
RE\916938ET.doc PE498.071v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Istungidokument

5.11.2012 B7-0000/2012

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
suuliselt vastatavate küsimuste B7-0000/2012 ja B7-0000/2012 alusel

vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5

ELi strateegilised eesmärgid ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega 
rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsi 16. 
kohtumiseks 3.–14. märtsil 2013. aastal Bangkokis (Tai)

(2012/2838(RSP))

Esther de Lange
fraktsiooni PPE nimel
Karin Kadenbach
fraktsiooni S&D nimel
Gerben-Jan Gerbrandy
fraktsiooni ALDE nimel
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Anna Rosbach
fraktsiooni ECR nimel
Kartika Tamara Liotard



PE498.071v01-00 2/6 RE\916938ET.doc

ET

fraktsiooni GUE/NGL nimel



RE\916938ET.doc 3/6 PE498.071v01-00

ET

B7-0000/2012

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi strateegiliste eesmärkide kohta ohustatud 
looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) 
osaliste konverentsi 16. kohtumiseks 3.–14. märtsil 2013. aastal Bangkokis (Tai)
(2012/2838(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse eelseisvat ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise 
kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsi 16. kohtumist, mis toimub 3.–14. 
märtsil 2013. aastal Tais Bangkokis,

– võttes arvesse komisjonile esitatud küsimusi ELi strateegiliste eesmärkide kohta ohustatud 
looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) 
osaliste konverentsi 16. kohtumiseks 3.–14. märtsil 2013. aastal Bangkokis (Tai) (O-
000000/2012 – B7-0000/2012 ja O-000000/2012 – B7-0000/2012),

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et CITES on suurim ülemaailmne looduslike liikide säilitamise kokkulepe, 
millega püütakse tõkestada rahvusvahelisest kaubandusest tulenevat looduslike looma- ja 
taimeliikide ülekasutamist ning millel on 176 osalist, nende hulgas Euroopa Liidu 27 
liikmesriiki;

B. arvestades, et pikaajalist õitsengut tuleb lugeda tähtsamaks lühiajalistest majanduslikest 
huvidest;

C. arvestades, et CITESi osaliste konverentsi resolutsiooni 9.24 (Rev. CoP15) 4. lisas 
osutatakse ettevaatusmeetmetele, mida tuleb lisasid muutes arvesse võtta või rakendada;

D. arvestades, et CITES peaks oma otsustes toetuma teadusele;

E. arvestades, et perioodiline läbivaatamisprotsess on näidanud, et CITES on olnud edukas 
teatavate I lisas loetletud liikide puhul, mis võib nüüd üle viia II lisasse;

F. arvestades, et rahvusvaheliste keskkonnainstitutsioonide otsustusprotsessi läbipaistvus on 
võtmetähtsusega nende tõhusa toimimise seisukohast; 

G. arvestades, et harilik ehk atlandi heeringahai on ülepüügist väga ohustatud;

H. arvestades, et vasarhaid on ohustatud kõikjal maailmas rahvusvahelise uimekaubanduse ja 
kaaspüügi tõttu, mis on vähendanud ajaloolisi populatsioone; 

I. arvestades, et elevantide salaküttimise märkimisväärne suurenemine mõjutab nüüd 
elevantide populatsioone kõigis neljas Aafrika alampiirkonnas;

J. arvestades, et ligikaudu 80% Aafrika ninasarvikute populatsioonist asub Lõuna-Aafrikas 
ning nende loomade salaküttimine suureneb kiiresti; 
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K. arvestades, et jääkarude küttimine ja märkimisväärne kaubandus jääkaru osadega on 
tõsine ja otsene oht jääkarudele (Ursus maritimus), keda juba niigi ohustab kliimamuutus;

L. arvestades, et nii rahvusvahelised kalandusalased õigusaktid kui ka CITES peaksid 
töötama selle nimel, et tagada kalavarude pikaajaline säilimine avameres, võttes muu 
hulgas arvesse mittesihtliikide kaaspüügi mõju;

M. arvestades, et CITES hõlmab praegu sätteid merelt sissetoomise kohta, mis on ebaselged, 
ning täpsemalt sätteid „kasutusele võtmise riigi” kohta, kui liigid on püütud avamerelt; 

N. arvestades, et CITESi hea toimimine eeldab tõenäoliselt seda, et konventsiooniosalised 
suurendaksid järgmistel aastatel märkimisväärselt rahastamist;

1. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kasutama ettevaatuspõhimõtet juhtiva põhimõttena 
kõigis otsustes, mis puudutavad töödokumente ja nimekirja kandmise ettepanekuid, võttes 
arvesse ka põhimõtet „kasutaja maksab”, ökosüsteemil põhinevat lähenemisviisi ja 
tavapäraseid looduskaitse põhimõtteid;

2. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid kõneleksid ühel häälel ning suurendaksid 
oma otsustusmenetluste kiirust ja tõhusust, et leppida kiiresti kokku ELi seisukohas 
CITESi osaliste konverentsi 16. kohtumisel ning kasutada täielikult ära ELi 27 
konventsiooniosalise jõudu, et suunata 16. kohtumise otsuseid suurema ettevaatlikkuse 
suunas; 

3. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid pöörduksid nii konverentsi eel kui selle ajal 
kolmandate riikide poole liitlaste leidmiseks;

