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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по околна среда, обществено 

здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

А. като има предвид, че около 70 % от бедните хора в света живеят в селски райони и в 

препитанието си са пряко зависими от биологичното разнообразие; като има 

предвид, че поради това защитата на биологичното разнообразие е важна за 

устойчивия поминък и развитието в полза на най-бедните; като има предвид, че от 

своя страна участието на местните общности може да бъде от решаващо значение за 

постигането на успех в тази защита; 

Б. като има предвид, че биологичното разнообразие и екосистемните услуги са 

застрашени поради промените в земеползването, неустойчивото използване на 

природните ресурси, замърсяването и изменението на климата; като има предвид, 

по-специално, че много на брой застрашени видове са изправени пред повече 

предизвикателства, отколкото преди, поради бързата урбанизация, загубата на 

местообитания и незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна; 

В. като има предвид, че участието на ЕС като правен субект в системата за защита на 

видовете само потвърждава сериозната и отговорна позиция на ЕС за насърчаване 

на устойчивото развитие; 

Г. като има предвид, че практиките, свързани с управлението на природните ресурси, 

и незаконната търговия, тясно свързана с ограничението на управлението и   на 

сигурността, са четвъртият по значимост вид международни престъпления, що се 

отнася до годишния оборот; 

Д. като има предвид, че в по-голямата си част конфликтите са свързани с 

експлоатацията на природните богатства или с незаконната търговия с животни, 

която застрашава местните общности, биологичното разнообразие и флората и 

фауната; 

Е. като има предвид, че конфликтите между хора и животни, които произтичат от 

загубата на местообитания и от нарастващите нужди на хората, представляват 

сериозна заплаха за оцеляването на много животински видове в различни части на 

света; като има предвид, че загубата и влошаването на горите в повечето случаи се 

дължат на увеличаването на земеделската земя и на интензивния добив на дървен 

материал и на други горски продукти, както и на изтощаването на пасищата; като 

има предвид, че дивите видове, които влизат в контакт с хората, биват често 

убивани или улавяни; като има предвид, че справянето с въоръжени бракониери 

може да бъде изключително опасно; 

Ж. като има предвид, че слоновете и носорозите са на челно място в списъка на 

животинските видове, убивани от бракониери, което отразява нарастващото търсене 

в световен мащаб за техните бивни и рога; като има предвид, че е възможно 

бракониерите да бъдат подтиквани от бедност или експлоатирани от престъпни 

организации, които се стремят да привличат ловци, познаващи добре местния терен; 
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З. като има предвид, че трафикът на диви растения и животни, който включва 

бракониери, въоръжени недържавни участници в държавите на произход, 

международни престъпни групи и редица участници в държавите на 

местоназначение, не е ново явление, но неговите мащаби, характер и последици са 

достигнали безпрецедентни равнища за някои видове; 

И. като има предвид, че е необходимо да се признае истинската стойност на 

биологичното разнообразие и неговият принос за устойчивото развитие и 

благосъстоянието на хората, в съответствие с целите, определени в цел 15 на 

Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие; 

Й. като има предвид, че престъпленията срещу дивата природа са сериозен бизнес с 

транснационална организация по целия свят, с годишен оборот от най-малко 19 

милиарда щатски долара, което им отрежда мястото на четвърта по мащаб 

незаконна дейност в света; като има предвид, че въздействието на тази престъпна 

дейност върху биологичното разнообразие е опустошително, и като има предвид, че 

поради своята тясна връзка с корупцията тя оказва отрицателно въздействие върху 

принципите на правовата държава, особено в някои региони на Африка, в които тя 

оказва изключително неблагоприятно въздействие върху потенциала за 

икономическо развитие; 

К. като има предвид, че на ЕС се пада важна роля за предотвратяване на този трафик, 

тъй като понастоящем Европа е пазар по предназначение и разпределителен център 

за транзитен трафик към други региони. като има предвид, че Европа също така е 

регион, от който произхождат определени екземпляри от дивата флора и фауна, 

които са предмет на незаконна търговия; 

