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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

bioloogilise mitmekesisuse kaitseks ette nähtud Euroopa Liidu õigusaktide rakendamise 
kohta
(2009/2108(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „EÜ bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava rakendamise 
vahehindamine” (KOM(2008)0864 lõplik);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Valikuvõimalused ELi visiooniks ja eesmärgiks 
bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas pärast 2010. aastat”;

– võttes arvesse komisjoni aruannet „Elupaigatüüpide ja liikide kaitsestaatust käsitlev 
ühendaruanne vastavalt loodusdirektiivi artiklile 17” (KOM(2009)0358);

– võttes arvesse nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku 
kaitse kohta1 (linnudirektiiv) ja Euroopa Parlamendi 17. jaanuari 2001. aasta 
resolutsiooni2 nõukogu 21. mai 1992. aasta looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitset käsitleva direktiivi 92/43/EMÜ3 (elupaikade direktiiv) 
rakendamise kohta;

– võttes arvesse keskkonnanõukogu 25. juuni 2009. aasta järeldusi, mis käsitlevad EÜ 
bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava rakendamise vahehindamist ja Euroopa Liidu 
strateegia väljatöötamist sissetungivate võõrliikide suhtes;

– võttes arvesse nõukogu 26.–27. jaanuari 2010 mitteametlikku kohtumist Madridis, kus 
võeti vastu nn Cibeles-prioriteedid, ja keskkonnanõukogu 15. märtsi 2010. aasta järeldusi, 
mis käsitlevad bioloogilist mitmekesisust pärast 2010. aastat – ELi ja ülemaailmset 
tulevikukava ning eesmärke, rahvusvahelist juurdepääsu ja kohustuste jagamise korda; 

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 25.–26. märtsi 2010. aasta järeldusi, eelkõige lõiget 14;

– võttes arvesse Göteborgi 2001. aasta tippkohtumist, kus lepiti säästva arengu strateegia 
osana kokku peatada bioloogilise mitmekesisuse hävimine 2010. aastaks;

– võttes arvesse ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse majanduslikke aspekte 
käsitlevat uuringut (TEEB) (http://www.teebweb.org);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa Liidu strateegia väljatöötamine sissetungivate 
liikide suhtes” (KOM(2008)0789); 

– võttes arvesse ELi sinist raamatut integreeritud merenduspoliitika kohta 
(KOM(2007)0575 ja SEK(2007)1278) ning jätkuvaid ettevalmistusi ühise 

                                               
1 EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/105/EÜ (ELT L 363, 
20.12.2006, lk 368).
2 EÜT C 262, 18.9.2001, lk 132.
3 EÜT L 206, 22.7.1992, lk.7. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/105/EÜ.
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kalanduspoliitika reformiks;

– võttes arvesse meetmeid, mille eesmärk on tõhustada looduskaitset ja bioloogilist 
mitmekesisust ja mis moodustavad osa ühise põllumajanduspoliitika „tervisekontrollist” 
ning võimalusi, mida pakub praegu arutusel olev ühise põllumajanduspoliitika reform;

– võttes arvesse seda, et ÜRO on nimetanud 2010. aasta bioloogilise mitmekesisuse aastaks;

– võttes arvesse Qataris Dohas 13.–25. märtsil 2010 toimunud ohustatud looduslike looma-
ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsi 
15. koosoleku (COP 15) tulemusi;

– võttes arvesse osaliste konverentsi eelseisvat 5. koosolekut, mis peetakse Cartagena 
bioohutuse protokolli osaliste koosolekuna (COP-MOP 5) ja ÜRO bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi (COP 10);

– võttes arvesse kodukorra artikli 48 lõiget 2;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
kalanduskomisjoni ja petitsioonikomisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

A. arvestades, et komisjoni teatiste põhjal on saanud selgeks, et EL ei saavuta oma 2010. 
aasta bioloogilise mitmekesisusega seotud eesmärki;

