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ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et ülemaailmsel tasandil aitab EL märkimisväärselt kaasa võitlusele 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemise vastu ning on koos liikmesriikidega peamine 

bioloogilise mitmekesisuse kaitse rahastaja ja suurim ametliku arenguabi andja 

bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas, kusjuures ajavahemikul 2006–2013 on 

rahastamine kahekordistunud; rõhutab siiski vajadust suurendada ELi panust bioloogilise 

mitmekesisuse säilitamisse ülemaailmsel tasandil, et saavutada õigeaegselt Aichi 

bioloogilise mitmekesisuse eesmärgid; 

2. toonitab bioloogilise mitmekesisuse otsustava tähtsusega rolli säästva arengu eesmärkide 

puhul, eelkõige seoses 14. eesmärgiga kaitsta ja kasutada säästvalt ookeane, meresid ja 

mereressursse ning 15. eesmärgiga taastada maismaaökosüsteemide säästev kasutamine 

ning kaitsta ja edendada seda, tagada metsade säästev majandamine, võidelda 

kõrbestumise vastu ning peatada ja pöörata ümber mulla degradeerumine ja peatada 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemine; tuletab meelde, et ELil on uskumatu bioloogiline 

mitmekesisus, eelkõige tänu äärepoolseimatele piirkondadele, kuid ühtlasi tänu sellega 

seotud ülemeremaadele ja -territooriumidele; nõuab seetõttu, et EL jätkaks kindlalt 

bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni täiendavat tugevdamist ja tagaks selle 

tulemusliku rakendamise; 

3. märgib, et elupaikade killustumine, kahjustumine ja hävimine maakasutuse muutuse, 

kliimamuutuste, jätkusuutmatute tarbimismudelite ja merede ebasäästliku kasutamise tõttu 

on mõned peamised tegurid, mis põhjustavad bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ELis 

ja väljaspool seda; rõhutab sellega seoses vajadust teha kindlaks ja kehtestada näitajad, 

millega ühemõtteliselt ja teaduslikult hinnata bioloogilise mitmekesisuse seisundit antud 

alal või piirkonnas, ning toetada mõistlikku ja säästvat ressursikasutust nii ELis kui ka 

ülemaailmsel tasandil, sealhulgas arengumaades, ning eelkõige nõuab tungivalt, et EL 

seoks oma rahvusvahelised kohustused bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas paremini 

oma kliimamuutuste strateegia ja strateegiaga „Euroopa 2020”; rõhutab, et 

ressursitõhusam majandus ja ületarbimise vähendamine võivad aidata ELil vähendada 

oma sõltuvust loodusvaradest, eelkõige nendest, mis pärinevad väljastpoolt Euroopat; 

tuletab ühtlasi meelde, et ökosüsteemipõhised lähenemisviisid kliimamuutuste 

leevendamisele ja nendega kohanemisele võivad pakkuda kulutõhusaid alternatiive 

tehnoloogilistele lahendustele, samas sõltub paljude rakendusteaduste areng loodusvarade 

pikaajalisest kättesaadavusest ja mitmekesisusest; 

4. nõuab keskkonnakahjulike toetuste kaotamist kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020” ja 

Aichi bioloogilise mitmekesisuse kolmanda eesmärgiga; 

5. mõistab hukka asjaolu, et ELi võetud meetmed bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 

ümberpööramiseks jäävad endiselt alla Euroopa bioloogilisele mitmekesisusele 

avaldatavale jätkuvale ja suurenevale survele, mis tuleneb näiteks maakasutuse muutusest, 

saastest ja kliimamuutustest; tuletab meelde, et bioloogilise mitmekesisuse vähenemine 

läheb kalliks maksma kogu ühiskonnale tervikuna, eriti sellistes majandussektorites 

osalejatele, mis otseselt sõltuvad ökosüsteemiteenustest, nagu põllumajandustootjad; 
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nõuab, et EL integreeriks bioloogilise mitmekesisuse kõigisse majandussektoritesse ja 

võimaldaks koostoimet erinevate mitmepoolsete rahvusvaheliste keskkonnalepingute 

rakendamises; 

