
 

PR\1077047ET.doc  PE569.794v02-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
 

2015/2137(INI) 

27.10.2015 

RAPORTI PROJEKT 

ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehindamine  

(2015/2137(INI)) 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 

Raportöör: Mark Demesmaeker 

 



 

PE569.794v02-00 2/12 PR\1077047ET.doc 

ET 

 

PR_INI 

SISUKORD 

lk 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ............................................. 3 

SELETUSKIRI ........................................................................................................................... 9 

 

 

 



 

PR\1077047ET.doc 3/12 PE569.794v02-00 

 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehindamine  

(2015/2137(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni teatist „ELi bioloogilise mitmekesisuse 2020. aastani kestva 

strateegia vahehinnang” (COM(2015)0478), 

 

– võttes arvesse komisjoni aruannet „Looduse seisund Euroopa Liidus. Elupaikade 

direktiivi artikli 17 ja linnudirektiivi artikli 12 kohane aruanne nimetatud direktiividega 

hõlmatud elupaigatüüpide ja liikide kaitsestaatuse ja suundumuste kohta ajavahemikul 

2007-2012” (COM(2015)0219), 

 

– võttes arvesse komisjoni aruannet ELi looduskaitse valdkonna õigusaktide (linnudirektiiv, 

elupaikade direktiiv) toimivuskontrolli kohta,  

 

– võttes arvesse 2015. aasta oktoobris avaldatud Eurobaromeetri ankeeti Euroopa 

bioloogilise mitmekesususe säilitamise kohta („Special Eurobarometer 436”),  

 

– võttes arvesse Euroopa Keskkonnaagentuuri aruannet „Euroopa keskkond 2015 — 

seisund ja väljavaated” (SOER 2015), 

 

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile , milles käsitletakse 

ELi põhimõtteid seoses looduslike liikidega kaubitsemise vastase võitlusega 

(COM(2014) 064), 

 

– võttes arvesse programmi „Horisont 2020” ekspertrühma „Nature-Based Solutions and 

Re-Naturing Cities” (Looduspõhised lahendused ja looduse toomine linnadesse) 2015. 

aastal avaldatud lõpparuannet pealkirjaga „Towards an EU Research and Innovation 

policy agenda for Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities” (EL uurimustöö ja 

innovatsioonipoliitika programmi suunas looduspõhiste lahenduste otsimisel ja looduse 

linna toomisel), 

 

– võttes arvesse instrumenti „Natural Capital Financing Facility (NCFF)” („Loodusliku 

kapitali finantseerimise vahend”), mis kuulub LIFE-i keskkonna- ja kliimameetmete 

finantseerimisinstrumendi alla,  

 

– võttes arvesse komisjoni avalikku konsultatsiooni, mis käsitleb tulevast ELi algatust 

bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste summaarse vähenemise 

ärahoidmiseks, 

 

– võttes arvesse ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni (CBD) teemal peetud 

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 12. konverentsi (COP 12) tulemusi, 

eelkõige vahehindamise rakendamisel tehtud edusamme bioloogilise mitmekesisuse 

strateegilise kava 2011–2020, sealhulgas Global Biodiversity Outlook’i („Ülemaailmsed 

bioloogilise mitmekesisuse väljavaated”) neljandat väljaannet ja samme meetmete 
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parandamisel, 

 

– võttes arvesse sekretariaadi aruannet bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni (CBD) 

teemal ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) 2015. aastal avaldatud aruannet 

„Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health, a State of Knowledge 

Review” (Üleilmsete prioriteetide ühendamine: bioloogiline mitmekesisus ja inimese 

tervis, ülevaade),  

 

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 69. istungjärgul esitatud eelnõud, mille kohaselt 

esitatakse ÜRO-le heakskiitimiseks 2015. aasta järgne arengukava „Transforming our 

world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” („Muutes meie maailma: 

jätkusuutliku arengu kava aastaks 2030”), 

 