B. arvestades, et elupaikade direktiivi kohaselt kaitstud liikide ja elupaigatüüpide kontroll 
osutab sellele, et enamikul liikidest ja elupaigatüüpidest on ebasoodne kaitsestaatus, et 
väljasuremine on häirivalt suur ning et bioloogilise mitmekesisuse muutumise põhjused ei 
paista kaduvat; arvestades, et ELi huvides olevaid elupaiku ja liike ohustab kliimamuutus; 

C. arvestades, et ELi 2010. aasta eesmärgi saavutamist on takistanud mitu tegurit, nt 
õigusaktide puudulik rakendamine, nende nõrk ja puudulik lõimimine eri valdkondade 
poliitikasse, teaduslike teadmiste nappus ja andmete lünklikkus, liiga vähene rahastamine, 
tõhusalt suunatud lisavahendite puudumine spetsiifiliste probleemide, nt sissetungivate 
võõrliikidega toimetulemiseks;

D. arvestades, et bioloogiline mitmekesisus kui maailma looduskapital on nii otseselt kui 
kaudselt osutatavate ökosüsteemiteenuste kaudu hädavajalik inimelu püsimiseks planeedil 
ning ühiskonna heaoluks; arvestades, et bioloogilisel mitmekesisusel on keskne osa 
ülemaailmses võitluses nälja vastu ja toiduga kindlustatuse eest; arvestades, et bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse ja säästev kasutamine on kliimamuutuse leevendamise ja sellega 
kohanemise eeldus;

E. arvestades, et bioloogilise mitmekesisuse vähenemine kahjustab oluliselt majandust ja 
heaolu;

F. arvestades, et hiljutise eurobaromeetri küsitluse andmetel ei tunne suur osa ELi kodanikest 
bioloogilise mitmekesisuse mõistet ega bioloogilise mitmekesisuse vähenemise tagajärgi, 
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Üldised märkused

1. väljendab muret seoses sellega, et bioloogilise mitmekesisuse vähenemine inimtegevuse 
tagajärjel toimub väga kiiresti ning kui see jätkub viimastele aastakümnetele omases 
tempos, toob see 2050. aastaks kaasa äärmiselt vaesunud looduse;

2. on teadlik asjaolust, et suutmatus peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemist on 
vastuvõetamatu mitte üksnes eetilisest, vaid ka ökoloogilisest ning majanduslikust 
perspektiivist, kuna see jätab tulevased põlvkonnad ilma rikkaliku loodusliku bioloogilise 
mitmekesisusega seotud ökosüsteemiteenustest ja heaoluaspektidest;

3. rõhutab, et käimasolevate uuringute, nt ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse 
majanduslikke aspekte käsitleva uuringu (TEEB) hinnangul on bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemisest põhjustatud heaolu vähenemise mõõt praegu ligikaudu 50 miljardit eurot 
aastas (veidi alla 1% SKP-st) ning suureneb 2050. aastaks 14 triljoni euroni ehk 7%-ni 
prognoositavast SKP-st aastas;

Euroopa Liit ja bioloogiline mitmekesisus

4. avaldab kahetsust selle üle, et ei ole saavutatud 2001. aastal Göteborgis toimunud 
tippkohtumisel kokku lepitud ELi eesmärki peatada 2010. aastaks bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemine;

5. tervitab komisjoni teatist „Valikuvõimalused ELi visiooniks ja eesmärgiks bioloogilise 
mitmekesisuse valdkonnas pärast 2010. aastat”;

6. väljendab rahulolu ka 15. märtsi keskkonnanõukogu järelduste üle, mis käsitlevad 
bioloogilist mitmekesisust, sh uut põhieesmärki peatada 2020. aastaks bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemine ja ökosüsteemi teenuste kahjustumine ELis ning taastada 
bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemi teenused võimalikult ulatuslikult; 

