s krepitvijo nezakonitih poti pa ogroža mir in varnost nestabilnih 

regij, kjer ima EU trgovinske partnerje; poudarja predvsem, da je EU še vedno 

pomemben namembni trg in tranzitna pot za nezakonite proizvode iz prostoživečih vrst; 

zato poudarja prednostna cilja 1 in 2, povezana s preprečevanjem trgovine s 

prostoživečimi vrstami ter izvajanjem in izvrševanjem ustreznih obstoječih pravil in 

pravnih okvirov; 

2.  meni, da je treba zaradi sodelovanja s partnerskimi državami ter boljšega in 

učinkovitejšega izvajanja v Uniji še bolj poudariti carinsko razsežnost akcijskega 

načrta; zato z zanimanjem pričakuje, da bo Komisija leta 2016 pregledala izvajanje in 

izvrševanje trenutnega pravnega okvira EU in poziva k temu, naj v pregled vključi 

oceno carinskih postopkov; 

3. poziva Komisijo, naj preuči, kako bi sedanji pravni red EU izboljšali skladno z drugimi 

velikimi globalnimi partnerji, kot so Združene države, da bi preprečili uvoz, trgovino in 

ponovni izvoz vrst, ki še niso navedene v dodatkih h Konvenciji o mednarodni trgovini 

z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) ali prilogah k 

Uredbi (ES) št. 338/97, vendar so v državah izvora že zaščitene; 

4. poudarja načelo usklajenosti politik za razvoj, da bi skupna trgovinska politika lahko 

znatno prispevala k ukrepom Unije zoper trgovino s prostoživečimi vrstami, s čimer bi 

se podprla prizadevanja, ki so neposredno povezana z akcijskim načrtom, in ustvarili 

splošni pogoji, ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti, zlasti z ustvarjanjem 

nadomestnih možnosti za prihodek za ljudi, ki živijo na podeželju v partnerskih 

državah, ki so prizadete zaradi krivolova; 

5. poziva Komisijo, naj v okviru Uredbe (ES) št. 338/97 preuči predloge za daljnosežnejše 

omejevanje uvoza slonovine in rogov nosorogov v EU, vključno z možnostjo popolne 

prepovedi proizvodov iz slonovine in rogov nosorogov, ki bi morala biti v skladu s 

pravili notranjega trga EU in Svetovne trgovinske organizacije; 

6. poziva k temu, da bi za uspešen boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami 

ter hkratno omogočanje zakonite in trajnostne trgovine z njimi bolje izkoristili obstoječe 

vire in sodobno tehnologijo ter primerno usposobili carinske organe v izvornih, 

tranzitnih in namembnih državah, kar velja zlasti za države v razvoju, okrepili 

mednarodno sodelovanje, poglobili javno-zasebna partnerstva in odpravili obstoječe 

vrzeli; pri tem ugotavlja, da sta donosna, razširjena in organizirana nezakonita trgovina 

s prostoživečimi vrstami in mednarodni terorizem tesno povezana, in poziva k dobro 

usklajenemu sodelovanju med policijo in carinskimi organi na svetovni ravni, saj bi z 

akcijskim načrtom z zajezitvijo nezakonite trgovine s prostoživečimi vrstami uspešno 

zmanjšali financiranje kriminalnih in terorističnih organizacij, s čimer bi se okrepila 

pravna država in kar bi prispevalo k stabilnosti in varnosti držav; 
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7. poziva k dodelitvi sredstev za ključna prizadevanja za izgradnjo zmogljivosti v 

izvornih, tranzitnih in namembnih državah, kot so usposabljanje, obveščanje javnosti, 

vzpostavitev in vzdrževanje centrov za reševanje prostoživečih vrst ter ekoturistični 

programi; 

8.  ugotavlja, da je korupcija eden izmed glavnih dejavnikov, ki omogočajo in prispevajo k 

nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami in proizvodi iz njih; pozdravlja zavezo iz 

strategije Komisije z naslovom „Trgovina za vse“, da bodo v vse prihodnje trgovinske 

sporazume vključene daljnosežne protikorupcijske določbe za boj proti neposrednim in 

posrednim učinkov korupcije in trgovine s prostoživečimi vrstami; zato poziva 

Komisijo, naj nameni izjemno pozornost tem vidikom upravljanja in spremlja 

izvrševanje mednarodnih standardov v zvezi z nezakonito trgovino s prostoživečimi 

vrstami; 