– võttes arvesse ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse majanduslikke aspekte 

käsitleva uuringu (TEEB) aruandeid, on loodud ülemaailmne algatus, mille eesmärk on 

muuta looduslikud väärtused nähtavaks, 

 

– võttes arvesse ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise 

konventsiooni (CITES) ning metsloomade rändliikide kaitse konventsiooni (CMS), 

 

– võttes arvesse Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) ohustatud loomaliikide punast 

raamatut, 

 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL) nr 

1143/2014 looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise 

ennetamise ja ohjamise kohta1, 

 

– võttes arvesse ühist põllumajanduspoliitikat pärast 2013. aastat ja eelkõige määrust (EL) 

nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade 

alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, ning määrust (EL) nr 

1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu 

arengu toetuste kohta, 

 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 

nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid 

(EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ2, 

 

– võttes arvesse mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2014–2020, 

 

– võttes arvesse oma 20. aprilli 2012. aasta resolutsiooni pealkirjaga „Meie elukindlustus, 

meie looduskapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020”3, 

 

– võttes arvesse oma 12. detsembri 2013. aasta resolutsiooni rohelise taristu ja Euroopa 

                                                 
1  ELT L 317, 4.11.2014, lk 35. 
2  ELT L 354, 28.12.2013, lk 22. 
3  Vastuvõetud tekstid, P7 TA(2012)0146. 



 

PR\1077047ET.doc 5/12 PE569.794v02-00 

 ET 

looduskapitali suurendamise kohta1, 

 

– võttes arvesse oma 28. aprilli 2015. aasta resolutsiooni „Uus ELi metsastrateegia metsade 

ja metsandussektori jaoks”2, 

 

– võttes arvesse 2015. aasta aprillis valminud uurimust pealkirjaga „Safeguarding biological 

diversity - EU policy and international agreements” (Bioloogilise mitmekesisuse kaitse – 

EL poliitika ja rahvusvahelised lepped)3, 

 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi poliitikaosakonna C (kodanike õigused ja 

põhiseadus) 2009. aasta uurimust pealkirjaga „Riiklikud õigusaktid ja tavad vastavalt 

21. mai 1992. aasta direktiivile 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku 

loomastiku ja taimestiku kaitse kohta, eriti selle artikli 6 kohaselt”4, 

 

– võttes arvesse Regioonide Komitee soovitust, mis esitatakse täiskogu 115. istungjärgul 

3.–4. detsembril 2015 pealkirjaga „ELi looduskaitse valdkonna õigusaktide 

toimivuskontroll”, 

 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 

arengukomisjoni arvamust (A8-0000/2015), 

 

A. tuletades meelde, et bioloogiline mitmekesisus on ainulaadne erinevate ökosüsteemide, 

elupaikade, liikide ja geenide kooslus maa peal, millest inimesed suurel määral sõltuvad;  

 

B. arvestades, et bioloogiline mitmekesisus toetab lisaks oma väga olulisele väärtusele suurel 

määral ka ühiskondlikke ja majanduslikke väärtusi;  

 

C. arvestades, et bioloogiline mitmekesisus on kogu maailmas tohutu surve all ja see toob 

kaasa muutused, mis kahjustavad loodust, ühiskonda ja majandust;  

 

D. arvestades, et vähemalt kaheksa inimest kümnest peab bioloogilise mitmekesisuse 

kadumise mõju tõsiseks probleemiks ja arvestades, et 552 470 kodanikku osales loodust 

käsitlevate direktiivide avalikus arutelus;  

 

 

Üldised märkused 
 

1. kiidab heaks bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehinnangu, komisjoni aruande 

looduse seisundi kohta ja aruande SOER 2015 koostamise; rõhutab, et nendel aruannetel 

on strateegiline tähtsus ELi bioloogilise mitmekesisusega seotud eesmärkide 

saavutamisel; 

 

