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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 bioloģiskā daudzveidība ir nozīmīga ilgtspējīgam iztikas nodrošinājumam un 

attīstībai, kas vērsta uz nabadzības izskaušanu; tā kā savukārt, vietējo kopienu iesaiste var 

būt izšķirošs faktors, lai nodrošinātu šādas aizsardzības panākumus; 

B. tā kā dzīvās dabas aizsardzība vietējām kopienām tomēr var maksāt dārgi, jo dažas sugas 

ir bīstamas cilvēkiem, vai arī tās var izpostīt plantācijas vai citu īpašumu, vai nogalināt 

mājlopus; tā kā konfrontācija ar bruņotiem malumedniekiem var būt ārkārtīgi bīstama; 

1. 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, 

ka tajos atspoguļotas vietējo kopienu iespējas sniegt ieguldījumu dzīvās dabas aizsardzībā, 

un tajos paredzēti radoši risinājumi, kas pielāgoti vietējiem apstākļiem, kā arī cilvēku un 

dzīvās dabas konfliktsituācijām; 

2. uzsver, ka ar malumedniecības apkarošanu saistītie riski ir jāpārvalda atbildīgi, jo ar to 

bieži vien nodarbojas visnotaļ bruņoti un labi organizēti noziedzīgi grupējumi; 

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

iesaistes dzīvās dabas aizsardzībā, samazinātu izmaksas, kas rodas sadzīvojot ar dzīvo 

dabu, kā arī līdztekus īstenojot pasākumus, kas attur no nelikumīgām, pret dzīvo dabu 

vērstām darbībām, un veicinot iespējas nodrošināt iztiku, neiesaistoties šādās darbībās;  

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

saistībā ar savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgo tirdzniecību ES dalībvalstīs un citās 

saņēmējvalstīs, kā arī tranzītvalstīs.  

 

 