1. изразява загриженост относно увеличаването на мащаба на бракониерството, 

относно незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна и продукти на 

дивата природа и относно нейното неблагоприятно икономическо, социално и 

екологично въздействие; счита, че борбата срещу бракониерството изисква 

координиран отговор и оказване на съдействие на държавите с ограничен капацитет 

за защита на дивата природа; счита, че ЕС може да играе роля в защитата и 

поддържането на проекти за опазване на дивата природа  в развиващите се страни; 

2. припомня, че биологичното разнообразие и устойчивите екосистеми подпомагат 

поминъка, повишават продоволствената и хранителната сигурност, осигуряват 

достъп до вода и здравеопазване и  допринасят значително за смекчаване на 

последиците от изменението на климата и за приспособяването към него; поради 

това счита, че е от решаващо значение биологичното разнообразие и екосистемните 

услуги да бъдат защитавани, за да се гарантира, че устойчивият поминък  допринася 

за намаляването на бедността в световен мащаб; 

3. подчертава, че стратегията на ЕС за последователност на политиките, залегнала в 

Договорите, трябва надлежно да взема предвид защитата на дивата фауна, 

подчертава решаващата роля на биологичното разнообразие в целите за устойчиво 

развитие и подкрепя водещата инициатива „B4Life“ за защита на биологичното 

разнообразие, осъществявана в частност посредством Европейския фонд за развитие 

и Инструмента за сътрудничество за развитие, както и цел 1.2 на плана за действие 

на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, отнасяща се до 
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селските общности; призовава Комисията да гарантира, че съответните действия са 

в съответствие с основната цел на политиката за развитие на ЕС за намаляване на 

бедността, с устойчивите политики в областта на горите и Целите на ООН за 

устойчиво развитие, по-специално цел 15, и че те имат положително въздействие, 

по-специално върху продоволствената сигурност, естествените местообитания и 

екосистемите; призовава ЕС да насърчава дейности, генериращи доходи в 

защитените територии и в техните буферни зони (т.е. чрез устойчив туризъм), и да 

засилва съответно  местния капацитет; 

4. призовава Комисията и Съвета да мобилизират своите инструменти в областта на 

търговията и развитието, за да създават специални програми за засилване на 

прилагането на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от 

дивата фауна и флора (CITES) и да осигуряват средства за изграждане на капацитет 

срещу бракониерството и трафика, по-специално чрез подпомагане, укрепване и 

разширяване на обхвата на инициативи за правоприлагане, като например мрежата 

на АСЕАН за правоприлагане в областта на дивата природа (ASEAN-WEN), 

мрежата за правоприлагане в областта на дивата природа в региона на Африканския 

рог (HA-WEN) и работната група по Споразумението от Лусака (LATF), които имат 

за цел да установят регионални експертни центрове и да предоставят модели за 

сътрудничество за борба срещу престъпленията срещу дивата природа; 

5. припомня, че голяма част от проблемите, срещани в ЕС, по отношение на трафика 

на екземпляри от дивата фауна се дължи на слабото прилагане от страна на 

държавите членки на съответното законодателство на ЕС; настоятелно призовава 

държавите членки и всички други съответни заинтересовани страни да прилагат 

плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в 

посочените срокове, в съответствие със заключенията относно този план за 

действие, приети от Съвета на 20 юни 2016 г.; 

6. счита, че благосъстоянието на населението в Африка зависи до голяма степен от 

дивата природа и че бедността в селските райони е основен елемент на 

бракониерството на място; 

7. счита, че неправителствените организации могат да играят важна роля при 

наблюдението на изпълнението и докладването за престъпленията срещу дивата 

флора и фауна; призовава за по-нататъшна подкрепа на усилията на НПО, като се 

има предвид ограниченият капацитет на местните публични органи в тези области; 

8. подчертава, че защитата на дивата флора и фауна, насочена главно към опазването 