                                                 
1  Vastuvõetud tekstid, P7 TA(2013)0600. 
2  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0109. 
3  PE 554.175. 
4  PE 410.698. 
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2. kinnitab, et üldine bioloogilise mitmekesisuse suundumus on endiselt väga murettekitav ja 

2020. aastaks kavandatud eesmärke ei ole võimalik saavutada ilma suuremate 

lisajõupingutusteta; märgib samal ajal, et jõupingutused on suunatud tõhusatele 

tulemustele ning seega on suur võimalus olukorda parandada;  

 

3. on arvamusel, et olulise tähtsusega on poliitiline tahe, rakendamine, jõustamine ja 

bioloogilise mitmekesisuse integreerimine teistesse poliitikavaldkondadesse;  

 

4. avaldab kahetsust, et looduse ja majanduslike arengu vahel valitseb taas vastasseis; on 

veendumusel, et loodus tuleb ühiskonda, majandusse ja ettevõtlusesse rohkem 

integreerida;  

 

5. peab oluliseks tunnistada, et investeerimine bioloogilisse mitmekesisusse on ka sotsiaal-

majanduslikult kasulik ja vajalik; kiidab heaks sellised meetodid, mis võimaldavad mõõta 

bioloogilise mitmekesisuse majanduslikku väärtust, nagu ökosüsteemide ja bioloogilise 

mitmekesisuse majanduslikke aspekte käsitlev uuring (TEEBi uuring); leiab, et need 

vahendid, hoolimata võimalikest puudustest, aitavad kaasa teadlikkuse suurendamisele, 

parandavad olemasolevate ressursside kasutamist ja see võimaldab paremaid otsuseid 

teha;  

 

 

Bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehinnang 

 

Peaeesmärk 

 

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike tungivalt üles seadma kiiremas korras poliitilisi 

prioriteete vastavalt 2020. aasta eesmärkidele; nõuab erinevate osaliste koostööd ja 

rõhutab piirkondlike ja kohalike osaliste keskset rolli antud protsessis; rõhutab, et 

laiem avalikkus peaks olema teadlik bioloogilisest mitmekesisusest ja mõistma selle 

vaieldamatut tähtsust;  

 

Eesmärk 1  

 

7. rõhutab, et loodust käsitlevate direktiivide täielik rakendamine on oluline kogu 

strateegia jaoks, ning palub kõigil asjaomastel selle nimel võimalikult palju pingutada;  

 

8. kutsub komisjoni üles juhiseid täiustama, et lihtsustada direktiivide optimaalset 

kohaldamist, võttes arvesse olemasolevat kohtupraktikat; nõuab, et komisjon pööraks 

suuremat tähelepanu dialoogile liikmesriikidega ja ergutaks parimate tavade vahetamist;  

 

9. kutsub liikmesriike üles viima Natura 2000 alade kindlaks määramine lõpule ja 

koostama halduskavad;  

 

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles jätkama loodust käsitlevate direktiivide 

vastutustundlikku rakendamist; nõuab sellega seoses täiendavaid jõupingutusi 

kaitsealuste lindude ebaseadusliku jahi peatamiseks;  

 

Eesmärk 2 
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11. kutsub komisjon üles esitama viivitamata konkreetsed ettepanekud, kuidas kiiresti välja 

töötada rohelise taristu üleeuroopaline võrk (TEN-G);  

 

12. kutsub liikmesriike üles seadma esikohale 15% kahjustatud ökosüsteemide taastamise 

eesmärgi täitmise 2020. aastaks ja eraldatud assigneeringute kasutamise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames;  

 

Eesmärk 3 

 

13. märgib kahetsusega, et bioloogilise mitmekesisuse olukorra kohta põllumajanduses ei 

ole ikka veel mõõdetavat arengut toimunud; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 

jälgima, hindama ja täiustama keskkonnasäästlikkuse meetmete ja muude ÜPP 

meetmete tõhusust seoses maaelu arenguga; kutsub komisjoni üles võtma arvesse oma 

