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B9-0000/2021

Resolutie van het Europees Parlement over de bescherming van de veehouderij en
wolven in Europa
(2021/2972(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 mei 2020, getiteld
“EU‑biodiversiteitsstrategie voor 2030: de natuur terug in ons leven brengen”
(COM(2020)0380),

– gezien de resolutie van het Europees Parlement van 9 juni 2021 over de
EU‑biodiversiteitsstrategie voor 2030: de natuur terug in ons leven brengen
(P9_TA(2021)0277),

– gezien de resolutie van het Europees Parlement van 15 november 2017 over een actieplan
voor de natuur, de mensen en de economie (2017/2819(RSP)),

– gezien de vragen aan de Commissie en de Raad over de bescherming van de veehouderij
en wolven in Europa (O-00000/2021 – B9-0000/2021),

– gezien artikel 136, lid 5, en artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat sommige soorten die krachtens de habitatrichtlijn worden aangemerkt als
soorten die speciale bescherming vereisen, met name de wolf, in sommige regio’s van
Europa een gunstige staat van instandhouding hebben bereikt, waardoor zij een bedreiging
zouden kunnen vormen voor andere wilde soorten en huisdieren en zo het natuurlijk
evenwicht van het ecosysteem zouden kunnen verstoren;

B. overwegende dat wolven veel zwerven en daarbij grenzen passeren, en dat zij zich soms
verplaatsen van een regio waar zij een gunstige staat van instandhouding hebben naar een
regio waar zij nog zijn ingedeeld als een soort die strikt moet worden beschermd, waardoor
het uiterst moeilijk is om maatregelen te nemen ter bescherming van de
plattelandsbevolking en hun huisdieren;

C. overwegende dat huisdieren, met name huisdieren die grazen op weidegronden en open
grasland, gevaar lopen door het toenemende aantal wolven, in het bijzonder in bergachtige
en dunbevolkte regio’s, en dat de aanwezigheid van wolven in dichter bevolkte
plattelandsgebieden negatieve gevolgen kan hebben voor de duurzame ontwikkeling van
zowel de traditionele landbouw als het toerisme;

D. overwegende dat de preventiemaatregelen ter voorkoming van co-existentieconflicten niet
doeltreffend genoeg zijn gebleken en dat de schadeloosstellingen vaak niet alle kosten van
de geleden schade dekken, waardoor de aanwezigheid van wolven gevolgen kan hebben
voor de levensvatbaarheid van de landbouw;

1. wijst erop dat bepaalde gebieden met hoge biodiversiteit moeten worden beheerd om een
evenwichtige ontwikkeling van alle soorten mogelijk te maken;
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2. herinnert aan de verantwoordelijkheid van de Commissie om de vorderingen bij het behalen
van een bepaalde staat van instandhouding voor soorten per regio te beoordelen en deze aan
te passen als de gewenste staat van instandhouding is bereikt, met het oog op de bescherming
van het vee; verzoekt de Commissie te erkennen dat de staat van instandhouding van de
wolf nu gunstig is in diverse regio’s waar hij nog steeds is ingedeeld als een soort die strikt
moet worden beschermd;

3. acht het noodzakelijk dat de Commissie de terminologie voor de omschrijving van een
populatie van een bepaalde soort aanpast indien die soort veel zwerft en regelmatig de
grenzen tussen verschillende regio’s passeert, zoals het geval is voor wolven, vooral met het
oog op de vaststelling van populaties in de gehele EU;

4. roept de Commissie op te erkennen dat er zowel actievere betrokkenheid van de regionale
en lokale actoren nodig is als meer samenwerking tussen regio’s, ook over de grenzen heen,
en dat zij de nodige flexibiliteit moeten krijgen om in bepaalde regio’s concrete maatregelen
te kunnen nemen waarmee de co-existentieconflicten doeltreffend kunnen worden opgelost;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten concrete maatregelen te nemen om de problemen aan
te pakken en zodoende de duurzame ontwikkeling van plattelandsgebieden en lokale
landbouw veilig te stellen, met name wat betreft traditionele landbouwpraktijken zoals
nomadische veeteelt;

6. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan passende financieringsmogelijkheden vast
te stellen buiten het GLB om, teneinde de co-existentie van grote carnivoren en duurzame
veehouderijpraktijken te waarborgen zonder de overkoepelende doelstellingen van het GLB
van de EU te ondermijnen;

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.


