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 CS 

NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že ochrana biologické rozmanitosti je důležitá pro udržitelné živobytí 

a rozvoj ve prospěch chudých; vzhledem k tomu, že naopak i zapojení místních 

společenství může být pro úspěch této ochrany klíčový; 

B. vzhledem k tomu, že místní společenství mohou za ochranu volně žijících a planě 

rostoucích druhů platit vysokou cenu, jelikož mnohé druhy jsou pro člověka nebezpečné, 

mohou ničit plantáže či jiný majetek, nebo zabíjet hospodářská zvířata; vzhledem k tomu, 

že postavit se ozbrojeným pytlákům může být velmi nebezpečné; 

1. podporuje stěžejní iniciativu B4Life na ochranu biologické rozmanitosti, která je 

prováděna zejména pomocí Evropského rozvojového fondu a Nástroje pro rozvojovou 

spolupráci, a cíl 1.2 akčního plánu EU pro boj proti obchodování s volně žijícími a planě 

rostoucími druhy, který se vztahuje k venkovským společenstvím; vyzývá Komisi, aby 

zajistila, aby příslušná opatření byla v souladu s cílem rozvojové politiky EU ohledně 

zásadního snižování chudoby, odrážela schopnost místních společenství přispívat 

k ochraně volně žijících a planě rostoucích druhů a zahrnovala kreativní řešení konfliktu 

mezi lidmi a divokou přírodou, jež budou přizpůsobena místním podmínkám; 

2. zdůrazňuje nutnost zodpovědného řízení rizik spojených s bojem proti pytláctví, kterého 

se často dopouští těžce ozbrojené a dobře organizované kriminální skupiny; 

3. vyzývá ke krokům, které umožní místním činitelům, aby měli přímý užitek z účasti na 

ochraně volně žijících a planě rostoucích druhů, sníží náklady na soužití s divokou 

přírodou a společně s opatřeními, jejichž účelem je odrazovat od nezákonných činností, 

jež jsou spojeny s volně žijícími a planě rostoucími druhy, zlepší možnosti obživy i bez 

účasti na takových činnostech; 

4. žádá zásadní změnu v oblasti shromažďování informací, tvorby právních předpisů 

a prosazování práva ve vztahu k obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy 

v členských státech EU i v dalších cílových a tranzitních zemích. 