ÜPP vahearuandes tehtud tähelepanekuid;  

 

Eesmärk 4 

 

14. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema kõiki jõupingutusi selleks, et rakendada 

reformitud ühist kalanduspoliitikat õigesti ja viivitamata selliselt, et maksimaalne 

jätkusuutlik saagikus muutuks reaalsuseks;  

 

Eesmärk 5 

  

15. kutsub komisjoni üles koostama täpse nimekirja liidus muret tekitavatest invasiivsetest 

võõrliikidest; rõhutab, et on oluline seda loetelu pidevalt ajakohastada ja viia läbi 

täiendav liikide riskianalüüs, et invasiivseid võõrliike käsitlevatel õigusaktidel oleks 

suurem mõju;  

 

Eesmärk 6 

 

16. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kaotama keskkonnakahjulikke toetusi; kutsub 

komisjoni ja liikmesriike üles täielikult toetama ja lihtsustama üleminekut 

ringmajandusele; palub komisjonil esitada ambitsioonikas tegevuskava võitluseks 

metsloomade ja taimedega ebaseadusliku kauplemise vastu;  

 

Loodust käsitlevate direktiivide toimivuskontroll  

 

17. rõhutab, et loodust käsitlevad direktiivid on looduspoliitika alustalad nii ELis kui ka 

rahvusvahelisel tasandil; on arvamusel, et tänu oma kokkuvõtvale, sidusale ja 

järjepidevale olemusele võib loodust käsitlevaid direktiive vaadelda kui aruka 

reguleerimise vahendeid avant la lettre;  

 

18. rõhutab, et Natura 2000 on veel suhteliselt uus võrgustik, mille potentsiaali täieliku 

ärakasutamiseni ei ole veel kaugeltki jõutud; on seisukohal, et loodust käsitlevad 

direktiivid on endiselt asjakohased ja parimad tavad nende rakendamisel kinnitavad 

nende tõhusust;  

 

19. on veendunud, et probleem ei ole mitte õigusaktides, vaid eelkõige nende puudulikus ja 

ebapiisavas rakendamises; on vastu igasugusele loodust käsitlevate direktiivide 
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muutmisele, sest see seaks ohtu bioloogilise mitmekesisuse strateegia rakendamise, 

tooks endaga kaasa pikaajalise õigusliku ebakindluse ning võib nõrgendada õigusaktide 

mõjujõudu; 

 

Tulevik: täiendavad meetmed  

 

20. on arvamusel, et bioloogilise mitmekesisuse vähenemine väljaspool looduskaitsealasid 

kujutab endast lünka strateegias; julgustab komisjoni töötama välja asjakohane 

raamistik, et hoida ära bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste 

netovähenemine;  

 

21. ergutab liikmesriike välja töötama linnaplaneerimise algatuse, et tagada piisav kaitse 

Natura 2000 võrgustiku säilimisele, avatud ruumi püsima jäämine ja ühtne sinise ja 

rohelise taristu võrk maapiirkondades ja linnades, samas säilitades vajaliku 

majandustegevuse õiguspärasuse; palub komisjonil koostada ülevaade parimatest 

tavadest selles valdkonnas;  

 

22. usub, et tõhusaks ja sihipäraseks ressursside kasutuselevõtuks on oluline, et komisjon 

töötaks välja konkreetsed kriteeriumid looduskapitali rahastamisvahendile, nii et 

projektidel oleks tagatud tootlusega tõendatav positiivne mõju bioloogilisele 

mitmekesisusele;  

 

23. rõhutab teadus- ja arendustegevuse tähtsust ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 

keskenduma eelkõige seostele bioloogilise mitmekesisuse ja tervise vahel; 

 

24. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama välja Euroopa tolmeldajate teemaline 

algatus;  

 

