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B7-0000/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n strategisista tavoitteista Bangkokissa 
(Thaimaassa) 3.–14. maaliskuuta 2013 pidettävässä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen 
(CITES) sopimuspuolten konferenssin 16. kokouksessa
(20121/2838(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Bangkokissa, Thaimaassa 3.–14. maaliskuuta 2013 pidettävän 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa 
koskevan yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten konferenssin 16. kokouksen,

– ottaa huomioon komissiolle ja neuvostolle esitetyt kysymykset EU:n strategisista 
tavoitteista Bangkokissa (Thaimaassa) 3.–14. maaliskuuta 2013 pidettävässä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa 
koskevan yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten konferenssin 16. kokouksessa 
(O-000000/2012 – B7 0000/2012 and O-000000/2012 – B7 0000/2012),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että CITES on maailman laajin voimassa oleva luonnonvaraisen 
kasviston ja eläimistön suojelua koskeva sopimus, jolla pyritään estämään 
luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien liikahyödyntäminen kansainvälisen kaupan 
välityksellä ja johon on liittynyt 176 sopimuspuolta, Euroopan unionin kaikki
27 jäsenvaltiota mukaan lukien;

B. katsoo, että on tärkeää asettaa pitkän aikavälin hyvinvointi lyhyen aikavälin taloudellisten 
etujen edelle;

C. ottaa huomioon, että CITES-sopimuspuolten konferenssin päätöslauselman 9.24 (Rev. 
CoP15) liitteessä 4 viitataan varotoimiin, jotka on otettava huomioon tai pantava 
täytäntöön liitteitä tarkistettaessa;

D. katsoo, että CITES-päätösten olisi perustuttava tieteellisiin tutkimustuloksiin;

E. toteaa, että säännölliset tarkistusprosessit ovat osoittaneet, että tiettyjä liitteessä I 
mainittuja lajeja koskevat CITES-toimet ovat onnistuneet ja nyt nämä lajit voidaan siirtää 
liitteeseen II;

F. katsoo, että päätöksenteon avoimuus kansainvälisissä ympäristöalan instituutioissa on 
niiden toiminnan vaikuttavuuden avaintekijä; 

G. toteaa, että sillihai on erittäin haavoittuvainen liikakalastukselle;

H. ottaa huomioon, että vasarahait ovat maailmanlaajuisesti uhattuja kansainvälisen kaupan 
ja menneisyydessä huomattavaa kalakantojen vähenemistä aiheuttaneiden sivusaaliiden 
vuoksi; 
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I. ottaa huomioon, että norsujen salametsästyksen huomattavalla lisääntymisellä on 
haitallisia vaikutuksia norsupopulaatioihin kaikilla neljällä Afrikan osa-alueella;

J. ottaa huomioon, että 80 prosenttia Afrikan sarvikuonopopulaatiosta on Etelä-Afrikassa ja 
näiden eläinten salametsästys kasvaa nopeasti; 

K. toteaa, että jääkarhujen metsästys ja sen osien huomattava kauppa on vakava ja välitön 
uhka jääkarhuille (Ursus maritimus), jotka ovat jo uhanalaisia ilmastonmuutoksen vuoksi;

L. katsoo, että kansainvälisten kalastussopimuksissa ja CITES-yleissopimuksessa olisi 
pyrittävä yhteisiin tavoitteisiin, joita ovat avomeren kalavarojen pitkän aikavälin 
säilyttäminen, ja ottamaan huomioon myös sivusaaliiden vaikutus muihin kuin 
siirrettäviin lajeihin;

M. ottaa huomioon, että CITES-yleissopimus sisältää nykyään merestätuontia koskevia 
määräyksiä, jotka ovat epäselviä, ja erityisesti määräyksiä käyttöönottojäsenvaltiosta, kun 
lajit on pyydetty avomerellä; 

N. toteaa, että CITES-yleissopimuksen hyvän toimivuuden edellytyksenä on todennäköisesti 
se, että sopimuspuolet lisäävät merkittävästi rahoitustaan seuraavina viitenä vuotena;

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan ennalta varautumisen periaatteen kaikkia 
työasiakirjoja ja lajiliite-ehdotuksia koskevien päätöstensä johtoajatukseksi ja ottamaan 
huomioon myös "käyttäjä maksaa" -periaatteen, ekosysteemipohjaisen lähestymistavan ja 
perinteiset suojeluperiaatteet;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita esiintymään yhtenäisesti sekä nopeuttamaan ja 
tehostamaan sisäistä päätöksentekomenettelyään, jotta ne voivat päättää nopeasti EU:n 
sisäisestä kannasta CITES-sopimuspuolten konferenssin 16. kokoukseen ja hyödyntää 
täysipainoisesti sitä, että EU:lla on 27 osapuolta ohjaamassa 16. kokouksen päätöksiä 
ennalta varautumisen suuntaan;

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hakemaan tukea kolmansista maista sekä ennen 
kokousta että sen aikana ja muodostamaan liittoumia;

4. kehottaa CITES-sopimuspuolia harkitsemaan myös muita mahdollisuuksia vahvistaa 
yhteistyötä, koordinointia ja synergiaa luonnon monimuotoisuutta koskevien 
yleissopimusten välillä kaikilla asianmukaisilla tasoilla; 

Päätöksenteon avoimuus

5. vastustaa jyrkästi salaisen lippuäänestyksen käyttämistä yleisesti CITES-kokouksissa, 
koska CITES-sopimuspuolten konferenssin työjärjestyksen mukaan sitä voidaan käyttää 
ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa; kannattaa tässä yhteydessä asiaan liittyvää 
ehdotusta, jonka Tanska on esittänyt EU:n jäsenvaltioiden puolesta;