на екосистеми и ландшафти в подкрепа на основните популации на дивата флора и 

фауна в Африка, следва да бъде ключов елемент в стратегиите на ЕС за намаляване 

на бедността; 

9. подчертава, че без адекватно финансиране планът за действие е обречен на провал; 

счита, че в бюджета на ЕС и на всяка държава членка трябва да бъдат заделяни 

финансови ресурси за гарантиране на изпълнението на плана и че също така 

човешките ресурси следва да се разпределят по ясен начин; 

10. счита, че на престъпленията срещу дивата природа и горите следва да се отделя 

също толкова внимание, колкото на други форми на транснационалната 
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организирана престъпност и че поради това правоприлагането не следва да се 

ограничава до бракониерите, но и да се цели в по-високите равнища на 

организираната престъпност; 

11. настоятелно призовава правителствата на държавите доставчици да: (i) подобряват 

върховенството на закона и да създават ефикасни възпиращи мерки чрез укрепване 

на наказателното разследване, наказателното преследване и произнасянето на 

осъдителни присъди; (ii) приемат по-строги закони, в които незаконният трафик на 

екземпляри от дивата флора и фауна се разглежда като „тежко престъпление“, 

заслужаващо същото внимание и тежест, както и другите форми на 

транснационалната организирана престъпност; (iii) заделят повече ресурси за борба 

срещу престъпленията срещу дивата природа, особено за засилване на контрола 

върху търговията с екземпляри от дивата флора и фауна, правоприлагането, 

наблюдението, разкриването от митниците и изземването; (iv) се ангажират с 

политика на нулева толерантност по отношение на корупцията; 

12. подчертава, че са необходими колективни действия на световно равнище за борба 

срещу престъпленията срещу дивата природа, включително финансовото 

измерение, чрез международно сътрудничество за борба срещу изпирането на пари; 

подчертава също така необходимостта от стартиране на кампании за повишаване на 

осведомеността с цел възпиране на търсенето на продукти от дивата фауна и флора; 

13. настоятелно призовава държавите на доставка, транзит и потребление да 

задълбочават равнището на сътрудничество в борбата срещу незаконната търговия с 

дива флора и фауна по протежение на цялата верига; за тази цел призовава за по-

тясно сътрудничество между Международната организация на криминалната 

полиция (Интерпол), Световната митническа организация (СМО), Службата на 

ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) и Конвенцията на Организацията 

на обединените нации срещу корупцията (UNCAC); 

14. призовава ЕС да подобрява финансовата и техническата подкрепа, предоставяна 

чрез ИСР и ЕФР, насочена към подпомагане на развиващите се държави при 

прилагането на националните правила за дивата флора и фауна в съответствие с 

препоръките на CITES, особено за държавите с недостатъчни ресурси за прилагане 

на законодателството и за наказателно преследване на контрабандистите; 

15. подчертава, че бедността и слабите администрации дават възможност на 

престъпниците да корумпират зле платени служители на правоприлагащите органи; 

подчертава необходимостта от отговорно управление на рисковете, свързани с 

борбата срещу бракониерството и търговията с диви видове, които вредят на 

екосистемите и на поминъка в селските райони, включително на дейностите, които 

се основават на екотуризма, както и необходимостта от целенасочено повишаване 

на осведомеността сред специалистите в областта на организираната престъпност и 

изпирането на пари; подчертава, че широко разпространената корупция, 

институционалната слабост, ерозията на държавността, лошото управление и 

незначителните санкции за престъпленията срещу дивата флора и фауна са 

основните предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, за да бъде водена 

ефективна борба срещу транснационалния трафика на екземпляри от дивата флора и 

фауна; настоятелно призовава ЕС да подпомага развиващите се държави в усилията 
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им за намаляване на бракониерството стимули чрез подобряване на икономическите 