25. on kindlalt veendunud, et keskkond ja innovatsioon täiendavad teineteist, ning viitab 

konkreetselt looduspõhistele lahendustele, mis pakuvad nii majanduslikult kui ka 

ökoloogiliselt nutikaid lahendusi sellistele väljakutsetele nagu kliimamuutus, 

ressursside nappus ja saaste; palub liikmesriikidel pöörama eelpool nimetatule 

tähelepanu programmi Horisont 2020 raames;  

 

26. rõhutab seotust bioloogilise mitmekesisuse, kliimamuutuse ja ressursside nappuse 

küsimuste vahel; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma seda arvesse edasistes 

rahvusvahelist kliimakokkulepet käsitlevates aruteludes; 

 

27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 

ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.  
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SELETUSKIRI 

 

Bioloogilise mitmekesisuse kadumine on kaotus loodusele, inimesele ja majandusele 

 

Bioloogiline mitmekesisus on ainulaadne erinevate ökosüsteemide, elupaikade, liikide ja 

geenide kooslus maa peal, millest inimene on üks osa. See on kõikehõlmav iseseisev väärtus. 

Sellele lisaks sõltuvad inimesed bioloogilisest mitmekesisusest väga. Tänu sellele saavad nad 

palju väärtuslikke ökosüsteemi ressursse, näiteks puhast õhku, puhast vett, toorainet, 

põllukultuuride tolmeldajaid ja kaitset üleujutuste vastu, mis on vaid mõned pikast loetelust. 

Bioloogiline mitmekesisus on esmatähtis vundament meie tervise, heaolu ja majanduse jaoks.  

 

Bioloogiline mitmekesisus on surve all nii kogu maailmas kui ka Euroopas. Liigid surevad välja 

väga kiiresti. Selles on süüdi inimtegevus. Elupaikade muutumine, saaste, üleekspluateerimine, 

invasiivsete võõrliikide sissetung ja kliimamuutus on peamisteks teguriteks bioloogilise 

mitmekesisuse vähenemisel.  

 

Bioloogilise mitmekesisuse kadumine on ennekõike kahjulik ning kaotuseks loodusele, 

inimesele ja majandusele: See seab põhiteenuste ökosüsteemi teenuste ohtu ja õõnestab 

looduslikku vastupanuvõimet reageerida maa pakutavatele uutele ülesannetele. Uuringuga 

„Global risks perception survey 2014” (Ülemaailmsete riskide taju uuring 2014) näitas Maailma 

Majandusfoorum bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja kokkuvarisemise all kannatavat 10 

peamist ökosüsteemi Piirnormide ületamine ja planeedi ressursside ülemäärane tarvitamine 

põhjustab pöördumatuid muutusi. Bioloogilise mitmekesisuse vähenemine on seega 

lahutamatult seotud selliste küsimustega nagu kliimamuutus ja ressursside nappus, mis samuti 

paistab selgelt silma uues 2030. aasta säästva arengu kavas.  

 

Euroopa bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2020 

 

Euroopa on teinud jõupingutusi, et peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, kuid 2010. 

aastal see ei õnnestunud. Seetõttu töötas EL 2011. aastal välja uue strateegia. Riigipead ja 

valitsusjuhid määrasid kindlaks eesmärgi peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja 

ökosüsteemi teenuste kahjustumine, nende taastamine maksimaalsel võimalikul määral 2020. 

aastaks ja bioloogilise mitmekesisuse kao peatamine kogu maailmas.  

 

Strateegia põhineb kuuel eesmärgil, mis hõlmavad järgmisi konkreetseid tegevusi: 1) 

linnudirektiivi ja loodust käsitlevate direktiivide (looduskaitse direktiivide) täielik rakendamine; 

2) ökosüsteemide ja nende teenuste säilitamine ja parandamine; 3) põllumajanduse ja 

metsanduse rolli suurendamine bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel ja suurendamisel; 4) 

ressursside säästliku kasutamise tagamine; 5) võõrliikide vastu võitlemine ja 6) ELi suurem 

panus bioloogilise mitmekesisuse taastamisse globaalsel tasandil.  

