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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et elurikkus väheneb kogu maailmas inimajaloos seni nägemata kiirusel 
ning liikide väljasuremise määr kiireneb, mõjutades inimeste tervist kogu maailmas 
mitmel erineval viisil, ning nagu WHO on teatanud, aitab elurikkuse vähenemine kaasa 
zoonootiliste haigusetekitajate (nt COVID-19) levikule; juhib tähelepanu teaduslikele 
tõenditele jätkusuutmatu kaubanduse rolli kohta elurikkuse vähenemises, eelkõige 
mineraalide, biomassi, looduslike liikide ja teatavate põllumajandustoodete osas, ning 
elurikkuse vähenemise kohta kliimamuutuse, ülemaailmsete maakasutuse muutuste, 
invasiivsete võõrliikide, ressursside ülekasutuse ja reostuse tõttu; tuletab meelde, et 44 
triljoni USA dollari suurune majandusliku väärtuse loomine – rohkem kui pool maailma 
SKPst – sõltub mõõdukalt või väga suurel määral loodusest ja selle teenustest ning on 
seetõttu looduse kadumisest ohustatud;

2. rõhutab, et Aichi bioloogilise mitmekesisuse eesmärke ei ole ellu viidud ootuspäraselt 
ning ülemaailmne bioloogiline mitmekesisus on sattunud tõsisesse kriisi, mis ohustab 
otseselt inimkonna huve, sealhulgas toitu, tervist ja julgeolekut; märgib, et bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni 2020. aasta järgse ülemaailmse bioloogilise 
mitmekesisuse raamistiku uued eesmärgid, sealhulgas elusloodust ja taimestikku 
hõlmavad kaubandusküsimused, lepitakse kokku bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni osaliste 15. konverentsi (COP 15) raames; kutsub komisjoni üles toetama 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse siduvate eesmärkide, sealhulgas mõõdetavate 
näitajate ja tõhusate järelevalvemehhanismide suuremat ambitsioonikust; rõhutab, et 
võrdsete võimaluste tagamiseks rahvusvahelisel tasandil on oluline, et ELil ja 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni (CBD) alusel loodud üleilmsel elurikkuse 
raamistikul oleksid samal tasemel ambitsioonid, eriti maa- ja merekaitse eesmärkide 
taseme osas;

3. rõhutab, et kaubanduse osale elurikkuse drastilises kadumises on pööratud liiga vähe 
tähelepanu nii olemasolevate vabakaubanduslepingute ülesehituses kui ka kehtivates 
WTO eeskirjades; rõhutab, et elurikkuse kaitsmisel peab juhinduma 
ettevaatuspõhimõttest; hoiatab ohu eest, et teatavad tootmissektorid võidakse paigutada 
ümber riikidesse, kus elurikkust käsitlevad õigusaktid on leebemad kui ELis, ning 
kutsub seetõttu komisjoni üles võtma rahvusvahelistel foorumitel juhtrolli ja edendama 
elurikkuse kaitset; väljendab heameelt asjaolu üle, et uues kaubandusstrateegias 
kutsutakse üles ELi kaubandus- ja sisepoliitikat tihedamalt integreerima, ning tunnistab, 
et elurikkuse säilitamine on ülemaailmne väljakutse, mis nõuab ülemaailmseid 
jõupingutusi; ootab, et komisjon säilitaks kõrged ambitsioonid mitte ainult sõnades, 
vaid ka tegudes; palub seepärast komisjonil kaaluda spetsiaasleid ja konkreetseid 
meetmeid selle tagamiseks, et ELi kaubanduslepingud ei põhjustaks ega ähvardaks 
põhjustada elurikkuse vähenemist ning et ELi kaubanduspoliitika oleks ka tegelikult 
kooskõlas elurikkuse strateegiaga; rõhutab, et ELi poliitikavaldkondade sidusus on 
rahvusvahelises kaubanduses väga oluline, tuues välja kõik kestlikkuse ja arengu 
aspektid, sotsiaalsed, keskkonnaalased – sealhulgas elurikkuse – ja majanduslikud 
aspektid, mis tagab ka ausa konkurentsi, pöörates erilist tähelepanu VKEdele ja 
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põllumajandussektorile, ning et tulevane avatud strateegilise autonoomia strateegia 
peaks seda kajastama; tuletab meelde, et kaubanduslepingutega tuleb tagada, et 
asjaomased pooled on aktiivselt kaasatud säästva arengu põhimõtete edendamisse; 