4. ergutab CITESi osalisi kaaluma täiendavaid võimalusi tugevdada koostööd, 
koordineerimist ja sünergiat bioloogilise mitmekesisusega seotud konventsioonide vahel 
kõikidel asjakohastel tasanditel; 

Läbipaistvus ja otsuste tegemine

5. on kindlalt vastu salajaste hääletuste kasutamisele CITESi tavapraktikana, ehkki CITESi 
kodukord lubab seda kasutada ainult erakorraliste juhtumite puhul; toetab sellega seoses 
Taani ettepanekut ELi liikmesriikide nimel;

6. väljendab heameelt ELi liikmesriikide nimel tehtud Taani ettepaneku üle lisada 
konverentsi resolutsiooni 11.1 (Rev. CoP15) uus lõige huvide konflikti kohta;

Rahastamine 

7. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks rahastamise jätkuvuse oma arenguabi kaudu, et 
saavutada CITESi eesmärgid; seoses sellega viitab elevantide ebaseadusliku tapmise 
järelevalve (MIKE) programmile, mida Euroopa Liit võib jätkuvalt toetada, olenevalt selle 
sõltumatu läbivaatamise ja tõhususe hindamise tulemustest;

Sissetoomine merelt

8. väljendab heameelt CITESi töörühma arutelude ja edusammude üle merelt sissetoomise 
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teemal; toetab 16. kohtumise dokumenti 32, mille abil püütakse parandada mitte ühegi 
riigi jurisdiktsiooni alla kuuluvast merest püütud CITESi nimekirja kuuluvate mereliikide 
kaitset, ning nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid alustaksid sel teemal 
konstruktiivseid dialooge;

Haid

9. väljendab heameelt Brasiilia, Komooride, Horvaatia, Egiptuse ja (Euroopa Liidu 
liikmesriikide nimel) Taani tehtud ettepaneku üle lisada harilik ehk atlandi heeringahai 
(Lamna nasus) II lisasse; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid kõnealust 
ettepanekut;

10. väljendab heameelt Brasiilia, Colombia, Costa Rica, Ecuadori, Hondurase, Mehhiko ja 
(Euroopa Liidu liikmesriikide nimel) Taani tehtud ettepaneku üle lisada vasarhai kolm 
liiki (Sphyrna spp) II lisasse; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid 
kõnealust ettepanekut;

11. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid pikkuim-hallhai (Carcharhinus 
longimanus) lisamist CITESi II lisasse, mille kohta tegid ettepaneku Brasiilia, Colombia 
ja Ameerika Ühendriigid; 

Elevandiluu ja ninasarvikute sarved

12. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid avaldaksid vastuseisu Tansaania ettepanekule 
Aafrika elevandi (Loxodonta africana) üleviimise kohta I lisast II lisasse ning Tansaania 
elevandiluuvarude ühekordse müügi kohta;

13. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid avaldaksid vastuseisu kõikidele 
ettepanekutele, mis käsitlevad Aafrika elevandi üleviimist II lisasse või kauplemist 
Aafrika elevantidelt pärineva elevandiluuga, kuni on hinnatud Botswanas, Namiibias, 
Lõuna-Aafrikas ja Zimbabwes 2008. aasta novembris toimunud elevandiluu ühekordse 
müügi mõju;

14. ergutab CITESi osalisi leidma otsustamismehhanismi, et määrata tingimused, mille alusel 
võiks elevandiluuga kauplemine olla võimalik pärast üheksa-aastast vaheaega, mida 
hakatakse arvestama alates Botswanas, Namiibias, Lõuna-Aafrikas ja Zimbabwes 2008. 
aasta novembris toimunud elevandiluu ühekordsest müügist; 

15. palub komisjonil, liikmesriikidel ja kõikidel CITESi osalistel toetada Kenya ettepanekut 
ajutise nullkvoodi kohaldamise kohta Lõuna-Aafrikast ja Svaasimaalt pärit ninasarvikute 
jahitrofeede ekspordi suhtes ning palub CITESi osalistel leida meetmed, kuidas vähendada 
nõudlust ninasarvikute sarvede järele;

Muud liigid

16. väljendab heameelt Rahvusvaheline Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) tehtud 
jõupingutuste üle, millele andis hoogu 2010. aastal peetud CITESi osaliste 15. kohtumine;

17. peab kahetsusväärseks, et ei ole tehtud ettepanekut hariliku tuuni (Thunnus thynnus) 
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lisamise kohta CITESi I lisasse;

18. peab kahetsusväärseks, et ei ole tehtud ettepanekut Corallium spp and Paracorallium spp
lisamise kohta CITESi II lisasse;

19. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid järgmisi ettepanekuid:

- sarvikrai (Manta spp) lisamine CITESi II lisasse, mille kohta tegid ettepaneku 
Brasiilia, Colombia ja Ecuador; teiste railiikide lisamine II lisasse, mille kohta tegid 
ettepaneku Colombia ja Ecuador;

- jääkarude (Ursus maritimus) üleviimine CITESi II lisast I lisasse, mille kohta tegi 
ettepaneku USA ja mida toetab Venemaa Föderatsioon;

20. palub, et komisjoni ja liikmesriigid avaldaksid vastuseisu järgmistele ettepanekutele:

- kolme krokodilliliigi (Crocodylus acutus, C. porosus, ja C. siamensis) üleviimine 
CITESi I lisast II lisasse, mille kohta tegid ettepaneku Colombia ja Tai;

o

o o

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
CITESi osalistele ja CITESi sekretariaadile.