 

Vahekokkuvõte: veel kaugel poole teeni jõudmisest 

 

2015. aastal on täiesti selge, et kui ei tehta märkimisväärseid täiendavaid jõupingutusi, ei 

saavuta EL 2020. aastal taas kord kokkulepitud eemärke. Arvud kõnelevad enda eest ise. EL 28 

riigi ökoloogiline jalajälg ületab Euroopa bioloogilise võimekuse kahekordselt. Ligi 23% 

liikidest ja 16% elupaikadest on heas seisukorras. Peamise eesmärgi saavutamiseks on tehtud 



 

PE569.794v02-00 10/12 PR\1077047ET.doc 

ET 

liiga vähe edusamme. Vähemalt kahe eesmärgi suunas on tehtud märkimisväärseid edusamme 

(eesmärk 4 kalapüük ja eesmärk 5 invasiivsed võõrliigid). Teiste eesmärkide suunas astutud 

sammud on ebapiisavad ja murettekitavad nii põllumajanduse kui ka metsanduse seisukohalt.  

 

Üldine suund on endiselt ääretult kurb ja murettekitav. Vahehindamine kinnitab varasemaid 

tulemusi aruannetest SOER 2015 ja "Looduse seisund". Ka rahvusvaheline uuring “Global 

Biodiversity Outlook Report 2014” kinnitab sama suunda: vaatamata märkimisväärsetele 

pingutustele ja edusammudele sellistes valdkondades ei ole võimalik kõiki Aichi eesmärke 

saavutada 2020. aastaks ilma oluliste täiendavate jõupingutusteta. 

 

Samas mõjub paljulubavalt ja julgustavalt, et suunitletud jõupingutused ja investeeringud 

loodusesse ja bioloogilise mitmekesisusse on tõepoolest kaasa toonud edulugusid. Teatud 

liikide taastamine on selge näide sellest. Raportöör soovitab rakendada parimaid tavasid 

muutuste kiirendamise eesmärgil. Sest kuigi edu ei suuda kompenseerida üldist negatiivset 

suundumust, on ilmne, et vaja oleks ajakohastada kehtivaid õigusakte, et 2020. aasta eesmärgid 

on saavutatavad, et on veel suur potentsiaal olukorra parandamiseks.  

 

Poliitilise tahte rakendamine, järelevalve ja integratsioon  

 

Raportöör nõuab tugevamat poliitilist tahet mitmekesisuse vähenemise vastu võitlemiseks ning 

selle muutmiseks poliitiliseks prioriteeks. Kaheksa sidusrühma peavad üksteisele lähenema, 

kusjuures see hõlmab nii piirkondlikke ja kohalikke osalejaid, kes mängivad olulist erilist rolli.  

 

Olemasolevate õigusaktide parem rakendamine ja järelevalve on raportööri jaoks võtmeteguriks 

edasiminekul.  

Siin tõusevad esile loodusdirektiivid pildis: linnudirektiivi ja loodusdirektiivi täielik 

rakendamine on tõepoolest kogu bioloogilise mitmekesisuse strateegia realiseerumise 

eelduseks. Looduskaitsedirektiivid on looduskaitse alustalad nii ELis kui rahvusvahelisel 

tasandil ning looduse direktiivid sidusal ja järjepideval kujul, mida võib pidada aruka 

reguleerimise eelduseks enne direktiivide koostamist. Tänu loodusdirektiividele on ELil 

ainulaadne võrgustik Natura 2000, kuhu kuulub 26 000 kaitseala, millest 18% moodustab 

maismaa ja 6% mereala. Raportöör kinnitab, et Natura 2000 on veel suhteliselt uus võrgustik, 

mille täispotentsiaali saavutamine on veel kaugel.  

