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PASIŪLYMAI 

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 

komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

A. kadangi biologinės įvairovės apsauga yra svarbi siekiant išlaikyti pragyvenimo šaltinius ir 

remti neturtingiesiems palankų vystymąsi; kadangi, kita vertus, vietos bendruomenių 

dalyvavimas gali būti itin svarbus, kad ši apsauga būtų sėkminga; 

B. kadangi laukinių augalų ir gyvūnų apsauga vis dėlto gali labai daug kainuoti vietos 

bendruomenėms, nes kai kurių rūšių gyvūnai yra pavojingi žmonėms ir gali sunaikinti 

plantacijas ir kitą turtą arba papjauti naminius gyvulius; kadangi tiesioginė konfrontacija 

su ginkluotais brakonieriais gali būti labai rizikinga; 

1. remia biologinės įvairovės apsaugos pavyzdinę iniciatyvą „B4Life“, kuri įgyvendinama 

visų pirma Europos vystymosi fondo ir vystomojo bendradarbiavimo priemonės lėšomis, 

taip pat ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų plano 1.2 

tikslą, susijusį su kaimo bendruomenėmis; ragina Komisiją užtikrinti, kad atitinkami 

veiksmai būtų suderinami su pagrindiniu ES vystymosi politikos uždaviniu – skurdo 

mažinimu, jais būtų atsižvelgiama į vietos bendruomenių galimybes prisidėti prie laukinių 

augalų ir gyvūnų apsaugos ir būtų įtraukiami kūrybingi sprendimai, pritaikyti prie vietos 

sąlygų ir žmogaus bei laukinių gyvūnų konfliktų; 

2. pabrėžia, kad reikia atsakingai valdyti riziką, susijusią su kova su brakonieriavimu, kuriuo 

dažnai užsiima stipriai ginkluotos ir gerai organizuotos nusikalstamos grupuotės; 

3. ragina imtis veiksmų, kurie padėtų vietos subjektams gauti tiesioginės naudos iš 

dalyvavimo laukinių augalų ir gyvūnų apsaugos veiksmuose, sumažinti sambūvio su 

laukiniais gyvūnais išlaidas ir – paraleliai su atgrasymo užsiimti neteisėta su laukiniais 

gyvūnais susijusiomis priemonėmis – padidinti galimybes užsidirbti pragyvenimui 

neužsiimant tokia veikla; 

4. ragina imtis esminių permainų renkant su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais 

susijusią žvalgybos informaciją, priimant šios srities teisės aktus ir užtikrinant jų vykdymą 

ES valstybėse narėse ir kitose šalyse, į kurias ir per kurias šie gyvūnai neteisėtai vežami. 

 

 