7. usub, et bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamine on minimaalne eesmärk, mis 
tuleks 2020. aastaks teostada; 

8. osutab juba toimivatele äärmiselt tähtsatele algatustele bioloogilise mitmekesisuse ja 
ökosüsteemi teenuste taastamiseks ning usub, et selline taastamistegevus võiksid samuti 
olla osa 2020. aastaks seatud põhieesmärgist; rõhutab siiski, et enne ELi bioloogilise 
mitmekesisuse tulevikustrateegia täpsete eesmärkide üle otsustamist on vaja teha põhjalik 
mõjuhindamine ja sobivusuuring;

9. arvestades bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide ülemaailmset iseloomu, on 
veendunud, et tulevane ELi strateegia peaks bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
vältimiseks tõhustama ka rahvusvahelisi jõupingutusi;

10. rõhutab lisaks, et bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja täiustamise poliitika osana on vaja 
koordineeritud strateegiat sissetungivate võõrliikide probleemi lahendamiseks;

Natura 2000

11. tunnistab, et Natura 2000 võrgustikuga seotud õigusaktide korrektsel rakendamisel on 
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suur osa ELi bioloogilise mitmekesisusega seotud eesmärgi saavutamisel;

12. tunneb vaatamata mitme liigi kaitsestaatuse suhtes saavutatud konkreetsetele ja 
positiivsetele tulemustele jätkuvalt muret Natura 2000 võrgustikuga seotud õigusaktide 
rakendamise pärast;

13. väljendab rahulolu mõnes liikmesriigis saavutatud edusammudega Natura 2000 alade 
määramisel ning meetmete või hoiukavade koostamisel; palub kõikidel liikmesriikidel 
pidada kinni direktiivis sätestatud tähtaegadest;

14. väljendab muret edusammude puudumise pärast Natura 2000 võrgustiku rajamisel 
merekeskkonnas ning palub komisjonil vajalikke menetlusi kiirendada;

15. väljendab põhimõtteliselt rahulolu vältimatu paindlikkuse üle ELi keskkonnaalastes 
õigusaktides, mis võimaldab kohandada nende rakendamist kohalike tingimustega; juhib 
samas tähelepanu silmatorkavatele erinevustele liikmesriikide vahel, näiteks seoses Natura 
2000 alade „välise mõjuga”, grupieranditega teatavatele „olemasolevatele tegevusaladele” 
või ettevaatusprintsiibi kohaldamisega;

16. arvestades neid liikmesriikide vahelisi erinevusi, palub komisjonil anda vajaduse korral 
direktiivide kohta täiendavaid selgitusi või juhiseid;

17. väljendab muret ka piiriülese koostöö puudumise pärast, mis võib kaasa tuua sarnaste 
piirkondade erineva käsitlemise;

18. nõuab tungivalt, et komisjon keskenduks oma tulevases bioloogilise mitmekesisuse 
strateegias ja Natura 2000 võrgustiku raames rohkem ökosüsteemi teenustele, eelkõige 
ökosüsteemide vastupanuvõimele surveolukorras;

Muudesse poliitikavaldkondadesse lõimimine

19. on veendunud, et Natura 2000 maa- ja merepiirkondade võrgustik ei ole ELi ainuke 
vahend bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks, vaid ELi bioloogilise mitmekesisuse 
poliitika edu tagamiseks vajatakse terviklikumat lähenemisviisi;

20. palub seetõttu komisjonil tagada bioloogilise mitmekesisuse edasine vastastikku täiendav 
lõimimine muudesse ELi poliitikavaldkondadesse, nagu põllumajandus, metsandus, 
kalandus, regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika, turism, teadustegevus ja innovatsioon;