 

Raportöör on selgelt selle vastu, et muuta looduskaitse direktiive, sest see seaks ohtu 

bioloogilise mitmekesisuse strateegia rakendamise, tooks endaga kaasa pikaajalises õigusliku 

ebakindluse ja nõrgendaks õigusaktide mõju. Lisaks on raportöör veendunud, et probleem ei ole 

seaduses, vaid peamiselt selle puudulikus ja ebapiisavas rakendamises ja jõustamises. Seetõttu 

peab raportöör palju tõhusamaks, et nii komisjon kui ka pädevad liikmesriikide asutused 

astuksid omavahel dialoogi, et seadust paremini rakendada. Paremad suunised, range 

jõustamine ja heade tavade järgimine on väga oluline.  

 

Kollektiivset ja tasandeid hõlmavat lähenemisviisi on vaja tõhusalt rakendada, et peatada 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, mis on endiselt probleemiks. Lisaks on bioloogilise 

mitmekesisuse integreerimine ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) väljakutse. Raportöör kutsub 

üles rakendama keskkonnasäästlikkuse meetmeid ja muid vahendeid seoses maaelu arenguga ja 

bioloogilise mitmekesisuse monitoorimisega ning palub anda hinnang ja meetmeid 

intensiivistada;  
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Ivesteerimine loodusesse ja bioloogilisse mitmekesisusse on ühiskondlikult ja 

majanduslikult vajalik  

 

Raportöör toetab moraalset argumenti, et tuleb kaitsta bioloogilist mitmekesisust, sest tal on 

suur sisemine väärtus, ja hoida meie planeeti võimalikult säästlikult tulevaste põlvede jaoks. 

Lisaks on raportöör seisukohal, et investeerimine loodusesse ja bioloogilisse mitmekesisusse 

pakub võimalusi, mis on sotsiaalmajanduslikult mõistlikud ja vajalikud. Raportöör avaldab 

kahetsust, et kontrast looduse ja majandusliku arengu vahel taas liiga tugevalt avaldub. Hädasti 

on vaja suhtumise muutumist. Majandusliku väärtustamise süsteemi TEEB-meetoditega on 

võimalik, et hoolimata kõikidest puudustest saab mängida olulist rolli ja aidata kaasa 

teadlikkuse suurendamisele, kasutades paremini kättesaadavaid vahendeid.  

 

Need arvud näitavad suurt sotsiaalmajanduslikku mõju bioloogilisele mitmekesisusele 

konkreetselt:  

 mittepoliitilised asutused leiavad, et aastatepikkuse ökosüsteemi väärtuste kadu võib 

olla 7% kogu SKPst;  

 sotsiaalmajanduslikud kulud 2020. aasta eesmärkide mittetäitmise eest ulatuvad 50 

miljardi euroni aastas;  

 üks kuuest töökohast ELis on mingil määral sõltuvuses loodusest; 4,5 miljonit 

töökohta ELis on sõltuvuses ökosüsteemidest, mis kuuluvad Natura 2000 

kaitsealasse;  

 putukate tolmlemisest saadav väärtus on hinnanguliselt 15 miljardit eurot aastas;  

 invasiivsete võõrliikide tekitatud kahju ELis on hinnanguliselt 12 miljardit eurot 

aastas;  

 Natura 2000 haldamise kulu (5,8 miljardit eurot aastas) on mitu korda väiksem kui 

väärtus, mis toodab Natura 2000 (200–300 miljardit eurot).  

 

Investeerimine loodusse ja bioloogilisse mitmekesisusse nõuab loomulikult rahalisi kulutusi. 

Ent sel põhjusel on palju vastaseid looduse lisaväärtuse ja bioloogilise mitmekesisuse 

mittekahjustamise poliitikale.  