6. on tyytyväinen Tanskan EU:n jäsenvaltioiden puolesta esittämään ehdotukseen sisällyttää 
konferenssin päätöslauselmaan 11.1 (Rev. CoP15) eturistiriitaa koskeva uusi kohta;
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Rahoitus 

7. kehottaa komissiota varmistamaan rahoituksen jatkumisen kehitysapunsa kautta 
CITES-tavoitteiden saavuttamiseksi; viittaa tässä yhteydessä erityisesti käynnissä olevaan 
MIKE-ohjelmaan (Monitoring Illegal Killing of Elephants), johon Euroopan unioni voisi 
sitoutua uudestaan sen riippumattoman tarkistuksen ja tehokkuuden arvioinnin vuoksi;

Merestätuonti

8. panee tyytyväisenä merkille merestätuontia käsittelevän CITES-työryhmän keskustelut ja 
sen työn edistymisen; tukee 16. kokouksen asiakirjaa 32, jonka nojalla voidaan parantaa 
valtioiden lainkäyttövallan ulkopuolisilla merialueilla pyydettyjen CITES-
yleissopimukseen sisältyvien merilajien suojelun valvontaa, ja kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita käymään rakentavaa vuoropuhelua tästä aiheesta;

Hait

9. panee tyytyväisenä merkille Brasilian, Komorien, Kroatian, Egyptin ja Tanskan Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden puolesta esittämän ehdotuksen sillihain (Lamna nasus) 
sisällyttämisestä liitteeseen II; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan ehdotusta;

10. panee tyytyväisenä merkille Brasilian, Kolumbian, Costa Rican, Ecuadorin, Hondurasin, 
Meksikon ja Tanskan Euroopan unionin jäsenvaltioiden puolesta esittämän ehdotuksen 
kolmen vasarahailajin (Sphyrna spp) sisällyttämisestä liitteeseen II; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan ehdotusta;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan valkopilkkahain (Carcharhinus 
longimanus) sisällyttämistä CITES-yleissopimuksen liitteeseen II Brasilian, Kolumbian ja 
Yhdysvaltojen ehdotuksen mukaisesti; 

Norsunluu ja sarvikuonon luu

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita torjumaan Tansanian ehdotuksen afrikannorsun 
(Loxodonta africana) siirtämisestä CITES-sopimuksen liitteestä I liitteeseen II ja 
ehdotuksen Tansanian norsunluuvarastojen kertaluonteista myynnistä;

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita torjumaan kaikki ehdotukset afrikannorsun 
siirtämisestä toiseen liitteeseen tai afrikannorsun luun kaupasta kunnes on tehty arvio 
Botswanassa, Namibiassa, Etelä-Afrikassa ja Zimbabwessa marraskuussa 2008 toteutetun 
norsunluun kertaluonteisen myynnin vaikutuksesta;

14. kehottaa CITES-sopimuspuolia löytämään päätöksentekomekanismin sellaisten ehtojen 
asettamiseksi, joiden avulla norsunluun kauppa voisi olla mahdollinen yhdeksän vuoden 
tauon jälkeen, jonka lasketaan alkavan Botswanassa, Namibiassa, Etelä-Afrikassa ja 
Zimbabwessa marraskuussa 2008 toteutetusta norsunluun kertaluonteisesta myynnistä; 

15. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja kaikkia CITES-sopimuspuolia tukemaan Kenian 
ehdotusta tilapäisen nollakiintiön soveltamisesta Etelä-Afrikasta ja Swasimaasta peräisin 
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oleviin sarvikuonojen metsästysmuistojen vientiin ja kehottaa kaikkia CITES-
sopimuspuolia löytämään keinoja sarvikuonon luun kysynnän vähentämiseksi; 

Muut lajit

16. on tyytyväinen Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (jäljempänä 
ICCAT) toimiin, joiden toteuttamiseen se sai vauhtia vuonna 2010 pidetystä 
CITES-sopimuspuolten 15. kokouksesta; 

17. pitää valitettavana, ettei ole tehty ehdotusta tonnikalan (Thunnus thynnus) 
sisällyttämiseksi CITES-yleissopimuksen liitteeseen I;

18. pitää valitettavana, ettei ole tehty ehdotusta korallien Corallium spp. ja Paracorallium spp. 
sisällyttämiseksi CITES-yleissopimuksen liitteeseen II;

19. kehottaa komissiota ja EU:n jäsenvaltioita tukemaan seuraavia ehdotuksia:

– paholaisrauskun (Manta spp.) sisällyttäminen CITES-yleissopimuksen liitteeseen II 
Brasilian, Kolumbian ja Ecuadorin ehdotuksen mukaisesti ja muiden rauskulajien 
sisällyttäminen liitteeseen II Kolumbian ja Ecuadorin ehdotusten mukaisesti;

– jääkarhujen (Ursus maritimus) siirtäminen CITES-yleissopimuksen liitteestä II 
liitteeseen I USA:n tekemän ja Venäjän federaation kannattaman ehdotuksen 
mukaisesti;

20. kehottaa komissiota ja EU:n jäsenvaltioita vastustamaan seuraavia ehdotuksia:

– kolmen krokotiililajin (Crocodylus acutus, C. porosus ja C. siamensis) siirtäminen 
CITES-yleissopimuksen liitteestä I liitteeseen II Kolumbian ja Thaimaan ehdotuksen 
mukaisesti;

o

o o

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
CITES-sopimuspuolille ja CITES-sihteeristölle.


