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IEROSINĀJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 

nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā aptuveni 70 % pasaules nabadzīgo iedzīvotāju dzīvo lauku apvidos un viņu iztikas 

līdzekļi ir tieši atkarīgi no bioloģiskās daudzveidības; tā kā bioloģiskās daudzveidības 

aizsargāšana tādēļ ir nozīmīga ilgtspējīgam iztikas nodrošinājumam un visnabadzīgāko 

kopienu attīstībai; tā kā, savukārt, vietējo kopienu iesaiste var būt izšķirošs faktors, lai 

nodrošinātu šādas aizsardzības panākumus; 

B. tā kā pasaules bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumus apdraud zemes 

izmantojuma maiņa, neilgtspējīga resursu izmantošana un piesārņojums, kā arī klimata 

pārmaiņas; tā kā straujās urbanizācijas, dzīvotņu zuduma un savvaļas dabas nelikumīgās 

tirdzniecības dēļ daudzas apdraudētās sugas jo īpaši saskaras ar lielāku apdraudējumu 

nekā agrāk; 

C. tā kā ES kā juridiskas personas līdzdalība  šajā sugu aizsardzības sistēmā viennozīmīgi 

apliecina ES nelokāmo un atbildīgo nostāju attiecībā uz ilgtspējības veicināšanu; 

D. tā kā dabas resursu pārvaldības prakse un nelikumīgā tirdzniecība, kas ir cieši saistītas ar 

nepilnībām pārvaldības un drošības jomā, veido tādu starptautiskās noziedzības veidu, kas 

gada apgrozījuma ziņā ierindojas ceturtajā vietā pasaulē starp citiem starptautiskās 

noziedzības veidiem; 

E. tā kā lielākās daļas konfliktu pamatā ir dabas bagātību ekspluatēšana vai nelegāla 

tirdzniecība ar dzīvniekiem, tādējādi apdraudot vietējās kopienas, bioloģisko 

daudzveidību, kā arī floru un faunu; 

F. tā kā cilvēku un dzīvnieku konflikti, ko izraisa dzīvotņu bojāeja un aizvien pieaugošās 

cilvēku vajadzības, ir smags apdraudējums daudzu sugu turpmākai izdzīvošanai daudzviet 

pasaulē;  tā kā mežu bojāeju un degradāciju pārsvarā izraisa lauksaimniecības zemes 

izplešanās un intensīva kokmateriālu ieguve, koksnes ieguve kurināmajam un citu meža 

produktu ieguve, kā arī pārmērīga noganīšana; tā kā savvaļas sugu īpatņi, kas nonāk 

kontaktā ar cilvēkiem, bieži vien tiek nogalināti vai sagūstīti; tā kā konfrontācija ar 

bruņotiem malumedniekiem var būt ārkārtīgi bīstama; 

G. tā kā malumedniecība ir īpaši vērsta pret ziloņiem un degunradžiem, jo pasaulē pieaug 

pieprasījums pēc viņu ilkņiem un ragiem; tā kā cilvēki var iesaistīties malumedniecībā 

nabadzības spiesti vai arī viņus ekspluatē kriminālas organizācijas, meklējot medniekus, 

kas labi pazīst vietējo apkārtni; 

H. tā kā savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīga tirdzniecība — kurā iesaistīti malumednieki, 

bruņoti nevalstiski grupējumi izcelsmes valstīs, starptautiski noziedzīgi grupējumi un 

dažādas iesaistītās personas pieprasījuma valstīs — nav nekas jauns, bet attiecībā uz 

dažām sugām tā apjoma, veidu un ietekmes ziņā ir pieaugusi līdz vēl nepieredzētiem 

apjomiem; 

I. tā kā ir jāatzīst bioloģiskās daudzveidības patiesā vērtība un tās daudzie ieguldījumi 

ilgtspējīgā attīstībā un cilvēku labjutībā, cenšoties sasniegt Ilgtspējīgas attīstības 
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programmas (Agenda 2030) 15. mērķī noteiktos uzdevumus; 

