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FÖRSLAG 

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att 

som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

A. Skyddet av den biologiska mångfalden är viktig för en varaktig försörjning och en 

utvecklingspolitik som gynnar de fattiga. Å andra sidan kan lokalsamhällenas delaktighet 

vara avgörande för framgången för ett sådant skydd. 

B. Skyddet av vilda djur och växter kan emellertid innebära ett högt pris för lokalsamhällena, 

eftersom vissa arter utgör en fara för människor, kan förstöra planteringar och annan 

egendom eller döda boskap. Att konfronteras med beväpnade tjuvjägare kan vara ytterst 

riskfyllt. 

1. Europaparlamentet stöder flaggskeppsinitiativet B4Life för skydd av den biologiska 

mångfalden, som genomfördes främst genom europeiska utvecklingsfonden och 

finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete, samt mål 1.2 i EU-handlingsplanen mot 

olaglig handel med vilda djur och växter med avseende på landsbygdssamhällen. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att de relevanta åtgärderna ligger i linje 

med det grundläggande fattigdomsbekämpningsmålet i EU:s utvecklingspolitik, att de 

motsvarar potentialen hos lokalsamhällena att bidra till skyddet av vilda djur och växter, 

samt att de omfattar kreativa lösningar, anpassade till lokala villkor, för konflikter mellan 

människans och djurens liv. 

2. Europaparlamentet understryker behovet att på ett ansvarsfullt sätt hantera riskerna knutna 

till kampen mot tjuvjakt som ofta begås av tungt beväpnade och välorganiserade 

kriminella grupper. 

3. Europaparlamentet uppmanar till åtgärder som möjliggör för lokala aktörer att direkt dra 

nytta av att engagera sig i skyddet av vilda djur och växter, minska kostnaderna för att 

leva i deras närhet, och, jämte åtgärder för att avskräcka från olagliga verksamheter med 

koppling till vilda djur och växter, förbättra möjligheterna att försörja sig utan sådan 

iblandning. 

4. Europaparlamentet uppmanar till en större förändring vad gäller informationsinsamling, 

lagstiftning och brottsbekämpning med avseende på olaglig handel med vilda djur och 

växter i unionens medlemsstater och i andra destinations- och transitländer. 

 


