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SUGESTII 

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

A. întrucât protejarea biodiversității este importantă pentru a asigura mijloace de subzistență 

sustenabile și dezvoltarea în beneficiul celor săraci; întrucât, pe de altă parte, implicarea 

comunităților locale poate fi esențială pentru a asigura succesul unei astfel de protecții; 

B. întrucât, cu toate acestea, protecția speciilor sălbatice poate prezenta un risc considerabil 

pentru comunitățile locale, dat fiind că anumite specii sunt periculoase pentru om și pot 

distruge plantații și alte proprietăți sau să ucidă animalele din gospodării; întrucât 

confruntarea cu braconieri înarmați poate fi extrem de periculoasă, 

1. sprijină inițiativa emblematică B4Life a UE privind protecția biodiversității, pusă în 

aplicare în special prin intermediul Fondului european de dezvoltare și al Instrumentului 

de cooperare pentru dezvoltare, precum și obiectivul 1.2 din Planul de acțiune al UE 

împotriva traficului cu specii sălbatice, în legătură cu comunitățile rurale; invită Comisia 

să se asigure că acțiunile relevante respectă obiectivul fundamental al politicii de 

dezvoltare a UE privind reducerea sărăciei, să ia în considerare potențialul comunităților 

locale de a contribui la protecția speciilor sălbatice și să includă soluții creative, adaptate 

la condițiile locale și la conflictele dintre om și speciile sălbatice; 

2. subliniază necesitatea de a gestiona în mod responsabil riscurile asociate combaterii 

braconajului, care adesea este comis de grupuri infracționale puternic înarmate și bine 

organizate; 

3. solicită să se ia măsuri care să le permită actorilor locali să beneficieze în mod direct de pe 

urma angajamentului de a proteja speciile sălbatice și care să reducă costurile conviețuirii 

cu acestea și, în același timp, solicită măsuri care să descurajeze activitățile ilegale legate 

de fauna și flora sălbatică și care să le ofere oamenilor mai multe șanse de a-și câștiga 

existența fără a se implica în astfel de activități; 

4. solicită o schimbare radicală în colectarea de informații, în legiferare și punerea în 

aplicare a legii privind traficul cu specii sălbatice în statele membre ale UE, precum și în 

alte destinații și țări de tranzit. 

 