21. väljendab rahulolu varasemate katsetega lõimida keskkonnaküsimusi ühisesse 
põllumajanduspoliitikasse, nt põllumajanduse keskkonnameetmete kehtestamine ning 
heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste loomine, ning palub komisjonil kasutada 
ühise põllumajanduspoliitika reformi selle suundumuse jätkamiseks, nt kehtestades 
kompensatsiooni ökoteenuste või avalike hüvede pakkumise eest, sh säästva 
põllumajanduse eest ökoloogiliselt tundlikus piirkonnas, nt Natura 2000 aladel;

22. väljendab rahulolu ettevalmistatava ühise kalanduspoliitika reformiga ja palub komisjonil 
võtta tulevastes õigusakti ettepanekutes arvesse bioloogilise mitmekesisuse kriteeriumi; 
lisaks nõuab kindlalt, et kalapüügi võimaliku alternatiivina tuleks arendada säästva 
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vesiviljeluse vorme kooskõlas komisjoni teatises (KOM(2009)162) esitatud 
ettepanekutega ning võttes arvesse Euroopa Parlamendi seisukohta (*);

23. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid metsanduspoliitika kujundamisel täielikult 
arvesse metsade osatähtsust bioloogilise mitmekesisuse, süsinikdioksiidi siduvate ning 
õhku puhastavate omaduste reservina ning inimeste vaba aja tegevuse seisukohalt;

24. rõhutab vajadust suurendada keskkonna ja bioloogilise mitmekesisusega seotud 
teadustegevusele eraldatud eelarvet 8. raamprogrammis, proportsionaalselt suurte 
vajaduste ja probleemidega nii bioloogilise mitmekesisuse hävimise kui kliimamuutusega 
toimetulemisel;

Bioloogiline mitmekesisus ja kliimamuutus

25. rõhutab bioloogilise mitmekesisuse ja vastupidavate ökosüsteemide otsustavat tähtsust 
kliimamuutuse leevendamisel ja sellega kohanemisel, arvestades asjaolu, et maismaa ja 
mere ökosüsteemid neelavad praegu ligi poole inimtekkelistest süsinikdioksiidi heidetest;

26. väljendab rahulolu kasvava toetuse üle kliimamuutusega seotud meetmetele, mis võib 
kasu tuua ka bioloogilise mitmekesisuse seisukohast, kuid mis ei tohiks kahjustada 
bioloogilise mitmekesisuse rahastamist;

Töökohtade loomise võimalused ja 2020. aasta strateegia

27. tunnustab märkimisväärseid töökohtade loomise võimalusi seoses eespool kirjeldatud 
tegevuse ning säästva majanduse ja keskkonnasõbraliku infrastruktuuri arendamisega, 
mille tulemusel tekiksid uued kohalikud töökohad (mida ei saa kolmandatesse riikidesse 
üle viia), ning mis seega annaks olulise panuse ELi 2020. aasta strateegiasse;

28. lisaks usub kindlalt, et majanduse säästev areng ja looduskaitse võivad käia ja peaksid 
käima käsikäes;

Rahastamine

29. võtab teadmiseks, et komisjoni hinnangul läheb Natura 2000ga seotud õigusaktide täielik 
rakendamine eeldatavasti maksma 6,1 miljardit eurot;

30. taunib samas asjaolu, et puudub selge analüüs, kui palju kulutatakse tegelikult aastas ELi 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsele, ning nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja komisjon 
teeksid selgema ülevaate saamiseks koostööd;

31. väljendab rahulolu keskkonna rahastamisvahendile LIFE+ ette nähtud kulutuste 
suurenemise üle (+ 8% 2011. aasta eelarve projektis), kuid rõhutab, et see vahend 
moodustab endiselt väga väikese osa ELi eelarvest (0,2%);

32. on teadlik, et täiendavat rahastamist bioloogilisele mitmekesisusele võib saada teiste 
vahendite, nt tõukefondide ja maaelu arengu fondi kaudu, kahetseb aga, et enamik 
liikmesriike kasutab seda võimalust vähe;

