
 

PA\1097641PL.doc  PE584.184v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Komisja Rozwoju 
 

2016/2076(INI) 

24.6.2016 

PROJEKT OPINII 

Komisji Rozwoju 

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 

Bezpieczeństwa Żywności 

w sprawie planu działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i 

florą 

(2016/2076(INI)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Brian Hayes 

 



 

PE584.184v01-00 2/3 PA\1097641PL.doc 

PL 

PA_NonLeg 



 

PA\1097641PL.doc 3/3 PE584.184v01-00 

 PL 

WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że ochrona bioróżnorodności jest ważna dla trwałych źródeł utrzymania 

społeczności oraz rozwoju uwzględniającego potrzeby ubogich; mając na uwadze, że z 

drugiej strony zaangażowanie lokalnych społeczności może mieć podstawowe znaczenie 

dla zapewnienia powodzenia takiej ochrony; 

B. mając na uwadze, że lokalne społeczności płacą czasem wysoką cenę za ochronę dzikiej 

fauny i flory, ponieważ niektóre gatunki są niebezpieczne dla ludzi lub mogą niszczyć 

uprawy i inne mienie, a także zabijać zwierzęta hodowlane; mając na uwadze, że 

konfrontacja z uzbrojonymi kłusownikami może stanowić duże zagrożenie; 

1. popiera inicjatywę przewodnią B4Life dotyczącą ochrony bioróżnorodności, wdrażaną w 

szczególności za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju i instrumentu 

finansowania współpracy na rzecz rozwoju, jak również cel 1.2 Planu działania UE na 

rzecz zwalczania nielegalnego handlu gatunkami dzikiej fauny i flory dotyczący 

społeczności na obszarach wiejskich; apeluje do Komisji o dopilnowanie, aby 

odpowiednie działania były spójne z podstawowym celem unijnej polityki rozwoju w 

zakresie ograniczania ubóstwa, odzwierciedlały możliwości lokalnych społeczności w 

zakresie wkładu w ochronę dzikiej fauny i flory oraz obejmowały kreatywne rozwiązania 

dostosowane do warunków lokalnych oraz konfliktów między człowiekiem a dziką fauną 

i florą; 

2. podkreśla potrzebę odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem związanym z walką z 

kłusownictwem, czym trudnią się często silnie uzbrojone i dobrze zorganizowane grupy 

przestępcze; 

3. wzywa do podjęcia działań mających umożliwić podmiotom lokalnym wyciągnięcie 

bezpośrednich korzyści z zaangażowania w ochronę dzikiej fauny i flory, ograniczenie 

kosztów życia w kontakcie z dziką fauną i florą oraz – równolegle ze środkami mającymi 

zniechęcać do nielegalnej działalności związanej z dziką fauną i florą – poprawę 

możliwości uzyskania zarobku bez angażowania się w tego rodzaju działalność; 

4. domaga się zdecydowanej zmiany w zakresie zbierania informacji, przyjmowania 

przepisów i ich egzekwowania w odniesieniu do nielegalnego handlu dziką fauną i florą w 

państwach członkowskich UE i innych krajach przeznaczenia i tranzytu. 

 


