Vážený kandidát, Vážená kandidátka do Európskeho parlamentu,
voľby do Európskeho parlamentu majú veľký význam pre slovenských poľovníkov, prirodzene
aj pre našu organizáciu Slovenskú poľovnícku komoru a našich členov. Poprosíme Vás, radi by
sme Vám dali priestor odpovedať nám na niekoľko otázok, ktoré výrazne vplývajú na nás
a taktiež na našich členov v snahe dať im tak možnosť širšieho spektra informácií.
Otázka č. 1
V novembri 2017 EU parlament prijal výzvu a Rezolúcia pre akčný plán pre prírodu, ľudí
a ekonomiku, osobitne pre veľké šelmy – vrátane výziev pre:
a) Európsky parlament vytvoril postup ako prijať štatút ochrany niektorých druhov,
ktorých požadovaná ochrana bola dosiahnutá – kľúčovým príkladom je vlk;
b) Komisia a členské krajiny pripravili konkrétne parametre, ako napr. povolenie lovu
s cieľom predísť negatívnym následkom spolužitia veľkých šeliem a ľudí v niektorých
regiónoch, s predchádzaním ohrozeniam v prospech udržateľného rozvoja vidieckych
oblastí.
Môžeme počítať s vašou podporou v prípade, ak požadovaná úroveň populácie dosiahla
stav uspokojivý, zmeniť jej štatút z absolútnej ochrany a nahradiť riadnym manažmentom
v súvislosti s regionálnymi a miestnymi potrebami?

Otázka č. 2
Taktiež v novembri 2017 tá istá rezolúcia vyzývala komisiu a členské krajiny zabezpečiť
podporu prostredníctvom európskej spoločnej poľnohospodárskej politiky ( ďalej len „SPP“) prostredníctvom nepriameho financovania prírode blízkym udržateľným spôsobom
hospodárenia s dôrazom na biodiverzitu. Federácia poľovníckych zväzov Európskej únie –
(ďalej len „FACE“) a my vyzývame pre silnejšie uplatnenie princípov biodiverzity, osobitne pre
populácie malej zveri, ktoré sú ohrozené zmenami v poľnohospodárstve pre nasledujúce
obdobie SPP.
Pomôžete nám v tejto práci pre viac udržateľnú SPP, ktorá bude zameraná s dôrazom
na enviromentálne vplyvy na faunu a flóru, osobitne na malú zver a jej životné prostredie?

Otázka č. 3
Európske spoločenstvo poľovníkov verí, že sa obíde bez zbytočných a nepotrebných reštrikcií
v poľovníctve, kde členské krajiny samé a nie európske rozhodnutia z Bruselu ovplyvňujú
rozhodnutia ohľadom poľovníctva a manažmentu prírody vo vlastných krajinách, nakoľko
členské krajiny majú najlepšie pochopenie pre svojich ľudí, unikátnu prírodu a tradície.
Môžeme počítať s vašou podporou, že poľovníctvo a obhospodarovanie prírody bude
zverené výraznejšie do kompetencií členských krajín?

Otázka č. 4
FACE a jej členské krajiny hľadajú ubezpečenie, že poľovníci budú môcť držať, používať a
cestovať so zbraňami a strelivom bezpečne a bez zbytočných nežiadúcich byrokratických
postupov, poplatkov a reštrikcií.
Môžeme počítať s vašou podporou, že budú zrušené neférové reštrikcie pri zbraniach
a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu?
Otázka č. 5
Na ostatnej konferencii CITES v Paríži v r. 2016 Európska únia a jej členské krajiny jednoznačne
podporili rezolúciu:
Výzvu, že „vhodne manažovaný a udržateľný lov je súčasťou a príspevkom k zachovaniu
druhov a poskytuje pre všetky živočíchy možnosť pre miestne komunity a generuje benefity,
ktoré môžu byť investované do ochrany prírody.
Odporúča krajinám vytvárať podporné mechanizmy pre poľovné druhy, ktoré vytvárajú
zachovanie socioekonomických benefitov a sú výrazným činiteľom pre lepšie podmienky
života pre ľudí, s možnosťou vytvárania miestnych parametrov a rozhodovacích procesov,
súvisiacich s dovozom poľovníckych trofejí.
Môžeme počítať s vašou podporou zabezpečujúcou pre poľovníctvo, tak isto pre krajinu
a svet, že sa nebudú prijímať zákazy a reštrikcie, ktoré podrývajú efektívne manažmentové
stratégie vidieckej zamestnanosti ?

Otázka č. 6
Európsky parlament a jeho veľmi dôležitý a aktívny článok Intergroup pre biodiverzitu,
poľovníctvo a vidiek, existujúci od r. 1985, združujúci členov parlamentu naprieč politickým
spektrom je pripravená prijať skúsenosti, vízie a informácie v niekoľkých témach.
Môžeme počítať s vašou podporou pre znovu založenie tejto dôležitej Intergroup
skupiny pre parlamentné obdobie rokov 2019 – 2024 ?

Ďalšie otázky sú vítané

