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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία της κτηνοτροφίας 
και των μεγάλων σαρκοφάγων στην Ευρώπη
(2022/2952(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 13 και 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας1 
(οδηγία για τους οικοτόπους),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μεγάλων σαρκοφάγων έχει αυξηθεί σημαντικά 
στην ηπειρωτική Ευρώπη και, έως το 2016, ανήλθε σε περίπου 9 000 ευρασιατικούς 
λύγκους, 16 000 καφέ αρκούδες και 17 000 λύκους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αριθμοί 
αυτοί έχουν αυξηθεί περαιτέρω τα τελευταία χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση 
τα βέλτιστα διαθέσιμα στοιχεία, το 2022, ο αριθμός των λύκων στη γεωγραφική 
Ευρώπη είναι πιθανό να υπερβεί τους 21 500· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής 
Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) κατέταξε τον λύκο στο επίπεδο 
χαμηλότερης ανησυχίας στην ΕΕ ήδη το 2018 λόγω της μεγάλης αύξησης του 
πληθυσμού του· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τους εννέα ευρωπαϊκούς πληθυσμούς 
λύκων, η IUCN έχει κατατάξει οκτώ πληθυσμούς στις δύο ευνοϊκότερες κατηγορίες·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρνητικός αντίκτυπος των επιθέσεων στο ζωικό κεφάλαιο 
από τον αυξανόμενο πληθυσμό λύκων αυξάνεται εκθετικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
λύκοι έρχονται όλο και πιο συχνά κοντά στους ανθρώπους, ιδίως σε πυκνοκατοικημένες 
περιοχές·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραρτήματα της οδηγίας για τους οικοτόπους εγκρίθηκαν 
το 1992 και δεν έχουν επικαιροποιηθεί για 30 χρόνια, παρά την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τον αυξημένο αριθμό λύκων και την 
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των ειδών στην ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο άρθρο 19, η οδηγία για τους οικοτόπους προβλέπει τη 
διαδικασία προσαρμογής των παραρτημάτων στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, 
χωρίς να χρειάζεται να επανεξεταστεί η οδηγία·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μεγάλα σαρκοφάγα παρουσιάζουν υψηλή κινητικότητα και 
ότι οι πληθυσμοί μπορούν να εξαπλωθούν σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές σε 
διάφορες χώρες, εντός και εκτός της ΕΕ, με αποτέλεσμα ο ίδιος πληθυσμός με 
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης να μπορεί να υπόκειται σε μέτρα διαχείρισης σε 

1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
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μία περιοχή, ενώ εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως χρήζων αυστηρής προστασίας στη 
γειτονική περιοχή, παρά το γεγονός ότι έχει την ίδια κατάσταση διατήρησης· ζητεί μια 
επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τον πληθυσμό 
στο σύνολό του σε όλα τα κράτη μέλη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικόσιτα, ιδίως τα εκτρεφόμενα και αυτά που βρίσκονται σε 
βοσκοτόπους και σε συστήματα ελεύθερης βοσκής, απειλούνται από την ολοένα και 
μεγαλύτερη παρουσία  μεγάλων σαρκοφάγων, κυρίως σε ορεινές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές όπου η βοσκή είναι απαραίτητη για τη διατήρηση αυτών 
των σημαντικών οικοτόπων, ενώ σε αγροτικές περιοχές με μεγαλύτερη πυκνότητα 
πληθυσμού, η παρουσία λύκων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής, τόσο για την παραδοσιακή γεωργία όσο και για τον 
τουρισμό·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πυκνοκατοικημένες και αστικοποιημένες περιοχές με λίγα 
μεγάλα φυσικά καταφύγια, ο κίνδυνος για τα οικόσιτα ζώα είναι μεγαλύτερος· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πυκνότητα του ανθρώπινου πληθυσμού ποικίλλει σημαντικά 
μεταξύ των κρατών μελών και κυμαίνεται από 18 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο 
στη Φινλανδία έως πάνω από 500 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο στις Κάτω 
Χώρες·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδοσιακοί αλπικοί βοσκότοποι και τα συστήματα 
βόσκησης εγκαταλείπονται όλο και περισσότερο λόγω περιβαλλοντικών, γεωργικών 
και κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που συνδέονται με την εγγύτητα σε ένα μεγάλο 
σαρκοφάγο είδος, δημιουργώντας μια αναπόφευκτη σύγκρουση στόχων διατήρησης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 50 % όλων των προβάτων στην ηπειρωτική Ευρώπη ζουν 
κοντά σε τουλάχιστον ένα μεγάλο σαρκοφάγο είδος·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ότι τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή 
συγκρούσεων συνύπαρξης δεν είναι επαρκώς αποτελεσματικά, ενώ οδηγούν σε αύξηση 
του εργατικού δυναμικού και δυσανάλογο κόστος για τους γεωργούς και έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στο τοπίο και στην ελεύθερη κυκλοφορία άλλων άγριων ειδών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο των αποζημιώσεων διαφέρει μεταξύ των κρατών 
μελών και συχνά δεν λαμβάνει υπόψη το σύνολο της ζημίας, πέραν της ανεπανόρθωτης 
απώλειας της γενετικής κληρονομιάς πολλών αυτόχθονων ειδών·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια και οι τραυματισμοί οικόσιτων ζώων λόγω 
επιθέσεων μεγάλων σαρκοφάγων όχι μόνο προκαλούν ταλαιπωρία στα ζώα και 
οικονομικές ζημίες στους γεωργούς και κτηνοτρόφους, αλλά έχουν επίσης σημαντικές 
συναισθηματικές συνέπειες για τους ιδιοκτήτες τους·

1. εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων κατά του ζωικού 
κεφαλαίου ως αποτέλεσμα του ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού μεγάλων σαρκοφάγων, 
ιδίως λύκων, στην Ευρώπη· επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός πληθυσμός λύκων έχει 
αυξηθεί εκθετικά από την έναρξη ισχύος της οδηγίας για τους οικοτόπους πριν από 30 
χρόνια και, με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα στοιχεία, είναι πιθανό να υπερβεί τον 
αριθμό των 21 500 λύκων έως το 2022· επισημαίνει ότι ο λύκος περιλαμβάνεται στα 
είδη που προκαλούν μικρότερη ανησυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ-27 
στο πλαίσιο της αξιολόγησης της IUCN, και δεν αποτελούν πλέον απειλούμενα είδη·
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2. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στην κατάλληλη διαχείριση της 
βιοποικιλότητας, ώστε να καταστεί δυνατή η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των ειδών και 
των οικοσυστημάτων· επισημαίνει ότι, ενώ οι πολιτικές για τη βιοποικιλότητα είχαν 
θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την αποκατάσταση των μεγάλων ειδών σαρκοφάγων 
στην ΕΕ, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι τα αυξανόμενα επίπεδα του πληθυσμού 
οδηγούν σε αυξανόμενα περιβαλλοντικά, γεωργικά και κοινωνικοοικονομικά 
προβλήματα, και ότι θα πρέπει να αναληφθεί περισσότερη δράση, με βάση μια πιο 
περιφερειακή προσέγγιση σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους, για την αποτελεσματική διευθέτηση των συμβιβασμών που απαιτούνται·

3. τονίζει τη σημασία της βελτίωσης της επιτήρησης της υγείας των άγριων ειδών, η οποία 
είναι σημαντική στη συγκεκριμένη περίπτωση των λύκων λόγω υβριδισμού με 
σκύλους· εκφράζει την ανησυχία του για την εκτεταμένη εμφάνιση υβριδισμού σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, αν και εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις 
στην ένταση, καθώς αυξάνει επίσης τον κίνδυνο αλληλεπίδρασης με τον άνθρωπο· 
ζητεί μια τυποποιημένη πολιτική για τον εντοπισμό υβριδίων και μια διαφανή 
προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής ανταλλαγής δειγμάτων DNA 
λύκων μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων· τονίζει τη σημασία του έγκαιρου εντοπισμού 
υβριδισμού και ζητεί μια πιο προορατική προσέγγιση όσον αφορά τη δειγματοληψία 
και την αφαίρεση των ανιχνευθέντων υβριδίων από τη φύση·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το σημείο «Πρόταση τροποποίησης: 
Μεταγραφή του λύκου (Canis lupus) από το προσάρτημα II του προσαρτήματος III της 
σύμβασης» έχει συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της 42ης συνεδρίασης της 
μόνιμης επιτροπής της σύμβασης της Βέρνης· τονίζει ότι η κατάσταση διατήρησης του 
λύκου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δικαιολογεί τον μετριασμό του καθεστώτος 
προστασίας και, κατά συνέπεια, την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης·

5. καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί τακτικά την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη της 
κατάστασης διατήρησης των ειδών σε επίπεδο πληθυσμών στην ΕΕ και την επέκταση 
των άγριων ζώων με βάση επιστημονικά στοιχεία και με βάση την ανταλλαγή ατόμων 
και γονιδίων μεταξύ υποπληθυσμών, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή διασυνοριακή 
κινητικότητα των ειδών, και να προβαίνει σε προσαρμογή του καθεστώτος προστασίας 
μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή κατάσταση διατήρησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία και την ανάπτυξη διασυνοριακών 
σχεδίων διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές, καθώς 
και το επίπεδο των πληθυσμών·

6. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, χωρίς καθυστέρηση και σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
οδηγίας για τους οικοτόπους, την αναγκαία τροποποίηση για την προσαρμογή των 
παραρτημάτων στην επιστημονική πρόοδο σχετικά με την κατάσταση διατήρησης του 
λύκου, μεταφέροντας τα είδη λύκων από την αυστηρή προστασία του παραρτήματος IV 
στην προστασία του παραρτήματος V και, επιπλέον, να αναπτύξει μια τακτική 
διαδικασία αξιολόγησης που θα επιτρέπει την τακτική τροποποίηση του καθεστώτος 
προστασίας των πληθυσμών των ειδών μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή κατάσταση 
διατήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας για τους οικοτόπους·

7. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 16 της οδηγίας για τους οικοτόπους επιτρέπει στα κράτη μέλη 
να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις για την αυστηρή προστασία των ειδών, μεταξύ 
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άλλων για την πρόληψη σοβαρών ζημιών στο ζωικό κεφάλαιο, με σκοπό την 
προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας και τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, 
καθώς και για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας· σημειώνει από τις εκθέσεις 
σχετικά με τις παρεκκλίσεις που εφαρμόζονται, όπως διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη 
στην Επιτροπή ανά διετία, ότι τα κράτη μέλη κάνουν χρήση της ευελιξίας που παρέχει 
η νομοθεσία σε μάλλον διαφορετικό βαθμό· καλεί τις αρχές των κρατών μελών να 
αξιοποιήσουν καλύτερα την ευελιξία που προβλέπεται στο άρθρο 16· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βοηθήσουν ενεργά τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν 
αυξανόμενα προβλήματα συνύπαρξης, λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η άγρια πανίδα 
όσο και το ζωικό κεφάλαιο υφίστανται σημαντικές ζημίες, προκειμένου να μπορέσουν 
να αξιοποιήσουν την ευελιξία που ήδη υπάρχει δυνάμει του άρθρου 16· ζητεί την 
εφαρμογή του άρθρου αυτού που λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των προκλήσεων 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις 
περιφέρειες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να καταστεί δυνατή μια διαχειριστική 
προσέγγιση σε επίπεδο μεγαλύτερων γεωγραφικών περιφερειών και/ή σε επίπεδο 
πληθυσμών σε όλα τα κράτη μέλη·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν επειγόντως σε εφαρμογή τη χρήση 
της αναγκαίας διαχείρισης και των παρεκκλίσεων, δεδομένου του αντικτύπου που 
έχουν οι επιθέσεις μεγάλων σαρκοφάγων στην καλή διαβίωση των ζώων, 
συμπεριλαμβανομένων των τραυματισμών, των αποβολών, της μείωσης της 
γονιμότητας, της απώλειας ζώων ή ολόκληρων κοπαδιών, και των θανάτων σκύλων 
φυλάκων, καθώς και στην ευημερία των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της 
απώλειας εισοδήματος και του υψηλότερου εργατικού και υλικού κόστους, καθώς και 
του δυνητικού τραυματισμού ή του κινδύνου για τη ζωή·