възможности и насърчаване на доброто управление и принципите на правовата 

държава, като предоставят обучение и подкрепа за агенциите за разрешаване на 

проблема с незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, и чрез 

повишаване на осведомеността относно тази търговия призовава институциите на 

ЕС, държавите членки и всички засегнати държави да проучат по-систематично 

връзките между трафика на екземпляри от дивата фауна и регионалните конфликти 

или тероризма, в очакване на резултатите от предстоящия седемнадесети доклад на 

Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН); подчертава, че е 

необходима дългосрочна стратегия за борба срещу корупцията и че капацитетът за 

ефективно разследване на твърдения за съучастие на правителствено равнище 

следва да бъде увеличен; подчертава, че това би могло, в краен случай, да доведе до 

санкции както на равнище ЕС, така и на международно равнище; 

16. призовава за действия, които да даде възможност на местните участници да се 

възползват пряко от участието в защитата на дивата флора и фауна и, успоредно с 

мерки за възпиране на незаконните дейности, свързани с екземплярите от дивата 

флора и фауна, да подобряват своите възможности за изкарване на прехраната, без 

да участват в такива дейности; призовава по-специално тези действия да бъдат 

включени като приоритет в различните споразумения за търговия и сътрудничество, 

договорени с трети държави; призовава Комисията да обмисли възможността за 

въвеждане на пилотни проекти за тази цел, които са насочени, по-специално, към 

обучението и подкрепата за местните митнически органи и органите за управление 

на горите в рамките на споразуменията за сътрудничество; 

17. счита, че частният сектор трябва да бъде насърчаван да играе ролята на модел в ЕС 

и извън Съюза чрез кодекс за поведение, в който се осъжда употребата на незаконни 

продукти от дивата фауна и флора; 

18. призовава за подкрепа на инициативи на частния сектор за ограничаване на 

незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна; 

19. призовава, в изпълнение на плана за действие на ЕС, за по-тясно и конструктивно 

сътрудничество между заинтересованите страни, включително организациите на 

гражданското общество и съответните стопански отрасли, за по-ефективно 

използване на съществуващите инструменти и политики и за засилване на 

полезните взаимодействия между тях, за да се гарантира, че те имат максимално 

въздействие, когато става въпрос за решаване на проблема с трафика на екземпляри 

от дивата флора и фауна на територията на ЕС и в световен мащаб; 

20. призовава за радикална промяна в събирането на разузнавателни данни, 

законотворчеството, правоприлагането и борбата срещу корупцията във връзка с 

трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в държавите — членки на ЕС, и в 

други държави на местоназначение и транзитни държави. поради това призовава 

Комисията да обръща особено голямо внимание на тези аспекти на управлението и 

мониторинга на изпълнението на международните стандарти във връзка с трафика 

на екземпляри от дивата флора и фауна; 

21. подчертава, че следва да стане задължително включването на глава относно 

устойчивото развитие във всички нови търговски споразумения; счита, че законната 
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и устойчива търговия може да има положителен принос за устойчивото развитие и 

за общностите; счита, че ЕС трябва да предприеме действия на международно 

равнище за подпомагане на трети държави в борбата с трафика на екземпляри от 

дивата флора и фауна и да допринася за по-нататъшното развитието на съответното 

законодателство посредством двустранни и многостранни споразумения; 

22. призовава за засилване на международните механизми за търсене на отговорност и 

за спешни политически и правни подобрения, насочени към спиране и прекратяване 

на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и търсенето на горски продукти; 

23. призовава за подробен годишен доклад за наблюдение и оценка на напредъка в 

изпълнението, включително механизъм, подобен на показателите, използвани за 

мониторинг на напредъка по отношение на изграждането на мрежата „Натура 

2000“; 

24. подчертава, че за да бъде предотвратявано „мигрирането“ на престъпните мрежи, 

занимаващи се с трафик на екземпляри от дивата флора и фауна, е особено важно да 

бъдат хармонизирани политиките и правните рамки по отношение на 

престъпленията срещу дивата природа; 

25. настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат подкрепата за 

регулиране на международната търговия, да закрият окончателно вътрешния пазар 

на  слонова кост и да унищожат всички запаси от слонова кост. 
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