6. on seisukohal, et bioloogilise mitmekesisuse majanduslik väärtus peaks kajastuma 

näitajates, mis suunavad otsustamist (ilma, et see tooks kaasa bioloogilise mitmekesisuse 

kaubastamise) ning ulatuvad SKPst kaugemale; on veendunud, et see aitab kaasa säästva 

arengu eesmärkide saavutamisele; nõuab sellega seoses bioloogilise mitmekesisuse 

väärtuste süstemaatilist integreerimist riiklikesse arvepidamissüsteemidesse säästva 

arengu eesmärkide jälgimisprotsessi raames; 

7. tuletab meelde, et kliimamuutuste taseme hoidmine oluliselt alla 2 °C võrreldes 

tööstusajastu eelse tasemega on väga tähtis bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 

ärahoidmiseks; tuletab samas meelde, et mitmed ökosüsteemid toimivad looduslike 

ohtude puhvrina, aidates seega kaasa kliimamuutustega kohanemisele ja 

leevendusstrateegiale; 

8. tuletab meelde, et metsades leidub ligikaudu 90 % maapealsest bioloogilisest 

mitmekesisusest, samas kui nendest sõltub üle miljardi inimese elatis; märgib murega, et 

kasvav rahvusvaheline nõudlus puitbiomassi järele võib ohustada bioloogilist 

mitmekesisust ja metsade ökosüsteeme, millest sõltub vaeste inimeste elatis; kardab, et 

ELi impordisõltuvus võib põhjustada laialdast raadamist arengumaades ja ebaseaduslikku 

raiet ning nõrgestada metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja 

puidukaubanduse (FLEGT) tegevuskava raames sõlmitud vabatahtlikke 

partnerluslepinguid; tuletab ka meelde, et biomassi suurenenud kasutamine võib kaasa 

tuua metsandustavade intensiivistumise ja metsade süsinikuvaru vähenemise, seades 

seeläbi ohtu eesmärgi hoida kliima soojenemise tõus alla 2 °C; nõuab, et EL töötaks välja 

raadamist ja metsade seisundi halvenemist käsitleva tegevuskava, mis on kohaldatav 

ülemaailmselt, sealhulgas arengumaades, jätkates samas oma algatusi hea metsahalduse 

tugevdamiseks, eelkõige FLEGT-lepingute kaudu; 

9. nõuab tungivalt, et biomassi tootmisega seotud sotsiaalsed ja keskkonnasäästlikkuse 

kriteeriumid moodustaksid taastuvenergia direktiivi raamistiku sidusa osa; peab väga 

oluliseks, et kõigi sektorite jaoks, milles biomassi võidakse kasutada, töötataks välja 

säästlikkuse standardid koos säästva metsamajandamise kriteeriumidega, millega 

tagatakse, et bioenergia ei soodusta kliimamuutusi ega muutu maa hõivamise ja toiduga 

kindlustamatuse lisapõhjuseks; 

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike tungivalt üles seadma 2020. aasta eesmärkide 

saavutamise esmatähtsale kohale; nõuab mitmeid sidusrühmi hõlmavat lähenemisviisi 

ning rõhutab piirkondlike ja kohalike osalejate keskset rolli selles protsessis; rõhutab, et 

üldsuse suurem teadlikkus bioloogilisest mitmekesisusest ja toetus sellele on samuti 

olulised; 

11. tuletab meelde, et agrokütuste laiem kasutamine, mis põhineb peamiselt ulatusliku 

tööstusliku monokultuursuse ja intensiivse põllumajanduse levikul, kahjustab keskkonda, 

bioloogilist mitmekesisust, mulla viljakust ja vee kättesaadavust; nõuab tungivalt, et 

komisjon tagaks, et biokütuseid käsitlev ELi poliitika on kooskõlas ELi võetud 

kohustustega bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni raames, kliimapoliitika ja sellega 

seotud kohustustega (sealhulgas ÜRO 21. kliimamuutuste konverentsi raames võetud 
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kohustustega) ning ÜRO REDD-programmi (ÜRO koostööprogramm, mis käsitleb 

raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate heitkoguste vähendamist 

arengumaades) eesmärkidega; 