4. rõhutab, et on oluline lisada elurikkuse mõõde koos majandusliku ja sotsiaalse mõõtega 
süstemaatiliselt kõikidesse kestlikkuse mõju hindamistesse, milleks tuleb kasutada 
varasemast usaldusväärsemaid meetodeid, nagu on soovitatud komisjoni senistes 
uuringutes, ning võtta elurikkuse küsimusi järjepidevalt arvesse; nõuab, et komisjon 
tagaks selliste elurikkust käsitlevate analüüside piisava rahastamise; nõuab, et tulevaste 
vabakaubandus- ja investeerimislepingute analüüsietapi osana viidaks läbi kestlikkuse 
mõju hindamised; nõuab, et selliseid mõju hindamisi läbirääkimiste edenedes 
regulaarselt ajakohastataks, et tuvastada, hinnata ja maandada võimalikke riske nii 
asjaomase piirkonna kui ka ELi elurikkusele nii kiiresti kui võimalik ning kujundada 
läbirääkimistel välja toodud asjakohaseid kahepoolseid kohustusi; rõhutab eelkõige, kui 
tähtis on valitsusasutuste piisav rahastamine, kodanikuühiskonna organisatsioonide 
toetus, kaitsealade määratlemine ja ulatus ning pädevate asutuste määramine; rõhutab, 
et on oluline korraldada korrapäraselt kestlikkuse järelhindamisi ja mõjuhinnanguid, et 
tagada kooskõla ELi rahvusvaheliste kohustustega elurikkuse valdkonnas; kutsub 
komisjoni üles võtma arvesse õppetunde, mis on saadud ELi ja Lõuna-Korea ekspertide 
rühma tegevusest ja Vietnami tegevuskavast ILO konventsioonide ratifitseerimiseks, nii 
et kaubanduse ja säästva arengu peatükid sisaldaksid tegevuskava koos konkreetsete ja 
kontrollitavate kohustustega, mille alusel tehakse edusamme teistes peatükkides; kutsub 
komisjoni üles ajakohastama olemasolevaid kaubandus- ja investeerimislepingute 
peatükke ja kasutama klausleid aktiivse ja õigeaegse läbivaatamise kohta, et tagada 
kehtivate vabakaubanduslepingute ühtlustamine Euroopa rohelise kokkuleppega, ning 
esitama tulemused ja kavandatavad kohandused Euroopa Parlamendile; rõhutab sellega 
seoses, et ELi kaubandus- ja investeerimislepingud hõlbustavad kaubanduse ja kestliku 
arengu peatükkide raames ametlikku dialoogi partneritega Euroopa rohelise kokkuleppe 
kõigi aspektide, sealhulgas bioloogilise mitmekesisuse, kestliku toidupoliitika, saaste ja 
ringmajanduse üle;

5. tunneb heameelt kaubanduse ja kestliku arengu peatükke käsitleva 15 punktist koosneva 
tegevuskava varase läbivaatamise üle; tunnistab Madalmaade ja Prantsusmaa 
mitteametlikku dokumenti kaubanduse, sotsiaalse majandusliku mõju ja säästva arengu 
kohta, sealhulgas ettepanekuid võimaluse kohta tariife järk-järgult liberaliseerida, kui 
mitmepoolseid keskkonnalepinguid rakendatakse tõhusalt; tuletab läbivaatamise 
kontekstis meelde oma palvet, et komisjon uuriks kaubanduslepingute tõhusa 
rakendamise tagamiseks viimase võimalusena sanktsioonidel põhinevat mehhanismi; 
tuletab meelde, et Euroopa Liidu Kohtu arvamuse 2/15 punkti 161 kohaselt võib 
kaubanduse ja kestliku arengu peatüki rikkumine anda teisele lepinguosalisele õiguse 
„lõpetada või peatada kavandatava lepingu muudes sätetes ette nähtud kaubanduse 
liberaliseerimine“;