9. τονίζει ότι η κτηνοτροφία πρέπει να είναι δυνατή χωρίς να απαιτούνται δυσανάλογα 
δαπανηρά και ενισχυμένα μέτρα προστασίας που επηρεάζουν αρνητικά τη δυνατότητα 
άσκησης της στις αγροτικές περιοχές· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση 
των επιπτώσεων της αυξανόμενης παρουσίας μεγάλων σαρκοφάγων στην Ευρώπη στη 
βιοποικιλότητα, στις αγροτικές κοινότητες και στον αγροτικό τουρισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης των γενεών στη γεωργία·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι τα τρέχοντα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφράξεων και των σκύλων-φυλάκων, δεν παράγουν τα 
απαραίτητα αποτελέσματα για την επαρκή πρόληψη των επιθέσεων και για την 
αρμονική συνύπαρξη· ζητεί να λαμβάνεται υπόψη η φύση του εδάφους και άλλοι 
σημαντικοί παράγοντες, όπως ο τουρισμός που είναι απαραίτητος στις περιοχές αυτές, 
κατά την εφαρμογή προληπτικών μέτρων και την εξέταση παρεκκλίσεων· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν, σε περιπτώσεις επέκτασης των 
πληθυσμών μεγάλων σαρκοφάγων, τη σημασία της ανάπτυξης και εφαρμογής 
εποπτικών μέτρων ελέγχου σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, με βάση 
επιστημονικά στοιχεία·

11. επισημαίνει ότι η πυκνότητα του ανθρώπινου πληθυσμού στην ΕΕ ποικίλλει σημαντικά 
και ότι, κατά συνέπεια, ο φυσικός χώρος που είναι διαθέσιμος στους λύκους ή άλλα 
μεγάλα σαρκοφάγα διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών· 
επισημαίνει ότι οι περιοχές αυτές δεν μπορούν να συντηρήσουν αυξανόμενο αριθμό 
λύκων με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται οι συγκρούσεις συνύπαρξης, ιδίως με 
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αυξημένο αριθμό επιθέσεων κατά του ζωικού κεφαλαίου λόγω έλλειψης άγριων 
οπληφόρων· εκφράζει την ανησυχία του για την αποδεδειγμένη στενότερη εγγύτητα 
των λύκων προς τον άνθρωπο σε αυτές τις περιοχές, καθώς δεν αποφεύγουν πλέον την 
ανθρώπινη επαφή, και η παρουσία ενός κτηνοτρόφου δεν αποτρέπει πλέον τους λύκους 
από το να επιτίθενται σε ζώα· επισημαίνει ότι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις 
περιοχές αναφέρουν ότι δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς, ιδίως οι ευρισκόμενοι σε 
ευάλωτη κατάσταση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν δεόντως υπόψη 
το γεγονός αυτό κατά την αξιολόγηση της κατάστασης και της ανάγκης για περαιτέρω 
παρεκκλίσεις και μέτρα διαχείρισης·

12. τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή, οι οικονομικές κρίσεις και ο πολλαπλασιασμός των 
επιθέσεων από μεγάλα σαρκοφάγα πλήττουν σοβαρότερα τις κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις στις περιοχές των Άλπεων· επισημαίνει ότι οι εκμεταλλεύσεις σε 
ορεινές περιοχές είναι μικρές και αντιμετωπίζουν υψηλό πρόσθετο κόστος, ωστόσο 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των ορεινών τοπίων και στη 
διαφύλαξη της βιοποικιλότητας σε αφιλόξενες περιοχές όπου τα μεγάλα άγρια 
φυτοφάγα έχουν εξαφανιστεί ή δεν έχουν ακόμη επανεισαχθεί, δεδομένου ότι 
αποτελούν ένα οικονομικά αποδοτικό εργαλείο που βασίζεται στη φύση για την 
πρόληψη και τον μετριασμό των κλιματικών επιπτώσεων, όπως οι ανεξέλεγκτες 
πυρκαγιές· τονίζει ότι περιοχές όπως οι πλούσιες σε είδη χλοώδεις εκτάσεις Nardus, σε 
πυριτιούχα εδάφη ορεινών περιοχών και σε αλπικούς και υποαλπικούς ασβεστούχους 
λειμώνες αξίζουν ιδιαίτερα διατήρησης στο πλαίσιο της οδηγίας για τους οικοτόπους· 
επισημαίνει ότι βασικός παράγοντας για τη διατήρηση αυτών των περιοχών είναι η 
εκτατική βόσκηση· σημειώνει ότι η αύξηση του πληθυσμού των λύκων, σε συνδυασμό 
με την αδυναμία εφαρμογής προστατευτικών μέτρων σε ακραίες τοπογραφικές 
τοποθεσίες, όπως σε ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές, οδηγεί στη σταδιακή 
εγκατάλειψη της βόσκησης· καλεί την Επιτροπή να προστατεύσει και να διατηρήσει 
παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές, όπως η ποιμενική κτηνοτροφία, το μοντέλο της 
γεωργικής βόσκησης, το μοντέλο της ποιμενικής γεωργίας και τις αναγνωρισμένες από 
την UNESCO πρακτικές μετακίνησης, καθώς και τον τρόπο ζωής των κτηνοτρόφων, 
μέσω αποφασιστικής δράσης και συγκεκριμένων λύσεων· αναγνωρίζει ότι ορισμένες 
από αυτές τις πρακτικές μπορούν να καλυφθούν από τον προτεινόμενο κατάλογο 
δυνητικών γεωργικών πρακτικών που χρηματοδοτούνται από οικολογικά προγράμματα, 
γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρεμβάσεις στους οικοτόπους άγριας ζωής· 
καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες για την προστασία της 
βόσκησης, όπου είναι αδύνατον να ληφθούν μέτρα προστασίας των κοπαδιών·

13. τονίζει ότι η καλή παρακολούθηση αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή διαχείριση 
των μεγάλων σαρκοφάγων, αλλά τα κράτη μέλη της ΕΕ χρησιμοποιούν διαφορετικές 
μεθόδους έρευνας και παρακολούθησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εναρμονίσουν επιστημονικά αποδεδειγμένες μεθοδολογίες παρακολούθησης σε όλα τα 
κράτη μέλη και να παρακολουθούν τους πληθυσμούς των μεγάλων σαρκοφάγων 
λαμβάνοντας υπόψη τη διασυνοριακή διάσταση που εκτείνεται σε διάφορες χώρες και 
μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, καθώς και τα χαρακτηριστικά κάθε οικοσυστήματος· 
καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν συστηματικά τις 
επιθέσεις κατά του ζωικού κεφαλαίου· ζητεί δε τα αποτελέσματα της παρακολούθησης 
να διατίθενται στο κοινό έγκαιρα και με διαφανή τρόπο·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντοπίσουν επαρκείς άμεσες και 
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μακροπρόθεσμες ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκτός της κοινής γεωργικής πολιτικής, για 
κατάλληλα προληπτικά μέτρα και επαρκή αποζημίωση των γεωργών για τις άμεσες και 
έμμεσες ζημίες που προκαλούνται από προστατευόμενα ζώα, συμπεριλαμβανομένων 
των έμμεσων ζημιών, όπως η απώλεια εμβρύων, ως αποτέλεσμα του άγχους κατά τη 
διάρκεια μιας επίθεσης, με αποτέλεσμα την απώλεια παραγωγής κατά την προσεχή 
περίοδο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το επίπεδο της αποζημίωσης που 
καταβάλλεται στους κτηνοτρόφους μετά από επίθεση και οι όροι πληρωμής διαφέρουν 
από το ένα κράτος μέλος στο άλλο· θεωρεί ότι, οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται 
στους κτηνοτρόφους, αφορούν την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν από 
επιθέσεις, και δεν πρέπει να συνδέονται με την ύπαρξη μέσων προστασίας που 
προσφέρουν αναποτελεσματική προστασία· ζητεί η αποζημίωση για ζημίες από 
μεγάλους θηρευτές να μην θεωρείται κρατική ενίσχυση· καλεί τα κράτη μέλη να 
χορηγήσουν ταχεία και πλήρη αποζημίωση για ζημίες που προκαλούνται από 
προστατευόμενα ζώα·

15. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο 
Συμβούλιο.