12. märgib murega, et 90 % maailmas tarbitavast palmiõlist toodetakse Indoneesias ja 

Malaisias rabametsade arvel, mis põletatakse maha, et teha ruumi suurtele akaatsia- ja 

õlipalmi istandustele; juhib tähelepanu asjaolule, et Maailmapanga uuringu kohaselt on 

Indoneesia muutunud suuruselt kolmandaks kasvuhoonegaaside tekitajaks just 

metsatulekahjude tõttu; 

13. rõhutab vajadust kaitsta arengumaade põllumajanduse bioloogilist mitmekesisust, et 

saavutada toiduga kindlustatus; kutsub seetõttu komisjoni üles investeerima 

agroökoloogiasse arengumaades, pidades silmas õigusega toidule tegeleva ÜRO 

eriraportööri soovitusi; 

14. märgib, et ELi arenguabi ning ELi ja Aafrika riikide vahel sõlmitud kaubanduslepingud 

mõjutavad seemneid käsitlevate õigusaktide reformi Aafrikas, hõlmates 

intellektuaalomandi kaitse sätteid eesmärgiga lihtsustada piiriülest seemnekaubandust ja 

kaitsta kaubanduslikke seemnesorte; palub komisjonil tagada, et ELi kohustused seoses 

taimegeneetiliste ressursside toidu ja põllumajanduse tarbeks kasutamise rahvusvahelises 

lepingus sätestatud põllumajandustootjate õigustega kajastuksid kogu seemnepoliitika 

arendamisele antavas tehnilises ja rahalises abis; nõuab ka, et EL toetaks vastavalt toiduga 

kindlustatuse poliitikaraamistikule selliseid intellektuaalomandiõiguste süsteeme, millega 

soodustatakse kohalikele oludele sobivate seemnesortide ja põllumajandustootjate 

kogutud seemnete aretamist; 

15. nõuab bioloogilise mitmekesisuse staatuse ümberhindamist põllumajanduses, võttes 

arvesse ühise põllumajanduspoliitika vahehindamise raames esitatud Euroopa Parlamendi 

järeldusi; 

16. tuletab meelde, et kliimamuutused, elupaikade muutmine, invasiivsed võõrliigid, 

karjatamine, muutunud hüdroloogia, maa hõivamine, monokultuursus, liha ületarbimine, 

transpordivõrkude laienemine ja ebasäästlik energiakasutus avaldavad kasvavat survet 

bioloogilisele mitmekesisusele üle maailma, sest toovad kaasa maa killustumise, 

süsinikdioksiidi taseme tõusu ja elupaikade kadumise; 

17. nõuab, et EL vähendaks kooskõlas poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõttega oma 

bioloogilisele mitmekesisusele jäetavat jalajälge kõikjal maailmas ja viiks selle vastavusse 

ökosüsteemide ökoloogiliste piiridega, tehes edusamme bioloogilise mitmekesisuse 

peamiste eesmärkide saavutamise valdkonnas ja täites bioloogilise mitmekesisuse 

kaitsmise alaseid kohustusi; nõuab ka, et EL toetaks arengumaid nende jõupingutustes 

kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja tagada selle säästev kasutamine; 

18. kutsub komisjoni üles lisama sõlmitavatesse rahvusvahelistesse lepingutesse keskkonna ja 

kliimamuutustega seotud küsimused ning teostama keskkonnaanalüüse, mis keskenduvad 

bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise ja parandamise võimalustele; rõhutab, et on oluline 

süstemaatiliselt kindlaks teha võimalik mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja seda 

hinnata; kutsub komisjoni üles võtma järelmeetmeid seoses uuringu „Identification and 

mitigation of the negative impacts of EU demand for certain commodities on biodiversity 

in third countries” (Kolmandate riikide bioloogilisele mitmekesisusele ELi nõudlusest 
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teatavate kaupade järele tingitud negatiivse mõju kindlakstegemine ja leevendamine) 

järeldustega, esitades ettepanekuid võimaluste kohta, kuidas vältida või minimeerida 

teatavate ELi tootmis- ja tarbimismudelite põhjustatud bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemist maailmas. 
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