9. ugotavlja, da lahko zakonita trgovina s prostoživečimi vrstami prispeva k dohodkom v 

državah v razvoju, zlasti na podeželju; poziva k ukrepom, ki bodo spodbujali zakonito 

in okoljsko trajnostno trgovino s prostoživečimi vrstami kot orodje za spodbujanje 

gospodarskega razvoja in biotske raznovrstnosti; 

10. pozdravlja vključitev določb, ki zagotavljajo ohranjanje in trajnostno uporabo biotske 

raznovrstnosti, v poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju prostotrgovinskega 

sporazuma med EU in Vietnamom in vztraja, da se izvršljive določbe o zaščiti 

prostoživečih vrst vključijo v vse prihodnje prostotrgovinske sporazume EU, med 

drugim tudi z ZDA, Japonsko in države Združenja držav jugovzhodne Azije kot ciljnih 

trgov; poudarja pomen izvršljivosti zavez iz poglavij o trgovini in trajnostnem razvoju 

in poziva Komisijo, naj v svoja poročila o izvajanju vključi analizo teh določb ter 

poudari poročanje o izvajanju konvencije CITES v okviru sheme GSP+; 

11. poziva Komisijo, naj v skladu s prednostno nalogo 1 akcijskega načrta preuči možnost, 

da se v okviru instrumenta partnerstva financirajo pobude, s katerimi bi se zmanjšalo 

povpraševanje po nezakonitih proizvodih iz prostoživečih vrst na ključnih trgih; 

poudarja, da lahko k temu veliko prispeva vključitev civilne družbe v nadzorne 

strukture v sklopu poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju v trgovinskih sporazumih; 

12. poudarja, da je pomembno pri strateškem partnerstvu med EU in Kitajsko obravnavati 

občutljivo vprašanje vse večjega povpraševanja po proizvodih iz prostoživečih vrst, kot 

so slonovina, rogovi nosorogov in tigrove kosti, ki resnično ogroža ohranjanje teh vrst 

in biotsko raznovrstnost v splošnem; 

13. poudarja, da je zaradi vloge in učinka platform za elektronsko trgovanje, distribucijskih 

omrežij, prevoznih in kurirskih podjetij pomembno zagotoviti sodelovanje zasebnega 

sektorja v boju proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami, vendar poudarja, da je 

treba akterje v zasebnem sektorju ustrezno usmerjati; pozdravlja nove sodelovalne 

pristope nične tolerance med strokovnjaki na področju trgovine s prostoživečimi 

vrstami in logističnimi podjetji; meni, da bi morala Komisija razmisliti o najboljšem 

načinu za odpravljanje tveganj, povezanih z elektronsko trgovino ter komercialnim 

oglaševanjem na internetu in zunaj njega, z ustreznimi pravnimi okviri;  
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14. poudarja pomen delujočih in učinkovitih sistemov označevanja in sledljivosti kot 

jamstva za zakonitost in vzdržnost trgovine z prostoživečimi vrstami; 

15. poziva EU, naj predvsem glede na tekoča prizadevanja za večjo usklajenost sporazumov 

Svetovne trgovinske organizacije in večstranskih okoljskih sporazumov ter glede na 

sporazum o olajševanju trgovine, s katerim se zlasti v državah v razvoju odpirajo nove 

možnosti sodelovanja med organi na področju carine in prostoživečih vrst in trgovine, v 

okviru Svetovne trgovinske organizacije razišče, kako bi se lahko svetovni in okoljski 

sistemi bolje medsebojno podpirali; meni, da bi bilo treba raziskati nadaljnje možnosti 

sodelovanja med Svetovno trgovinsko organizacijo in konvencijo CITES, zlasti v 

smislu nudenja tehnične pomoči in izgradnje zmogljivosti na področju trgovine in 

okoljskih zadev za uslužbence iz držav v razvoju; 

16. poziva Komisijo, naj se poveže s partnerji v okviru konvencije CITES, a tudi drugod, da 

bi se zagotovila sledljivost proizvodov iz prostoživečih vrst, saj številne trofeje, ki so 

rezultat obžalovanja vrednih dejavnosti krivolova, zapuščajo črni trg in vstopajo v 

zakonite trgovinske tokove; 

17. vztrajno poziva EU, naj se na prihodnji 17. konferenci pogodbenic konvencije CITES 

zoperstavi sedanjemu predlogu o umiku obstoječih opomb o slonovini iz Namibije in 

Zimbabveja, ki bi omogočal, da se z njo komercialno trguje, in podpira predlog, da se v 

Dodatek I vključijo vsi afriški sloni. 
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