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Vot favorabil pentru comerțul cu animale sălbatice
din partea Parlamentului European
Bruxelles, 9 iunie 2021 - Comerțul durabil, legal și echitabil cu animale sălbatice
poate fi o soluție de succes bazată pe natură, pentru a face față provocărilor duble ale
îmbunătățirii mijloacelor de trai rurale și conservarea diversității biologice (I.U.C.N.).
Cu toate acestea, există încercări continue ale organizațiilor pentru drepturile
animalelor, să reducă sau să restricționeze comerțul cu animale sălbatice din motive
ideologice. Acest fapt a fost evident în proiectul de rezoluție al Parlamentului
European privind Strategia pentru Biodiversitate a U.E. pentru anul 2030, care a cerut
„interzicerea totală și imediată la nivel european a comerțului, exportului sau reexportului în U.E. și către destinații din afara U.E. de fildeș, inclusiv «preconvenția» fildeș” și a solicitat „restricții similare pentru alte specii pe cale de
dispariție ”.
F.A.C.E. este încântată să raporteze că, la 8 iunie 2021, o majoritate a deputaților
europeni (336) au votat pentru susținerea unui amendament (nr. 24) pentru a adăuga
cuvântul „comercial” care să asigure că textul nu ar restricționa comerțul legal și
durabil cu animale sălbatice. Această modificare cheie vine să asigure faptul că
actualul cadru existent pentru comerțul cu animale sălbatice poate continua în scopuri
importante, cum ar fi știința, conservarea, educația și cercetarea.
FACE a urmărit negocierile cu privire la acest dosar, care au început la scurt timp
după ce Strategia pentru Biodiversitate a U.E. pentru anul 2030 a fost publicată în
luna mai 2020. Președintele F.A.C.E., Torbjörn Larsson, a subliniat importanța
acestui vot afirmând:
„Parlamentul European a trimis un semnal puternic că nu ar trebui să existe nici un
fel de restricții nejustificate asupra comerțului cu animale sălbatice, inclusiv cu
privire la circulația trofeelor de vânătoare ”.
El și-a exprimat sprijinul pentru deputați, care au depus amendamentul și au votat
pentru a-l susține. De asemenea, el a mulțumit partenerilor internaționali ai F.A.C.E.,
inclusiv Consiliului internațional pentru vânat și conservarea faunei sălbatice
(C.I.C.), Safari Club International (S.C.I.) și Nordic Hunters Alliance, pentru
contribuția lor importantă.

