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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:
A. като има предвид, че защитата на биологичното разнообразие е важна за устойчивия
поминък и развитието в полза на 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. обаче като има предвид, че защитата на дивата фауна може да има значителна цена
за местните общности, тъй като някои видове са опасни за хората, унищожават
насаждения и друго имущество или убиват домашни животни; като има предвид, че
справянето с въоръжени бракониери може да бъде изключително рисковано;
1. подкрепя водещата инициатива „B4Life“ относно защитата на биологичното
разнообразие, реализирана в частност с помощта на Европейския фонд за развитие и
на 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, отнасящи се до
селските общности; призовава Комисията да гарантира, че съответните действия са
в съответствие с основната цел на политиката на ЕС за развитието за намаляване на
бедността, че те отразяват потенциала на местните общности за оказване на принос
за опазването на дивата флора и фауна и че включват творчески решения,
адаптирани към местните условия и към конфликтите между хора и дивата флора и
фауна;
2. подчертава необходимостта от отговорно управление на рисковете, свързани с
борбата срещу бракониерството, което бива извършвано често от тежко въоръжени
и добре организирани престъпни групи;
3. призовава за действия, които да дават възможност на местните участници да се
възползват пряко от участието в защитата на дивата флора и фауна, които водят до
намаляване на разходите за живот с дивите животни, и успоредно с това за мерки за
възпиране на незаконните дейности, свързани с екземплярите от дивата флора и
фауна, и които водят до по-добри възможности за изкарване на прехраната без
участие в незаконни действия;
4. призовава за радикална промяна в събирането на разузнавателни данни,
законотворчеството и правоприлагането във връзка с трафика на диви животни в
държавите — членки на ЕС, и в други държави на местоназначение и транзитни
държави.
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