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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 planeedi elurikkuse kahjustamine on jõudnud peaaegu pöördumatu 
olukorrani ning et elurikkuse vähenemine soodustab sedalaadi zoonootiliste patogeenide 
teket nagu seda on COVID-19; juhib tähelepanu teaduslikele tõenditele kaubanduse 
rolli kohta elurikkuse vähenemises, eelkõige seoses mineraalide, biomassi ja teatavate 
põllumajandustoodetega kauplemise ning elurikkuse vähenemisega maakasutuse 
muutuste, invasiivsete võõrliikide, ressursside ülekasutuse ja reostuse tõttu;

2. rõhutab, et on oluline lisada elurikkuse mõõde süstemaatiliselt kõikidesse säästva mõju 
hindamistesse, milleks kasutatakse usaldusväärseid meetodeid, nagu on soovitatud 
komisjoni senistes uuringutes, ning võtta elurikkuse küsimusi järjepidevalt arvesse; 
nõuab, et komisjon tagaks selliste elurikkust käsitlevate analüüside tegemiseks piisava 
rahastuse; nõuab säästva arengu mõjuhinnangute kasutuselevõtmist tulevaste 
vabakaubanduslepingute analüüsietapi osana ning nende korrapärast ajakohastamist 
läbirääkimiste edenedes, et tuvastada ja maandada võimalikud riskid nii kiiresti kui 
võimalik ning kujundada läbirääkimistel välja toodud asjakohaseid kahepoolseid 
kohustusi; rõhutab, et on oluline korraldada korrapäraselt säästva mõju järelhindamisi, 
et tagada kooskõla ELi rahvusvaheliste kohustustega elurikkuse valdkonnas; nõuab, et 
kaubanduse ja säästva arengu peatükid sisaldaksid tähtajalisi tegevuskavasid, milles 
püstitatakse kontrollitavad kohustused ja eesmärgid, mida tuleb säästva mõju 
järelhindamiste käigus korrapäraselt jälgida, ning et (mitte)tariifsete piirangute 
vähendamine muudetaks sellest sõltuvaks; kutsub komisjoni üles olemasolevaid 
peatükke vastavalt ajakohastama;

3. peab väga oluliseks, et komisjon edendaks muud kui toodetega seotud arusaama 
protsessidest ja tootmismeetoditest, et toetada üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe XX 
artikli alusel elurikkuse edasist vähenemist ennetavaid meetmeid;

4. on seisukohal, et ELi kaubanduspoliitika ja rohelise diplomaatia eesmärk peaks olema 
lõpetada fossiilkütuste kasutamine ja kaotada järk-järgult keskkonnakahjulikud toetused 
vastavalt 2009. aastal Pittsburghis toimunud G20 tippkohtumisel võetud kohustustele; 
kutsub komisjoni üles leppima iga kaubanduslepingus osaleva kaubanduspartneriga 
kokku tegevuskavas, püstitama vahe-eesmärgid ning võtma juhtrolli teemakohastel 
rahvusvahelistel foorumitel;

5. soovitab nõukogul käsitada bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ja Pariisi 
kokkulepet oma tulevaste lepingute läbirääkimisvolituste projektides ja kehtivate 
lepingute läbivaatamisel vabakaubanduslepingute olulise osana;

6. kutsub ELi üles võtma vastu ohustatud liikide valge nimekirja, et võidelda tõhusalt 
nende ebaseadusliku kaubanduse vastu, tõhustada tolliametnike koolitamist ja toetada 
sellise mehhanismi loomist, millega keelatakse riiklikult kaitstud ohustatud liikide 
eksport nende päritoluriikides;

7. kutsub komisjoni üles kaaluma võimalust lisada rahvusvahelise organiseeritud 
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kuritegevuse vastasele ÜRO konventsioonile looduslike liikidega seotud kuritegevust 
käsitlev protokoll;

8. toetab komisjoni kavatsust esitada 2021. aasta kevadel seadusandlik ettepanek, millega 
keelatakse raadamise või metsade seisundi halvenemisega seotud toodete ELi turule 
laskmine; kutsub komisjoni üles kehtestama moratooriumi metsloomade impordile 
piirkondadest, kus teadaolevalt esineb uute nakkushaiguste koldeid;

9. palub komisjonil seada prioriteediks abisaavate riikide suutlikkuse suurendamise, et nad 
saaksid naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi ning 
kaubandusabi raames tõhusamalt bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni rakendada.