6. väljendab heameelt kaubandusvaldkonna juhtiva järelevalveametniku määramise ja 
ühtse kontaktpunkti loomise üle, et juhtida komisjoni jõupingutusi parema rakendamise 
ja jõustamise nimel mitmesuguste kättesaadavate vahendite abil ning tegeleda teatatud 
kaubandustõkete ja kestliku kaubanduse kohustuste rikkumistega; on seisukohal, et liidu 
huvides on võtta nende kohustuste rikkumise korral meetmeid, ning kutsub komisjoni 
üles tegutsema, kui kaubanduspartnerid ei täida oma kahe- või mitmepoolseid 
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kohustusi, sealhulgas kaaluma võimalust kehtestada uuesti tariifid; kutsub komisjoni 
üles õppima ELi ja Lõuna-Korea vahelisest vaidlusest, mille lahendas ekspertide rühm, 
kes pidas märkimisväärseks, et kaubanduse ja kestliku arengu peatükis ei olnud 
sätestatud konkreetset tähtaega ega ratifitseerimisprotsessi konkreetseid kohustusi ning 
et lepinguosalised ei olnud viidanud konkreetsetele tähtaegadele või selgetele 
ajakavadele, millele eksperdikomisjon oleks saanud analüüsis tugineda1;

7. palub komisjonil kasutada bioloogilise mitmekesisuse võimalike ohtude uurimiseks 
välja töötatud näitajaid, et sõnastada bioloogilise mitmekesisuse kaitseks lühiajalised, 
keskpika ajavahemiku ja pikaajalised eesmärgid; palub, et komisjon annaks 
parlamendile nende eesmärkide rakendamise seisu kohta igal aastal aru;

8. rõhutab, et regulatiivseid nõudeid, mida ELi tootjad peavad järgima, tuleks kohaldada ja 
jõustada ka ELi impordi suhtes ning et juurdepääs ELi turule tuleks anda ainult nendele 
nõuetele vastavatele toodetele; leiab, et selle üle ei tohiks vabakaubanduslepingu 
sõlmimiseks peetavatel läbirääkimistel tingida; peab väga oluliseks, et komisjon 
edendaks muud kui toodetega seotud arusaama protsessidest ja tootmismeetoditest, et 
toetada meetmeid elurikkuse edasise vähenemise ärahoidmiseks turvalises, 
prognoositavas ja mittediskrimineerivas raamistikus, mis on nii kodumaiste kui ka 
kolmandate riikide eksporditavate toodete osas kooskõlas WTO nõuetega; toetab 
komisjoni soovi suurendada teadlikkust ning edendada rahvusvahelistes kaubandus- ja 
keskkonnaalastes aruteludes asjaomaste WTO sätete tõlgendamist, millega 
tunnustatakse liikmete õigust reageerida tõhusalt ülemaailmsetele 
keskkonnaprobleemidele, eelkõige kliimamuutustele ja elurikkuse kaitsele; on lisaks 
veendunud, et EL peaks tegema tööd selle nimel, et lisada elurikkuse kaitse siduvad 
tasemed eelseisvasse WTO reformi ja seega meie vabakaubanduslepingutesse, 
tuginedes teaduslikele tõenditele ja ilma protektsionistlike eesmärkideta;

9. julgustab komisjoni kaaluma kaubanduse ja keskkonnaga seotud ekspertteadmiste 
kaasamist kaubanduskohustuste ja keskkonnakaitse erandite vahelistest konfliktidest 
tulenevate vaidluste lahendamisse; nõuab tungivalt, et komisjon edendaks seda 
ettepanekut oma WTO kliima- ja kaubandusalgatuse raames; nõuab, et analüüsitaks 
sõltumatult ja põhjalikult mõju, mida avaldavad elurikkusele investori ja riigi vaheliste 
vaidluste lahendamise (ISDS), investeerimiskohtu süsteemi (ICS) ja energiaharta 
lepingu järelejäänud sätted kaubanduslepingutes, ning nõuab energiaharta lepingu kiiret 
kohandamist ja liikmesuse ümberhindamist, sealhulgas võimalust taganeda energiaharta 
lepingust, kui piisav ajakohastamine ei ole teostatav;

10. tuletab meelde, et OECD hinnangul kulutavad valitsused kogu maailmas ligikaudu 500 
miljardit USA dollarit aastas elurikkusele potentsiaalselt kahjulikule toetusele, st viis 
kuni kuus korda rohkem kui kogukulu elurikkuse kaitseks2; on seisukohal, et ELi 
kaubanduspoliitika ja rohelise diplomaatia eesmärk peaks olema toetada 
kliimaneutraalsuse saavutamist 2050. aastaks ning lõpetada järk-järgult toetused 
fossiilkütustele ja muud keskkonnakahjulikud toetused vastavalt 2009. aastal 
Pittsburghis toimunud G20 tippkohtumisel võetud kohustustele; kutsub komisjoni üles 
leppima iga kaubanduslepingus osaleva kaubanduspartneriga kokku tegevuskava koos 

