
 

 

Nõusolek osaleda ELi platvormis, milles käsitletakse inimeste ja suurkiskjate kooseksisteerimist 

Tunnistades probleeme, mis tulenevad suurkiskjate kaitsmisest Euroopa Liidus, on Euroopa Komisjon teinud suurkiskjaid käsitleva algatuse. Pärast sidusrühmadega peetud arutelusid otsustati luua suurkiskjad käsitlev ELi platvorm, et luua 

raamistik sidusrühmade vahelise struktureeritud dialoogi pidamiseks küsimustes, mis kerkivad üles inimeste ja suurkiskjate kooseksisteerimisel. Sellest saab peamiste sidusrühmade esindusorganisatsioonide vabatahtlik rühmitus, keda 

huvitavad suurkiskjatega seotud küsimused. Probleemsed liigid on pruunkaru, hunt, euraasia ilves ja ahm ehk kaljukass; ülimalt ohustatud ibeeria ilvest selle algatuse raames ei käsitleta. 

Platvormi ülesanne on EDENDADA VIISE JA VAHENDEID SELLEKS, ET MINIMEERIDA JA VÕIMALUSE KORRAL LEIDA LAHENDUSI INIMESTE HUVIDE JA SUURKISKJATE OLEMASOLU VAHEL TEKKIVATELE KONFLIKTIDELE, 

VAHETADES TEAVET JA TEHES KOOSTÖÖD AVATUD, KONSTRUKTIIVSEL JA VASTASTIKKU LUGUPIDAVAL VIISIL. 

 

Allpool loetletud organisatsioonid lepivad kokku järgmistes põhimõtetes. 

1. Töötatakse ELi õigusraamistikus: ELi elupaikade direktiiv 92/43/EMÜ on suurkiskjaliikide kaitse ja säästva ohjamise üldeesmärke kajastav õigusakt neile soodsa kaitsestaatuse tagamiseks ELis.  

2. Tagatakse vajalik teadmiste baas: suurkiskjate mis tahes viisil ohjamist tuleb korraldada teaduslikel alustel, kasutades kõige täpsemaid ja usaldusväärsemaid andmeid. 

3. Võetakse arvesse sotsiaal-majanduslikke ja kultuurilisi kaalutlusi ja probleeme: inimestel on õigus kasutada oma loodusvarasid ja kaitsta säästval viisil kultuuripärandit multifunktsionaalsetes maastikes, mille lahutamatu osa on 

suurkiskjad. Tuleb tunnustada majandustegevuse panust kõnealuste maastike väärtusesse. Samuti tuleb arvestada, et on vaja tagada elanikkonna turvalisus.   

4. Konfliktid lahendatakse sidusrühmade vahelise konstruktiivse dialoogiga: kõige parem on lahendada suurkiskjatega kaasnevaid probleeme ja soodustada inimeste ja suurkiskjate kooseksisteerimist konstruktiivse dialoogi abil 

sidusrühmade vahel kohalikul, riiklikul ja ELi tasandil. Need lahendused peavad olema kohandatud kohalikele ja piirkondlikele oludele. 

5. Tehakse piiriülest koostööd: valdava enamiku suurkiskjaliikide asualad ulatuvad üle riigipiiride. Seetõttu ei toimi liikmesriikide lahendused ilma sidusrühmade mõtestatud dialoogita, mis hõlmab piiriülest koostööd ELis ja vajaduse 

korral naaberriike, võttes muu hulgas arvesse ka suurkiskjate populatsioonide ohjamise suuniseid. 

 

Allakirjutanud organisatsioonid kohustuvad järgima ELi platvormi suurkiskjate kohta. Seda tehes võtavad nad kohustuse teha koostööd, et leida lahendus konfliktidele, mis tulenevad inimeste ja suurkiskjate kooseksisteerimisest. Sel eesmärgil 

nad 

1) jagavad oma kogemusi ja teadmisi probleemide lahendamisel, mille on põhjustanud inimeste ja suurkiskjate kooseksisteerimine; 2) kuulavad ja arutavad muude sidusrühmade kogemusi ja seisukohti; 

3) alustavad dialoogi konsensuse leidmiseks ja on nõus, et lahenduseks võib mõnikord olla ka kompromiss;    4) on avatud heade tavade näidetele, mis käsitlevad inimeste ja suurkiskjate edukat 

kooseksisteerimist; 

5) on valmis neid häid tavasid üle võtma ja katsetama;           6) osalevad täiel määral platvormi töös. 
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Tahaksin väljendada oma suurt rõõmu ja edastada südamlikud õnnesoovid eespool loetletud organisatsioonidele selle olulise lepingu allkirjastamise puhul. See on suur edasiminek suurkiskjaid käsitlevas ELi algatuses, mida komisjon on 

toetanud viimase kahe aasta jooksul, ning see on meie ühiste jõupingutuste vili konstruktiivse koostöö ja dialoogi kaudu probleemide lahendamisel, mis tulenevad inimeste ja suurkiskjate kooseksisteerimisest ELis. 
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