
 

 

Sopimus osallistumisesta ihmisten ja suurpetojen rinnakkaiseloa käsittelevään EU-foorumiin 

Euroopan komissio on käynnistänyt suurpetoaloitteen vastatakseen suurpetojen suojelua Euroopan unionissa koskeviin haasteisiin. Sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen päätettiin perustaa erityinen EU:n suurpetofoorumi, 

jotta saataisiin luotua puitteet ihmisten ja suurpetojen rinnakkaiselosta käytävälle sidosryhmien väliselle jäsennellylle vuoropuhelulle. Foorumissa kokoontuu tärkeimmistä sidosryhmäjärjestöistä koostuva vapaaehtoinen ryhmä, joka on 

kiinnostunut suurpetoihin liittyvistä kysymyksistä. Foorumissa tarkasteltavia suurpetolajeja ovat karhu, susi, ilves ja ahma. Erittäin uhanalaista iberianilvestä ei tarkastella tämän aloitteen puitteissa. 

Foorumin tavoitteena on EDISTÄÄ KEINOJA JA TAPOJA SELLAISTEN ONGELMIEN VÄHENTÄMISEKSI, JOISSA SUURPETOJEN JA IHMISTEN EDUT OVAT RISTIRIIDASSA, JA MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN MYÖS RATKAISTA 

NÄMÄ ONGELMAT. TÄHÄN PYRITÄÄN VAIHTAMALLA TIETOJA JA TEKEMÄLLÄ YHTEISTYÖTÄ AVOIMELLA, RAKENTAVALLA JA KESKINÄISEEN KUNNIOITUKSEEN PERUSTUVALLA TAVALLA. 

 

Jäljempänä luetellut järjestöt hyväksyvät seuraavat perusperiaatteet: 

1. EU:n lainsäädännön puitteissa toimiminen: EU:n luontodirektiivi 92/43/ETY on kokonaisvaltainen sääntelyväline, joka koskee suurpetolajien suojelua ja kestävää hoitoa EU:ssa lajien suotuisa suojelun taso huomioiden.  

2. Tarvittavan tietopohjan varmistaminen: Suurpetokantojen hoidon on pohjauduttava vankkaan tieteelliseen näyttöön, joka perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan ja luotettavaan tietoon. 

3. Sosiaalistaloudellisten ja kulttuuristen tekijöiden tunnustaminen: Ihmisillä on oikeus käyttää luonnonvarojaan ja säilyttää kulttuuriperintönsä kestävällä tavalla monikäyttöisessä ympäristössä, johon myös suurpedot kuuluvat 

olennaisena osana. Taloudellisen toiminnan vaikutus näiden alueiden arvoihin on tunnustettava. Myös tarve yleisen turvallisuuden varmistamiseksi olisi tunnustettava. 

4. Ongelmien ratkaiseminen sidosryhmien välisellä rakentavalla vuoropuhelulla: Paras tapa ratkaista suurpetoihin liittyviä ongelmia ja helpottaa ihmisten ja suurpetojen rinnakkaiseloa on käydä rakentavaa vuoropuhelua tärkeimpien 

sidosryhmien välillä paikallisella, kansallisella ja EU:n tasolla. Nämä ratkaisut olisi mukautettava paikallisiin ja alueellisiin olosuhteisiin. 

5. Rajat ylittävään yhteistyöhön sitoutuminen: Suurin osa EU:n suurpetopopulaatioista ulottuu useamman jäsenvaltion alueelle. Tämän vuoksi kansalliset ratkaisut eivät yksinään riitä ilman sidosryhmien välistä vuoropuhelua, jossa 

käsitellään myös rajat ylittävää yhteistyötä EU:n sisällä ja tarvittaessa myös naapurimaiden kanssa. Tässä yhteydessä on otettava huomioon mm. EU:n suuntaviivat suurpetokantojen populaatiotason kannanhoitosuunnitelmille. 

 

Allekirjoittaneet järjestöt sitoutuvat EU:n suurpetofoorumiin. Tämä tarkoittaa sitä, että ne sitoutuvat toimimaan yhdessä löytääkseen ratkaisuja ihmisten ja suurpetojen rinnakkaiseloa koskeviin ongelmiin 

1) jakamalla kokemuksiaan ja asiantuntemustaan ihmisten ja suurpetojen rinnakkaiseloa koskeviin haasteisiin liittyen;     2) kuuntelemalla muiden sidosryhmien kokemuksia ja näkemyksiä ja keskustelemalla 

niistä; 

3) pyrkimällä vuoropuhelun kautta saavuttamaan yhteisymmärryksen ja hyväksymällä sen, että ratkaisut saattavat joskus edellyttää kompromisseja; 4) olemalla avoimia hyväksymään ihmisten ja suurpetojen rinnakkaiseloa edistäviä 

hyviä käytänteitä; 

5) ilmaisemalla halukkuutensa testata näitä hyviä käytänteitä;            6) varmistamalla valmiutensa osallistua tehokkaasti suurpetofoorumin työhön. 
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Haluan välittää lämpimät kiitokseni ja onnitteluni kaikille edellä mainituille järjestöille tämän tärkeän sopimuksen allekirjoittamisen johdosta. Sopimus on tärkeä askel EU:n suurpetoaloitteessa, jota komissio on ajanut jo kahden vuoden ajan, 

ja joka on tulosta yhteisistä ponnisteluistamme, joilla olemme pyrkineet rakentavan yhteistyön ja vuoropuhelun hengessä ratkaisemaan ihmisten ja suurpetojen rinnakkaiseloa EU:ssa koskevia kysymyksiä.  
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