
 

 

Susitarimas dėl dalyvavimo ES žmonių ir stambiųjų plėšrūnų sambūvio platformos veikloje 

Pripažindama problemas, kurios kyla saugant stambiuosius plėšrūnus Europos Sąjungoje, Europos Komisija pradėjo vykdyti Stambiųjų plėšrūnų iniciatyvą. Po diskusijų su suinteresuotaisiais subjektais nuspręsta sukurti specialią ES stambiųjų 

plėšrūnų platformą kaip pagrindą struktūriniam suinteresuotųjų subjektų dialogui klausimais, kurių kyla dėl žmonių ir stambiųjų plėšrūnų sambūvio. Tai bus savanoriška pagrindinių suinteresuotųjų subjektų organizacijų, kurias domina 

stambiųjų plėšrūnų klausimai, grupė. Rūpimos rūšys – tai rudasis lokys, vilkas, paprastoji lūšis ir ernis. Ši iniciatyva netaikoma Ispanijos lūšiai, kuriai gresia labai didelis pavojus. 

Platformos misija – skatinti konfliktų tarp žmonių interesų ir stambiųjų plėšrūnų rūšių mažinimo būdus ir priemones, ir, jei įmanoma, surasti jų sprendimus, keičiantis žiniomis ir kartu dirbant, laikantis atvirumo, 

konstruktyvumo ir tarpusavio pagarbos principų. 

Toliau išvardytos organizacijos sutinka su šiais pagrindiniais principais: 

1. Veikti laikantis ES teisės. ES Buveinių direktyva (92/43/EEB) yra bendra teisinė priemonė, skirta stambiųjų plėšrūnų rūšių geros apsaugos būklės išsaugojimui ir tausiam valdymui ES;  

2. Užtikrinti būtiną žinių bazę. Bet koks stambiųjų plėšrūnų valdymas privalo būti grindžiamas tvirtais moksliniais įrodymais, naudojantis geriausiais turimais ir patikimais duomenimis; 

3. Pripažinti socialinius, ekonominius ir kultūrinius veiksnius. Žmonių bendruomenės turi teisę tausiai naudotis savo gamtos ištekliais ir išsaugoti kultūros paveldą daugiafunkciuose kraštovaizdžiuose, kurių neatsiejama dalis yra stambieji 

plėšrūnai. Turi būti pripažintas teigiamas ekonominės veiklos poveikis šių kraštovaizdžių vertybėms. Reikėtų pripažinti ir poreikį užtikrinti visuomenės saugumą; 

4. Spręsti problemas pasitelkus konstruktyvų suinteresuotųjų subjektų dialogą. Rasti su stambiaisiais plėšrūnais susijusių problemų sprendimus ir palengvinti žmonių bei šių žvėrių sambūvį geriausiai galima tik užtikrinant konstruktyvų 

pagrindinių suinteresuotųjų subjektų dialogą vietos, nacionaliniu ir ES lygmenimis. Šie sprendimai turėtų būti pritaikyti prie vietos ir regioninių sąlygų;  

5. Isipareigoti bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu. Didžiosios ES stambiųjų plėšrūnų rūšių populiacijų dalies nacionalinės sienos neriboja. Todėl vien nacionalinių sprendimų nepakaks, jei nebus prasmingo suinteresuotųjų subjektų 

dialogo, apimančio tarpvalstybinį bendradarbiavimą ES viduje bei, kur tinkama, ir su kaimyninėmis valstybėmis. Be kita ko, būtina atsižvelgti į Stambiųjų plėšrūnų populiacijų valdymo planų gaires. 

 

Pasirašančiosios organizacijos įsipareigoja dalyvauti ES stambiųjų plėšrūnų platformos veikloje. Taip jos pasižada bendradarbiauti, kad rastų problemų, kylančių dėl žmonių ir stambiųjų plėšrūnų sambūvio, sprendimus: 

1) dalydamosi patirtimi ir žiniomis spręsdamos žmonių ir stambiųjų plėšrūnų sambūvio keliamus uždavinius;    2) klausydamosi kitų suinteresuotųjų subjektų patirties ir nuomonių ir jas aptardamos; 

3) palaikydamos dialogą, kad pasiektų bendrą sutarimą, ir sutikdamos, kad ieškant sprendimų kartais gali reikėti kompromiso;  4) būdamos atviros perimti sėkmingus žmonių ir stambiųjų plėšrūnų sambūvio gerosios patirties 

pavyzdžius; 

5) rodydamos norą perkelti ir išbandyti tuos gerosios patirties pavyzdžius;        6) užtikrindamos savo gebėjimą visapusiškai dalyvauti platformos veikloje. 
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Norėčiau padėkoti visoms pirmiau išvardytoms organizacijoms ir šiltai jas pasveikinti pasirašius šį svarbų Susitarimą. Juo iš visos širdies džiaugiuosi. Šis Susitarimas – didelė pažanga vykdant ES stambiųjų plėšrūnų iniciatyvą, kurią Komisija 

propagavo pastaruosius dvejus metus, ir vaisius mūsų bendrų pastangų spręsti dėl žmonių ir stambiųjų plėšrūnų sambūvio ES kylančias problemas konstruktyvioje bendradarbiavimo ir dialogo dvasioje.   
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