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Teema: Loodust, rahvast ja majandust käsitlev tegevuskava 

2016. aasta detsembris leiti loodust käsitlevate direktiivide toimivuskontrolli hindamise käigus, et 
loodusdirektiivid täidavad oma eesmärki, kuid nende eesmärkide saavutamiseks tuleks nende 
rakendamist märkimisväärselt parandada. Loodust, rahvast ja majandust käsitleva tegevuskava 
eesmärk on kiiresti parandada loodusdirektiivide tegelikku rakendamist, mistõttu see on oluline samm 
edasi, kuid seda ei peeta 2020. aasta bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamiseks 
piisavaks.  

1. Miks ei ole komisjon viidanud 2020. aastani kestva bioloogilise mitmekesisuse strateegiale muul 
viisil kui märkides, et tegevuskava eesmärk on „püüda kiiremini saavutada strateegia „Euroopa 
2020“ eesmärki peatada ja pöörata ümber bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste 
vähenemine“? Kuidas reageerib komisjon Euroopa Parlamendi laiematele üleskutsetele 
saavutada 2020. aasta eesmärgid? Millist strateegiat peab komisjon vajalikuks alates 2020. 
aastast? 

2. Millal plaanib komisjon esitada ettepaneku rohelise taristu üleeuroopalise võrgu (TEN-G) 
arendamiseks, tolmeldajaid käsitleva ELi algatuse ja seadusandliku ettepaneku, mis käsitleb 
Århusi konventsiooni „kohtu poole pöördumise“ samba kättesaadavuse rakendamist? Milliseid 
meetmeid kavatseb komisjon võtta, et võidelda lindude, sealhulgas rändlindude ebaseadusliku 
tapmisega Vahemere piirkonnas ja röövlindude tapmisega mõnedes liikmesriikides? 

3. Kuidas kavatseb komisjon integreerida Natura 2000 võrgustiku ja bioloogilise mitmekesisusega 
seotud laiemad meetmed ühise põllumajanduspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, ühise 
kalanduspoliitika, integreeritud merenduspoliitika ning teadus- ja innovatsioonipoliitikaga? Kuidas 
kavatseb komisjon hinnata ühise põllumajanduspoliitika mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja 
käsitleda nende kahe poliitikavaldkonna vahelist sidusust? Milliseid meetmeid kavatseb komisjon 
võtta, et lahendada probleemid, mis tulenevad inimeste ja teatavate kaitsealuste liikide, näiteks 
suurkiskjate, kooseksisteerimisest teatavates põllumajanduspiirkondades?  

4. Pidades silmas järgmist mitmeaastast finantsraamistikku, siis milliseid meetmeid kavatseb 
komisjon võtta, et suurendada rahalisi vahendeid, mida on vaja looduskaitse ja bioloogilise 
mitmekesisuse piisavaks rahastamiseks? Kas komisjonil on kavas võtta kasutusele 
järelevalvemehhanism Natura 2000 kulutuste jälgimise jaoks, et suurendada läbipaistvust, 
vastutust ja ELi rahaliste vahendite tõhusust, nagu on soovitanud Euroopa Kontrollikoda? 
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