J. tā kā noziedzība pret savvaļas dzīvo dabu ir nopietna, transnacionāli organizēta noziedzība 

visā pasaulē, kuras gada apgrozījums ir vismaz USD 19 miljardi, padarot to par ceturto 

lielāko noziedzīgo darbību pasaulē;  tā kā tās ietekme uz bioloģisko daudzveidību ir 

graujoša un tā kā, ņemot vērā tās ciešo saistību ar korupciju, tā negatīvi ietekmē 

tiesiskumu, jo īpaši dažos Āfrikas reģionos, kur tā ļoti negatīvi ietekmē ekonomiskās 

attīstības iespējas; 

K. tā kā ES ir svarīga nozīme šīs nelikumīgās tirdzniecības apkarošanā, jo Eiropa pašlaik ir 

galamērķa tirgus un nelikumīgās tirdzniecības centrs tranzītam uz citiem reģioniem; tā kā 

Eiropa ir arī izcelsmes reģions, no kura konkrētas sugas nonāk nelikumīgajā tirdzniecībā, 

1. pauž bažas par malumedniecības un savvaļas dabas, kā arī tās produktu nelikumīgas 

tirdzniecības apjoma pieaugumu un tās kaitīgo ietekmi uz ekonomiku, sabiedrību un vidi; 

uzskata — lai cīnītos pret malumedniecību, ir nepieciešama koordinēta ES rīcība un 

atbalsts valstīm, kuru spējas aizsargāt savvaļas dabu ir ierobežotas; uzskata, ka ES varētu 

plašāk iesaistīties jaunattīstības valstu savvaļas dabas rezervātu projektu aizsardzībā un 

uzturēšanā; 

2. atgādina, ka bioloģiskā daudzveidība un noturīgas ekosistēmas palielina iztiku, veicina 

pārtikas un uztura nodrošinājumu, veicina ūdens pieejamību un sniedz būtiski ieguldījumu 

klimata pārmaiņu mazināšanā un pielāgošanās procesos tām; tāpēc uzskata, ka ir izšķiroši 

svarīgi, ka bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmu pakalpojumi tiek aizsargāti, lai 

nodrošinātu, ka ilgtspējīgas iztikas iespējas palīdz samazināt nabadzību visā pasaulē;  

3. uzsver, ka ES politikas saskaņotības stratēģijā, kas noteikta Līgumos, ir pienācīgi jāņem 

vērā savvaļas dabas aizsardzība, uzsver bioloģiskās daudzveidības izšķirošo nozīmi 

Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai un atbalsta bioloģiskās daudzveidības 

aizsardzības pamatiniciatīvu B4Life, kura jo īpaši īstenota, izmantojot Eiropas Attīstības 

fondu un attīstības sadarbības instrumentu, kā arī atbalsta ES rīcības plāna savvaļas 

dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai mērķi 1.2., kas attiecas uz 

vietējām kopienām; aicina Komisiju nodrošināt, ka attiecīgie pasākumi atbilst ES 

attīstības politikas pamatmērķim — samazināt nabadzību, kā arī ilgtspējīgas 

mežsaimniecības politikas virzieniem un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, jo īpaši 

15. mērķim, kā arī nodrošināt, lai tie pozitīvi ietekmētu jo īpaši pārtikas nodrošinājumu, 

dabisko dzīvotņu saglabāšanu un ekosistēmas; aicina ES veicināt ienākumu gūšanas 

iespējas aizsargājamajās teritorijās un to buferzonās (piemēram, ilgtspējīgu tūrismu) un 

attiecīgi nostiprināt vietējās spējas; 

4. aicina Komisiju un Padomi izmantot savus tirdzniecības un attīstības instrumentus tā, lai 

izveidotu īpašas programmas, kas nostiprinātu Konvencijas par starptautisko tirdzniecību 

ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) īstenošanu, un nodrošinātu 

resursus spēju veidošanai cīņā pret malumedniecību un nelikumīgo tirdzniecību, jo īpaši 

atbalstot, nostiprinot un paplašinot izpildes iniciatīvas, piemēram, ASEAN Savvaļas dabas 

tiesībaizsardzības tīklu (ASEAN-WEN), Āfrikas raga Savvaļas dabas tiesībaizsardzības 

tīklu (HA-WEN) un Lusakas nolīguma darba grupu (LATF), kuru mērķis ir izveidot 

reģionālos īpašo zināšanu centrus un nodrošināt piemērus sadarbībai cīņā ar noziedzību 

pret savvaļas dabu; 
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5. atgādina, ka lielākās problēmas ES saistībā ar savvaļas dabas nelikumīgo tirdzniecību 

rodas tāpēc, ka dalībvalstis pienācīgi neīsteno attiecīgos ES tiesību aktus; mudina 

dalībvalstis un visas iesaistītās puses īstenot ES rīcības plānu savvaļas dzīvnieku un augu 

nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai, ievērojot noteiktos termiņus saskaņā ar Padomes 

2016. gada 20. jūnija secinājumiem par šo rīcības plānu; 

6. uzskata, ka Āfrikas iedzīvotāju labklājība lielā mērā ir atkarīga no savvaļas dabas un ka 

nabadzība lauku apvidos ir noteicošais faktors malumedniecībai vietējā līmenī; 

7. uzskata, ka NVO varētu būt nozīmīga loma izpildes uzraudzībā un ziņošanā par 

noziegumiem pret savvaļas dabu; prasa vairāk atbalstīt NVO centienus, ņemot vērā vietējo 

valsts iestāžu ierobežotās iespējas šajās jomās; 

8. uzsver, ka vienam no galvenajiem ES nabadzības samazināšanas stratēģiju elementiem ir 

jābūt savvaļas dabas aizsardzībai, galveno uzmanību pievēršot to ekosistēmu un ainavu 

saglabāšanai, kas uztur Āfrikas galvenās savvaļas dabas populācijas; 

9. uzsver, ka bez pienācīga finansējuma rīcības plāns ir nolemts neveiksmei; uzskata, ka 

finanšu resursi plāna īstenošanas nodrošināšanai ir jāparedz ES un katras dalībvalsts 

budžetā, kā arī jāpiešķir nepieciešamie cilvēkresursi;  

10. uzskata, ka noziegumiem pret savvaļas dabu un mežiem ir jāpievērš tāda pati uzmanība kā 

jebkuram citam transnacionālas organizētās noziedzības veidam, un līdz ar to 

tiesībaizsardzībai nav jābūt vērstai tikai pret malumedniekiem, bet jāvēršas arī pret šīs 

organizētās noziedzības augstākiem ešeloniem; 

11. mudina izcelsmes valstis: i) veicināt tiesiskumu un radīt efektīvus atturošus mehānismus, 

nostiprinot kriminālizmeklēšanu, apsūdzību un notiesāšanu; ii) piemērot stingrākus 

likumus, kas paredz, ka savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgā tirdzniecība ir smags 

noziegums, kam jāpievērš tāda pati uzmanība un jāpiemēro tik pat bargi sodi kā citiem 

transnacionāliem organizētās noziedzības veidiem; iii) piešķirt vairāk resursu noziedzības 

pret savvaļas dabu apkarošanai, jo īpaši, lai nostiprinātu likumu izpildi, tirdzniecības 

kontroli, uzraudzību, muitas darbības un konfiskāciju savvaļas dabas aizsardzības jomā; 

iv) apņemties nepieļaut nekādu toleranci pret korupciju; 

