Tisztelt kollégák!
Egy aktuális témához szólnék hozzá, ami helyi és regionális szinten is vitatéma lett Romániában
és Hargita megyében egyaránt.
A barnamedve a szigorúan védett fajok közé tartozik az Európai Unió területén. Románia
területén azonban sokkal nagyobb létszámban vannak jelen, mint bármelyik más tagállamban, az
állomány, több, mint 40% itt él és becslések szerint az utóbbi évtizedben számuk tovább
növekedett. A Vízügyi, Erdészeti és Környezetvédelmi Minisztérium adatai szerint 2014-ben
közel 6200 medve élt Romániában, azonban a vadásztársulatok ennél jóval többre, 10.060-ra
becsülik. Hargita megyében – az ország állományához viszonyítva – meglehetősen sok medve él.
Ahogyan már tavaly is hangsúlyoztam Roby Biwer úr jelentése kapcsán - Hozzájárulás az EU
madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvének célravezetőségi vizsgálatához – a Hargita
megyében élő medvepopuláció jóval az európai átlag fölött van, helyi szinten a vadkárok száma
évről évre növekszik, elnehezítve a helyi gazdák életét, illetve az emberi sérülések gyakorisága
aggasztó mértékeket ölt.
A mai nap egy igen jelentős dokumentum kerül megvitatásra, mégpedig A LIFE program félidős
értékelése című jelentés. Először is gratulálni szeretnék Vitold Stepien képviselő társamnak: a
dokumentum amellett, hogy fontos javaslatokat fogalmaz meg az állat- és környezetvédelem
területén, az emberi tevékenység és a környezet közötti egyensúly megteremtésére is törekszik.
Köszönöm, hogy figyelembe vette a korábbi felvetéseimet és mindhárom módosító javaslatomat
elfogadta. A Life program célkitűzéseivel kapcsolatban egy fontos dolgot szeretnék
hangsúlyozni, mégpedig az emberi biztonság, az élet és a tulajdon védelmének garantálását. Ez
egy olyan témakör, amely több százezer ember ember életét alakítja, formálja és behatárolja. A
jelentés első pontja kimondja, hogy a program az Európa 2020 stratégia céljaival és az RB
politikai prioritásaival összhangban hozzájárul a „zöld” munkahelyek és vállalkozások
létrehozásához. Erre különösképpen oda kell figyelni: munkahelyeket teremteni kell és nem
megszüntetni.

Figyelembe véve azt a tényt, hogy a medvék által okozott testi sérülések és anyagi károk száma
folyamatosan növekszik, kiváltképpen a hegyvidéki területeken, hatékony és azonnali
megoldásokat kell keressünk.
Együttműködés és szolidaritás – ezen elvek alapján kell cselekedjen minden érintett fél annak
érdekében, hogy specifikus megoldásokat fogalmazzunk meg egy specifikus, de annál inkább
terjedő problémára. Egyrészt, konszenzust kell teremteni a különböző társadalmi szereplők
között, ugyanis ez képezi minden egyes intézkedés hatékonyságának alapját. Másrészt, újra kell
gondolni a támogatási rendszert - főként, ami a hegyvidéki környezetet és állatvilágot illeti nagyobb figyelmet kell fordítani az innovatív és válságkezelő fejlesztések támogatására,
valamint az ember és állat együttélésének jellegzetességeit kutató tudományos projektekre.
Éppen ezért fogalmaztam meg a módósító javaslatomat is – javasoltam a hegyvidék esetében
kiutalt támogatások normatív alapú elosztását az állatvilág eredeti természeti környezetükben
való megtartása céljából. Figyelembe véve azt az aggasztó tényt, hogy a hegyvidéken élő
vadállatok által okozott testi sérülések és anyagi károk száma egyre jobban növekedik, ennek
megelőzése és az állatok eredeti élőhelyükön való megtartására céljából javasolt a normatív
alapú finanszírozás.
Tisztelt kollégák!
Remélem, hogy a jelentés hangsúlyosan ki fog térni erre a kihívásra is, hiszen tény, hogy a
medvék már sok országból eltűntek, viszont azok a nem számottevő medveállománnyal
rendelkező térségek is bármikor az ehhez hasonló sorsra juthatnak. Ezért is kérem önöket,
támogassák javaslataimat annak érdekében, hogy megelőzzük az ember és környezete közötti
egyensúly felbomlásának beláthatatlan következményeit.
Köszönöm!