1 ELi-Korea vabakaubanduslepingu artikli 13.15 alusel moodustatud ekspertide rühma aruanne, punkt 276.
2 https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-comprehensive-overview-of-global-
biodiversity-finance.pdf
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vahe-eesmärkidega ning võtma juhtrolli teemakohastel rahvusvahelistel foorumitel; 
rõhutab, et kestlikkus ja CO2-neutraalsus peavad jääma ELi programmide ja 
kaubanduspoliitika põhieesmärkideks, sealhulgas tuleb toetada rohepööret, eriti VKEde 
osas; 

11. palub, et kui nõukogu koostab tulevaste lepingute läbirääkimisvolitusi ja vaatab läbi 
kehtivaid lepinguid, peaks ta bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
vabakaubanduslepingute oluliseks osaks, tingimusel et lepitakse kokku riiklike 
eesmärkide läbivaatamise kohustuslikes mehhanismides; palub, et komisjon käsitleks 
vabakaubanduslepingute olulise osana ka ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega 
rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) ja Pariisi kokkulepet ning rõhutaks 
nende tõhusa elluviimise tähtsust; on seisukohal, et EL peaks tulevastes Atlandi-ülestes 
suhetes kutsuma USAd üles ühinema bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga ja 
seda rakendama; rõhutab, et tariifsete soodustuste kava (GSP) määruse eelseisev reform 
aitab tõhustada selle määrusega hõlmatud kliima- ja keskkonnakonventsioonide, 
sealhulgas seoses bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni rakendamist;

12. kutsub liikmesriike üles süvalaiendama elurikkuse kaitset ja kestlikku kasutamist 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil valdkondliku ja valdkondadevahelise 
poliitika, sealhulgas kaubanduse, kavade ja programmide kaudu, et luua kaasavat 
lähenemisviisi toetav tõhus institutsiooniline, õiguslik ja reguleeriv raamistik; rõhutab 
avatuse ja prognoositavuse tähtsust Euroopa ettevõtjate, eriti VKEde jaoks ning 
vajadust suurendada teabevahetust ja suutlikkust, et võimaldada VKEdel 
kaubanduslepinguid jätkusuutlikul viisil täielikult ära kasutada;

 13. märgib ühelt poolt, et valitsustevahelise bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi 
teenuseid käsitleva teaduslik-poliitilise foorumi (IPBES) hinnangul on rahvusvaheline 
seaduslik looduslike liikidega kauplemine alates 2005. aastast suurenenud 500 % ja 
1980. aastatest 2000 % ning teiselt poolt on selle seaduslikud ja ebaseaduslikud vormid 
sageli omavahel tihedalt seotud; märgib, et CITES kaitseb üle 38 700 liigi, sealhulgas 
ligikaudu 5950 loomaliiki ja 32 800 taimeliiki, liigse kasutamise eest rahvusvahelise 
kaubanduse kaudu; tunnistab, et praegune süsteem, millega keelustatakse ebaseaduslik 
kauplemine ohustatud liikidega, on väga puudulikult jõustatud; kutsub komisjoni üles 
alustama praeguse süsteemi järelevalvet ja analüüsimist; palub sellega seoses komisjonil 
uurida, kas oleks teostatav ohustatud liikide valge nimekiri, et võidelda tõhusalt 
ebaseadusliku kaubanduse vastu, parandada tolli- ja muude ametnike koolitamist ning 
toetada mehhanismi loomist, et keelata selliste liikide import ELi, mis on oma 
päritoluriigis riiklikult kaitstud ohustatud liigid, kooskõlas metsaõigusnormide täitmise 
järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse (FLEGT) vabatahtliku 
partnerluslepinguga või samasuguste meetmetega ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügi vastu; kutsub komisjoni üles laiendama tulevases tolliliidu 
tegevuskavas rohelise tolli algatust ning palub, et komisjon tagaks kehtivate tollisätete 
parema rakendamise piirikontrollis; palub, et pikas perspektiivis toetataks CITESi 
reformi, mille keskmes on pöördloetellu kandmise mehhanism ning mille eesmärk on 
paberivaba toimimine ja eelarve suurendamine;