12. uzsver, ka nepieciešamas kolektīvas intervences pasaules līmenī, lai apkarotu noziegumus 

pret savvaļas dabu, tostarp finansiālā jomā, starptautiski sadarbojoties cīņā pret noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizāciju; uzsver arī, ka nepieciešamas izpratnes veicināšanas 

kampaņas, lai samazinātu pieprasījumu pēc savvaļas dabas produktiem; 

13. mudina izcelsmes, tranzīta un pieprasījuma valstis ciešāk sadarboties cīņā pret savvaļas 

dabas nelikumīgo tirdzniecību visā tās ķēdē; tāpēc aicina nodrošināt ciešāku sadarbību 

starp, piemēram, Starptautisko Kriminālpolicijas organizāciju (Interpolu), Pasaules Muitas 

organizāciju (WCO), ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas biroju (UNODC) un 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju (UNCAC);  

14. aicina ES atjaunināt finansiālo un tehnisko atbalstu, kas tiek sniegts no attīstības 

sadarbības instrumenta un Eiropas Attīstības fonda, lai palīdzētu jaunattīstības valstīm 

īstenot to noteikumus savvaļas dabas aizsardzības jomā saskaņā ar CITES ieteikumiem, jo 

īpaši atbalstot tās valstis, kurām trūkst līdzekļu likumu izpildei un kontrabandistu 
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kriminālvajāšanai; 

15. uzsver, ka nabadzības un vājas pārvaldības dēļ noziedzniekiem ir iespēja korumpēt 

izpildes iestāžu darbiniekus, kuru darba samaksa ir ļoti niecīga; uzsver, ka atbildīgi ir 

jārisina riski, kas saistīti ar cīņu pret malumedniecību un tirdzniecību ar savvaļas sugu 

īpatņiem, jo tās abas kaitē ekosistēmām un lauku iedzīvotāju iztikai, tostarp iztikai, kuras 

pamatā ir ekotūrisms, kā arī uzsver, ka mērķtiecīgi jāveicina to speciālistu izpratne, kas 

strādā organizētās noziedzības un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas 

jomā; uzsver, ka plaši izplatītā korupcija, institucionālo spēju trūkums, valsts varas 

mazspēja, nepareiza pārvaldība un neatbilstīgi sodi par noziegumiem pret savvaļas dabu ir 

galvenās problēmas, kas jārisina, lai varētu efektīvi apkarot savvaļas dabas transnacionālo 

nelikumīgo tirdzniecību; mudina ES atbalstīt jaunattīstības valstis to centienos samazināt 

stimulus malumedniecībai, kad tās cenšas uzlabot ekonomiskās iespējas un veicināt labu 

pārvaldību un tiesiskumu, nodrošinot apmācību un atbalstu struktūrām, kas strādā 

savvaļas dabas nelikumīgās tirdzniecības apkarošanas jomā, un veicinot izpratni par šādu 

tirdzniecību, un aicina ES iestādes, dalībvalstis un visas attiecīgās valstis sistemātiskāk 

pētīt saiknes starp savvaļas dabas nelikumīgo tirdzniecību un reģionālajiem konfliktiem 

vai terorismu, ņemot vērā gaidāmo UNODC ziņojumu; uzsver, ka nepieciešama 

ilgtermiņa stratēģija korupcijas apkarošanas jomā, kā arī jānostiprina spējas efektīvi veikt 

izmeklēšanu saistībā ar apgalvojumiem par līdzvainību valdības līmenī; uzsver, ka, 

izsmeļot visas pārējās iespējas, tas var novest pie sankcijām gan ES, gan plašākā 

starptautiskā līmenī; 

16. prasa veikt pasākumus, kas nodrošinātu vietējiem dalībniekiem tiešus ieguvumus no 

iesaistes savvaļas dabas aizsardzībā, līdztekus īstenojot pasākumus, kas attur no 

nelikumīgām, pret savvaļas dabu vērstām darbībām, un veicinot iespējas nodrošināt iztiku, 

neiesaistoties šādās darbībās; jo īpaši prasa prioritāri iekļaut ilgtspējību kā stratēģisku 

elementu dažādos tirdzniecības un sadarbības nolīgumos, kas tiek apspriesti ar trešām 

valstīm; aicina Komisiju saistībā ar tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības nolīgumiem 

apsvērt tādu izmēģinājuma projektu ieviešanu, kuru mērķis jo īpaši būtu apmācīt un 

atbalstīt muitas iestādes un mežsardzi; 