 

Kodanike hääl  

 

Kodanikud peavad loodust ja bioloogilist mitmekesisust oluliseks. Vastavalt Eurobaromeetri 

ankeedile Euroopa bioloogilise mitmekesususe säilitamise kohta („Special Eurobarometer 436”) 

kannatab vähemalt kaheksa ELi kodanikku kümnest bioloogilise mitmekesisuse kadumisest 

tulenevate mõjude tõttu. Kodanikud olid ka selgelt oma hääle kuuldavaks teinud viimasel 

avalikul arutelul internetis looduskaitse direktiivide sobivuse kontrolli teemal. Selles arutelus oli 

rekordiliselt 552 470 osalejat (võrdluseks: see on kolm korda rohkem kui oli vastuseid TTIPi 

kohta). Kampaania „Nature Alert Campaign” mängis siinkohal otsustavat rolli. 

 

Samuti selgub Eurobaromeetrist, et kodanikud tahavad rohkem informatsiooni bioloogilise 

mitmekesisuse vähenemise kohta ja et enamik kodanikest ei ole teadlikud Natura 2000st. 

Tundmatust ei osata ka hoolida. Et suurendada avalikkuse toetust investeeringutele loodusse ja 

bioloogilisse mitmekesisusse, on raportöör seisukohal, et väga oluline on suurendada kodanike 

toetust. Bioloogilise mitmekesisuse sotsiaalmajanduslik väärtus ja selle vähenemisest tulenevaid 

mõjusid tervisele, heaolule ja jõukusele on oluline valgustada. Kõigi tasandite poliitikategijatel 

on suur ülesanne.  
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Vajalikud on lisategevused  

 

Raportöör on arvamusel, et täiendavaid innovaatilisi lahendusi on vaja, et peatada bioloogilise 

mitmekesisuse vähenemine ja teeb selleks mitmeid konkreetseid ettepanekuid:  

 rohelise taristu üleeuroopalise võrgu (TEN-G) konkreetse rakendamise 

eeltingimuseks on mõlemale poolele soodus olukord looduses ja majanduses;  

 looduskaitse ei tohiks piirduda looduskaitsealadega. Vajalik on tagada põhiline 

kvaliteedi olemus ja vältida bioloogilise mitmekesisuse vähenemist väljaspool neid 

kaitsealasid moodustavad praeguseid strateegiaid. Euroopa raamistik, et ennetada ja 

vältida puhaskahjumit bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenustes, on selle 

nõude rahuldamise alus;  

 tõhusamad ja sihtotstarbelised vahendid on konkreetsed kriteeriumid 

rahastamisvahenditeks, mille abil tagada looduslikku kapitali need peavad olema 

tagatud, et projektid avaldaksid tõendatavat positiivset mõju bioloogilisele 

mitmekesisusele; 

 usaldusväärsete ja võrreldavate andmete kogumiseks on vaja veel uurida 

põhjalikumalt seost tervise ja bioloogilise mitmekesisuse kadumise ja tolmeldajate 

vahel ning selleks on vaja lisameetmeid;  

 Looduspõhised lahendused saavad anda olulise panuse probleemidega tegelemisesse 

kliimamuutuse seisukohalt, sh lahendada järgmisi küsimusi: saab keskenduda 

rohelise linna plaanile ja see annab olulise temperatuurilanguse linnas. Raportöör 

peab oluliseks, et üksikisikud saaksid anda oma osa, kui mõelda kvootidele, mis on 

taas tõusuteel ning üha enam on tuntust kogunud elava aia põhimõte.  

 

Kokkuvõte 

 

Loodusel on pisarad silmis. Küsimus on selles, kas see signaal raputab meid ärkvele ja innustab 

edasi tegutsema. Raportöör on veendunud, et bioloogilise mitmekesisuse ja looduse kaitse peab 

keskenduma arukale, jätkusuutlikule ja kaasavale Euroopale ja nõuab rohkem poliitilist tahet 

tõhusalt peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine. See on vajalik loodusele endale, 

tervisele, heaolule ning meie laste ja lastelaste jõukusele. 

 