14. rõhutab, et COVID-19 pandeemia on toonud ilmsiks, kui tähtis on poliitika 
kujundamises terviseühtsuse põhimõte, ning näidanud, et on vaja murrangulisi 
muudatusi, sealhulgas sektorite- ja valdkondadeülest koostööd; palub, et komisjon 
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kasutaks vabakaubanduslepingutes ette nähtud regulatiivseid dialooge, et edendada ELi 
rangeid sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise standardeid ja loomade heaolu 
ning viia tulevaste epideemiate ja pandeemiate oht miinimumini; kutsub komisjoni üles 
kaaluma vajaduse korral moratooriumi kehtestamist metsloomade või kõikide teiste 
liikide impordile piirkondadest, kus teadaolevalt esineb uute nakkushaiguste koldeid, et 
tagada vajalik ohutus;

15. kutsub komisjoni üles kaaluma võimalust lisada rahvusvahelise organiseeritud 
kuritegevuse vastasele ÜRO konventsioonile looduslike liikidega seotud kuritegevust 
käsitlev protokoll; on seisukohal, et keskkonnakuritegude direktiivi hindamine ja 
läbivaatamine annab võimaluse selliseid kuritegusid paremini käsitleda ja tugevdada 
direktiivi jõustamist;

16. tunneb muret Amazonase vihmametsa raadamispoliitika ning selle asendamatu 
ökosüsteemi ja elurikkuse nõrgestamise pärast; toetab komisjoni kavatsust esitada 2021. 
aasta kevadel seadusandlik ettepanek, millega keelatakse raadamise või metsade 
seisundi halvenemisega seotud toodete ELi turule laskmine; rõhutab, et on vaja 
täiendavat tööd pakkumise poolel, tuues eeskujuks FLEGTi vabatahtlikud 
partnerluslepingud, mille eesmärk on kaitsta metsi kui paljude ohustatud liikide 
looduslikku elupaika, edendada metsade säästvat majandamist ning tegeleda metsade 
raadamise ja metsade seisundi halvenemise probleemiga, järgides kestliku arengu 
tegevuskava aastani 2030, Pariisi kokkulepet ja Aichi bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni eesmärke; 

17. toonitab, kui tähtis on tagada, et elurikkuse ja ökosüsteemi kaitsmisel oleks roll ka 
põllumajandusel ja maakeskkonnal; märgib, et ELi siseturg on maailma suurim 
põllumajanduslike toiduainete importija ja eksportija; on veendunud, et EL peaks 
kasutama seda seisundit, et kehtestada kestlike toidusüsteemide standardite võrdlusalus, 
mis põhineb ettevaatusprintsiibil, keskkonnakaitsel ja loomade heaolul; rõhutab, et 
lisaks rohelise kokkuleppe põhimõtete rakendamisele peab EL edendama standardite 
ülespoole suunatud ülemaailmset ühtlustamist, et vältida keskkonnajalajälje võimalikku 
ümberpaigutamist kolmandatesse riikidesse; on seisukohal, et jätkusuutmatu 
põllumajandus on üleilmse bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peamine tegur; on 
seisukohal, et kaubanduspoliitika abil tuleks ELi 2030. aastaks seatud eesmärkidega 
kooskõlas ergutada partnerriikides mahepõllumajanduse arendamist niisuguste 
standardite alusel, mis on samaväärsed ELis toodetud toodete suhtes kehtivate 
standarditega, ning et esmatähtsaks tuleks pidada rahalise toetuse andmist toodetele, mis 
on pärit kestlikest tarneahelatest, näiteks tooted, mis on kaitstud geograafiliste tähistega 
ja mahetoiduna ning mille eesmärk on aidata kaasa kestliku arengu eesmärkide 
saavutamisele; palub komisjonil tellida üksikasjaliku ja sõltumatu uuringu, milles 
käsitletakse ELi ekspordi ja selle tootmismeetodite mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele; kutsub komisjoni üles võtma meetmeid, et keelustada ELis keelatud 
ohtlike ainete eksport liidust kooskõlas kahju tekitamise vältimise põhimõttega, 
teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiididega rahvusvaheliseks kauplemiseks 
nõusoleku saamise korda käsitleva Rotterdami konventsiooniga ning Euroopa rohelise 
kokkuleppega;

