
 

 

Συμφωνία για συμμετοχή στην πλατφόρμα της ΕΕ για τη συνύπαρξη ανθρώπων και μεγάλων σαρκοφάγων 

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που συνεπάγεται η διατήρηση των μεγάλων σαρκοφάγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για τα μεγάλα σαρκοφάγα. Μετά από συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια ειδική 

πλατφόρμα της ΕΕ για τα μεγάλα σαρκοφάγα, ώστε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο διαρθρωμένου διαλόγου ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα θέματα που προκύπτουν από τη συνύπαρξη ανθρώπων και μεγάλων σαρκοφάγων. Στην πλατφόρμα αυτή θα συγκεντρώνονται 

εθελοντικά οι κύριοι οργανισμοί των ενδιαφερόμενων μερών που ασχολούνται με θέματα σχετικά με τα μεγάλα σαρκοφάγα. Τα είδη που αφορά η πρωτοβουλία είναι η καφέ αρκούδα, ο λύκος, ο ευρασιατικός λύγκας και ο αδηφάγος: ο ιβηρικός λύγκας, ένα ιδιαίτερα απειλούμενο είδος, δεν 

αποτελεί μέρος αυτής της πρωτοβουλίας. 

Αποστολή της πλατφόρμας είναι να ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ, ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ, ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ, ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΣΕΒΑΣΜΟ. 

 

Οι οργανισμοί που παρατίθενται παρακάτω συμφωνούν με τις ακόλουθες βασικές αρχές: 

1. Λειτουργία  εντός του νομικού πλαισίου της ΕΕ: Η οδηγία της ΕΕ για τους οικοτόπους (92/43ΕΟΚ) αποτελεί το πρωταρχικό νομικό εργαλείο για τη προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των μεγάλων σαρκοφάγων σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης στην ΕΕ.  

2. Διασφάλιση της αναγκαίας βάσης γνώσεων: Οποιαδήποτε απόφαση που αφορά στη διαχείριση μεγάλων σαρκοφάγων πρέπει να λαμβάνεται με βάση έγκυρα επιστημονικά στοιχεία και με χρήση των καλύτερων διαθέσιμων και πλέον αξιόπιστων δεδομένων. 

3. Αναγνώριση των κοινωνικοοικονομικών και πολιτισμικών ζητημάτων και προβληματισμών: Οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους τους και να διατηρούν την πολιτιστική τους κληρονομιά με βιώσιμο τρόπο μέσα σε πολυλειτουργικά 

περιβάλλοντα, αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελούν τα μεγάλα σαρκοφάγα. Η συμβολή των οικονομικών δραστηριοτήτων στις αξίες που διατρέχουν αυτά τα περιβάλλοντα είναι ένα στοιχείο που πρέπει να αναγνωριστεί. Θα πρέπει επίσης να αναγνωριστεί η ανάγκη για  

κατοχύρωση της δημόσιας ασφάλειας.   

4. Επίλυση των συγκρούσεων μέσω του εποικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη: Η εξεύρεση λύσεων για τις συγκρούσεις που αφορούν τα μεγάλα σαρκοφάγα και η διευκόλυνση της συνύπαρξης ανθρώπων και μεγάλων σαρκοφάγων επιτυγχάνονται καλύτερα μέσω 

του εποικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό (ευρωπαϊκό) επίπεδο. Οι λύσεις αυτές θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες.  

5. Συμμετοχή για διασυνοριακή συνεργασία: Η μεγάλη πλειονότητα των πληθυσμών των μεγάλων σαρκοφάγων ειδών στην ΕΕ  εμφανίζουν κατανομές σε βιοτόπους  που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Ως εκ τούτου, οι λύσεις που δίνονται σε εθνικό επίπεδο δεν μπορούν να είναι 

επιτυχημένες μεμονωμένα, χωρίς ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής συνεργασίας στο εσωτερικό της ΕΕ και, εφόσον χρειάζεται, με τις γειτονικές χώρες, όπου θα λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι κατευθυντήριες 

γραμμές για τα σχέδια διαχείρισης πληθυσμών μεγάλων σαρκοφάγων. 

 

Οι υπογράφοντες οργανισμοί δεσμεύονται ως προς την τήρηση της πλατφόρμας της ΕΕ για τα μεγάλα σαρκοφάγα. Με τον τρόπο αυτό, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργαστούν για την εξεύρεση λύσεων για τις συγκρούσεις που προκύπτουν από τη συνύπαρξη ανθρώπων και μεγάλων 

σαρκοφάγων: 

1) ανταλλάσσοντας εμπειρίες και εμπειρογνωμοσύνη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από τη συνύπαρξη ανθρώπων και μεγάλων σαρκοφάγων; 2) ακούγοντας και συζητώντας τις εμπειρίες και τις απόψεις των άλλων ενδιαφερόμενων μερών; 

3) πραγματοποιώντας διάλογο προς αναζήτηση συναίνεσης και αποδεχόμενοι ότι οι λύσεις ενδέχεται κάποιες φορές να συνεπάγονται συμβιβασμούς;   4) επιδεικνύοντας ευρύτητα πνεύματος ώστε να δέχονται παραδείγματα ορθών πρακτικών για την επιτυχή 

συνύπαρξη ανθρώπων και μεγάλων σαρκοφάγων; 

5) εκφράζοντας την προθυμία τους να μεταφέρουν και να δοκιμάσουν αυτά τα παραδείγματα ορθών πρακτικών;       6) διασφαλίζοντας την ικανότητά τους για πλήρη συμμετοχή στις εργασίες της πλατφόρμας. 
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Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου και να συγχαρώ θερμά τους οργανισμούς που αναφέρονται παραπάνω για την υπογραφή της σημαντικής αυτής συμφωνίας, την οποία και χαιρετίζω ολόψυχα. Το γεγονός αυτό αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά την 

πρωτοβουλία της ΕΕ για τα μεγάλα σαρκοφάγα, την οποία προωθεί εδώ και δύο χρόνια η Επιτροπή, και αποτελεί τον καρπό των κοινών προσπαθειών μας για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από τη συνύπαρξη ανθρώπων και μεγάλων σαρκοφάγων στην ΕΕ, μέσα σε ένα 

εποικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας και διαλόγου. 
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