17. uzskata — gan ES teritorijā, gan ārpus tās jāmudina privāto sektoru būt par paraugu, lai 

tajā tiktu piemērots rīcības kodekss, kas nosoda nelikumīgi iegūtu savvaļas dabas 

produktu patēriņu;  

18. prasa atbalstīt privātā sektora iniciatīvas savvaļas dabas nelikumīgās tirdzniecības 

mazināšanai; 

19. prasa, īstenojot ES rīcības plānu, nodrošināt ciešāku un konstruktīvāku sadarbību starp 

ieinteresētajām personām, tostarp pilsoniskās sabiedrības organizācijām un attiecīgajām 

uzņēmējdarbības nozarēm, lai efektīvāk izmantotu pieejamos instrumentus un politikas 

virzienus un nostiprinātu sinerģijas starp tiem, tādējādi nodrošinot, ka tie ir maksimāli 

efektīvi cīņā pret savvaļas dabas nelikumīgo tirdzniecību gan ES, gan pasaulē; 

20. prasa nodrošināt būtiskas pārmaiņas izlūkdatu vākšanā, likumdošanā un likumu izpildē, kā 

arī cīņā pret korupciju, saistībā ar savvaļas dabas nelikumīgo tirdzniecību dalībvalstīs un 

citās saņēmējvalstīs, kā arī tranzītvalstīs; tāpēc prasa Komisijai pievērst vislielāko 

uzmanību šiem pārvaldības un uzraudzības aspektiem attiecībā uz starptautisko standartu 

piemērošanu saistībā ar savvaļas dabas nelikumīgo tirdzniecību; 



 

AD\1104108LV.doc 7/8 PE584.184v03-00 

 LV 

21. uzsver — ir jānosaka, ka ilgtspējības sadaļa ir obligāti jāiekļauj ikvienā jaunā tirdzniecības 

nolīgumā; uzskata, ka likumīga un ilgtspējīga tirdzniecība varētu sniegt pozitīvu 

ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā un kopienās;  uzskata, ka ES ir jārīkojas starptautiskā 

līmenī, lai atbalstītu valstis cīņā pret savvaļas dabas nelikumīgo tirdzniecību, un jāsniedz 

ieguldījums attiecīgo tiesību aktu padziļinātā izstrādē, izmantojot divpusējus un 

daudzpusējus nolīgumus; 

22. prasa nodrošināt starptautiskus pārskatatbildības mehānismus, kā arī steidzamus 

uzlabojumus politikas un tiesiskajā jomā, lai apturētu nelikumīgo tirdzniecību un izbeigtu 

pieprasījumu pēc savvaļas dabas un meža produktiem; 

23. prasa sagatavot sīki izstrādātu gada ziņojumu par uzraudzību un īstenošanas progresa 

novērtējumu, tostarp izstrādāt mehānismus, kas līdzīgi rādītāju kartei, ko izmanto, lai 

uzraudzītu Natura 2000 tīkla pabeigšanas progresu; 

24. uzsver — lai nepieļautu kriminālo tīklu, kas vērsti pret savvaļas dabu, "migrāciju", jo īpaši 

svarīgi ir saskaņoti politikas virzieni un tiesiskie regulējumi attiecībā uz noziegumiem pret 

savvaļas dabu; 

25. mudina ES un visas dalībvalstis izvērst atbalstu starptautiskās tirdzniecības 

reglamentēšanai, pilnībā slēgt pašmāju ziloņkaula tirgus un iznīcināt ziloņkaula krājumus. 
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