18. palub komisjonil tagada, et kaubanduslepingute kalandussätted oleksid kooskõlas 
merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitsega, ning nõuab tungivalt, et 
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kaubanduspartnerid käsitleksid kõiki inimtekkelisi kahjulikke mõjusid merekeskkonnale 
terviklikul viisil, et kaitsta 2030. aastaks 30 % ookeanidest; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles ühendama jõupingutused, et jõuda mere bioloogilise mitmekesisuse 
kokkuleppeni väljaspool riiklikku jurisdiktsiooni; tuletab meelde, et merekaitsealade 
loomist väljaspool riiklikku jurisdiktsiooni olevatel aladel tuleb toetada sotsiaal-
majanduslike ja ökoloogiliste mõjuhinnangutega, mis põhinevad parimatel 
kättesaadavatel teaduslikel nõuannetel;

19. märgib, et bioloogilisel mitmekesisusel põhinevate toodete ja teenustega kauplemine ja 
nendesse investeerimine võib stimuleerida bioloogilise mitmekesisuse liigse kasutamise 
vähendamist, võimaldades samal ajal luua kestlikumaid majandussektoreid, mis aitavad 
kaasa kaasavale majanduskasvule ning kestlikele tootmis-, kaubandus- ja 
tarbimismudelitele, seda ka arenguriikides; palub komisjonil uurida võimalust luua 
õigusraamistik, eelkõige WTO raames, mis võimaldaks keelata kauplemist teatavate 
toorainete, toodete ja teenustega, mis ohustavad elurikkust; toetab OECDs tehtavat tööd, 
et tugevdada vastutustundliku ettevõtluse suuniste bioloogilise mitmekesisuse 
komponenti, ning nõuab, et komisjon kajastaks seda asjakohaselt tulevases ELi 
hoolsuskohustuse paketis; 

20. rõhutab, et ökosüsteemide seisundi halvenemine õõnestab enamiku 2030. aasta kestliku 
arengu eesmärkide saavutamist, eelkõige eesmärki kaotada vaesus, tagada juurdepääs 
veele ja kanalisatsioonile, toiduga kindlustatus, tervislik elu ning vähendada 
ebavõrdsust; palub komisjonil seada prioriteediks abisaavate riikide suutlikkuse 
suurendamise, sh teadmussiirde, tehnoloogia jagamise ja oskuste koolitamise, et nad 
saaksid CITESi ja teiste konventsioonide ning elurikkuse kaitseks oluliste lepingute, 
samuti naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi ning 
kaubandusabi raames tõhusamalt bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni rakendada; 
kutsub komisjoni üles edendama sünergiat teiste konventsioonide, rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja kolmandate riikidega bioloogilise mitmekesisuse kaitsega seotud 
suutlikkuse suurendamise meetmete hõlbustamisel ja rakendamisel, et tagada 
integreeritud ja koordineeritud lähenemisviis suutlikkuse suurendamisele ning 
tehnilisele ja teaduslikule koostööle; märgib, et ettevõtjatele tuleks teha kättesaadavaks 
turustiimulid ja suutlikkuse suurendamine, et nad saaksid osaleda arukas, jätkusuutlikus 
ja kaasavas majanduskasvus, ning aidata neil vastata tarbijate ootustele ja kasvavatele 
nõudmistele kaitsta loodust; rõhutab sellega seoses ka vajadust toetada rahalise toetuse 
ja suutlikkuse suurendamise kaudu kolmandaid riike, eelkõige vähim arenenud riike ja 
arenguriike, kelle arengumudel tugineb bioloogilist mitmekesisust kahjustavate kaupade 
ja teenuste ekspordile, et vähendada nende liigset sõltuvust sellistest kaupadest; rõhutab 
sellega seoses kohalike kogukondade, põlisrahvaste ja keskkonnaga seotud inimõiguste 
kaitsjate olulist rolli bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel ning vajadust austada ÜRO 
vaba, eelneva ja teadliku nõusoleku põhimõtet, järgides ILO konventsiooni nr 169 
põlisrahvaste ja hõimurahvaste kohta;

21. kutsub komisjoni üles looma andmete ja statistilise analüüsi tsentraliseeritud süsteemi, 
mida toetaksid Eurostat ja liikmesriikide statistikaasutused, et saada ökosüsteemi 
andmekogudest üksikasjalikumat teavet.
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