
Acord de participare la Platforma UE  privind coexistența oamenilor cu carnivorele mari 
 

În semn de recunoaștere a provocărilor care decurg din conservarea carnivorelor mari în Uniunea Europeană, Comisia Europeană a instituit Inițiativa privind carnivorele mari. În urma discuțiilor cu părțile interesate, s-a decis stabilirea 
unei platforme speciale a UE privind carnivorele mari, care să ofere un cadru de dialog structurat între părțile interesate cu privire la problemele care decurg din coexistența oamenilor cu carnivorele mari. Această platformă va fi o 
grupare voluntară a principalelor organizații ale părților interesate vizate de problemele legate de carnivorele mari. Speciile de interes sunt ursul brun, lupul, râsul și glutonul. Râsul iberic, specie foarte amenințată, nu face parte din 
inițiativă. 
 

Misiunea platformei este SĂ PROMOVEZE METODE ȘI MIJLOACE PENTRU A REDUCE LA MINIMUM ȘI, ATUNCI CÂND ESTE POSIBIL, PENTRU A SOLUȚIONA CONFLICTELE DINTRE INTERESELE UMANE ȘI PREZENȚA 
UNOR SPECII DE CARNIVORE MARI, PRIN SCHIMBURI DE CUNOȘTINȚE ȘI PRINTR-O CONLUCRARE DESCHISĂ ȘI CONSTRUCTIVĂ, DESFĂȘURATĂ ÎN SPIRITUL RESPECTULUI RECIPROC. 

 
Organizațiile enumerate mai jos sunt de acord cu principiile de bază enunțate în cele ce urmează. 
1. Respectarea cadrului juridic al UE la desfășurarea activității: Directiva UE privind habitatele (92/43/CEE) constituie instrumentul juridic general pentru conservarea și gestionarea durabilă a speciilor de carnivore mari la un stadiu 

corespunzător de conservare în UE. 
2. Asigurarea bazei de cunoștințe necesare: orice mod de gestionare a speciilor de carnivore mari trebuie să fie determinat pe baza unor dovezi științifice solide, utilizând cele mai bune date disponibile și date fiabile. 
3. Luarea în considerare a factorilor și a preocupărilor de ordin socioeconomic și cultural: societățile umane au dreptul de a-și utiliza resursele naturale și de a-și conserva patrimoniul cultural într-un mod durabil în cadrul unor 

peisaje multifuncționale, din care carnivorele mari fac parte integrantă. Trebuie recunoscută contribuția activităților economice la valorile peisajelor respective. Ar trebui recunoscută, de asemenea, necesitatea de a asigura 
siguranța publică. 

4. Soluționarea conflictelor printr-un dialog constructiv în rândul părților interesate: Cel mai bun mod de găsire a unei soluții la conflictele cu carnivorele mari și de facilitare a coexistenței oamenilor cu carnivorele mari este 
purtarea unui dialog constructiv în rândul părților interesate de la nivel local, de la nivel național și de la nivelul UE. Aceste soluții ar trebui să fie adaptate la condițiile locale și regionale. 

5. Lansarea unei cooperări transfrontaliere: Populațiile de specii de carnivore mari din UE sunt caracterizate, în marea lor majoritate, de arii de răspândire care depășesc frontierele naționale. Prin urmare, soluțiile naționale nu vor 
funcționa în mod izolat, fără un dialog serios cu părțile interesate care să presupună o cooperare transfrontalieră în cadrul UE și, când este necesar, cu țările învecinate, ținând seama, printre altele, de Orientările pentru 
elaborarea planurilor de gestionare a efectivelor de carnivore mari („Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores”). 

 
Organizațiile subsemnate se angajează să participe la platforma UE privind carnivorele mari. Procedând astfel, acestea se angajează să conlucreze pentru a găsi soluții la conflictele care decurg din coexistența oamenilor cu carnivorele 
mari și, în acest scop: 

1) să își împărtășească experiențele și cunoștințele de specialitate în abordarea provocărilor legate de coexistența oamenilor cu carnivorele mari; 
2) să asculte și să discute experiențele și opiniile altor părți interesate; 
3) să poarte dialoguri pentru găsirea unui consens și să admită faptul că soluțiile pot cere uneori compromisuri; 
4) să fie dispuse să accepte exemple de bune practici pentru o coexistență reușită a oamenilor cu carnivorele mari; 
5) să își exprime disponibilitatea de a comunica și de a testa exemplele de bune practici; 
6) să își asigure capacitatea de a participa pe deplin la activitatea platformei. 
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Cu ocazia semnării acestui important acord, pe care îl salut din toată inima, aș dori să îmi exprim aprecierea pentru organizațiile enumerate mai sus, cărora le adresez felicitări călduroase. Acest acord reprezintă un 
pas înainte hotărâtor în cadrul Inițiativei UE privind carnivorele mari, pe care Comisia a promovat-o în ultimii doi ani, și este rodul eforturilor noastre comune de a aborda problemele care decurg din coexistența 

oamenilor cu carnivorelor mari în UE într-un spirit constructiv de cooperare și dialog. 
 

Janez Potočnik 

European Commissioner for the Environment 

 