33. on veendunud, et ainult riiklikest kulutustest ei piisa ELi peaeesmärgi saavutamiseks ning 
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rõhutab, et oluline on ka ettevõtete vastutus bioloogilise mitmekesisuse arvessevõtmisel;

34. lisaks rõhutab vajadust lisada turul olevate toodete lõpphinnale välised kulud, näiteks 
bioloogilisele mitmekesisusele põhjustatud kahju või bioloogilise mitmekesisuse 
toetamisest tulenevad kulud;

Andmete ja teadmiste baas

35. juhib tähelepanu sellele, et teadus- ja arendustegevus on otsustavalt tähtis bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise peatamiseks ette nähtud poliitikavahendite väljatöötamisel ja 
praeguste lünklike teadmiste täiendamisel;

36. rõhutab vajadust panna paika selge võrdlusalus, mille põhjal komisjon seab realistlikud ja 
tõenditel põhinevad (ala)eesmärgid;

37. arvestades üldsuse väheseid teadmisi bioloogilise mitmekesisuse olulisuse kohta, 
väljendab rahulolu komisjoni teabekampaaniaga ning palub liikmesriikidel teha rohkem 
jõupingutusi teadlikkuse suurendamiseks;

Rahvusvahelised aspektid

38. väljendab muret selle üle, et 2002. aasta säästva arengu tippkohtumisel määratletud 
ülemaailmset eesmärki, vähendada 2010. aastaks bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
määra, ei ole suudetud täita ega sellele isegi läheneda;

39. väljendab rahulolu 2010. aasta oktoobris Nagoyas toimuva ÜRO bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi üle ja nõuab tungivalt, et EL saadaks 
konverentsile ulatusliku delegatsiooni;

40. julgustab komisjoni ja liikmesriike lõimima keskkonnaküsimusi oma suhetesse 
kolmandate riikidega ning jätkama „rohelist” diplomaatiat;

41. nõuab kindlalt, et kauplemise objektiks olevate toodete säästlikkus oleks rahvusvahelistes 
kaubanduslepingutes määrava tähtsusega; sellega seoses rõhutab vajadust lisada 
kõikidesse tulevastesse WTO lepingutesse kaubandusvälised küsimused, sh 
tootmismeetodid ja bioloogilise mitmekesisuse respekteerimine;

42. on sügavalt pettunud CITESi konverentsi tulemustes, sest konverentsil ei teostatud ELi 
mandaadi peamisi elemente, nt suurt majanduslikku huvi pakkuvate mereliikide kaitse;

43. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid kiirendaksid ja tõhustaksid oma sisemist 
otsustamisprotsessi ning pühendaksid rohkem vahendeid ja aega diplomaatilistele 
jõupingutustele kolmandate riikide suhtes;

44. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

„Kõik väärtuslik on kaitsetu.” See Hollandi luuletaja, kunstniku ja fotograafi Luceberti 
(1924–1994) värsirida võiks lühidalt iseloomustada suurt ülesannet, millega me bioloogilise 
mitmekesisuse valdkonnas silmitsi seisame. Ühest küljest on bioloogilise mitmekesisuse ja 
ökosüsteemide säilitamine ning nende edasise kahjustumise vältimine ühiskonna jaoks 
hädavajalik.

Bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamine ei ole pelgalt meie eetiline kohus – arusaam 
inimese hoolekandeülesandest kohustab meid säilitama oma planeeti nii, et see võiks ülal 
pidada ka tulevasi põlvkondi. See on loogiline ka ökoloogilisest ja majanduslikust 
vaatepunktist. Ökoloogilises mõttes muudavad bioloogilise mitmekesisuse erinevate 
komponentide rohked vastastikused seosed planeedi elamiskõlblikuks kõikidele liikidele, 
sealhulgas inimesele. Ökosüsteemi pakutavad „kaubad ja teenused” hõlmavad järgmist: toit, 
küte ja kiudained, õhu ja vee puhastamine, jäätmete lagundamine, üleujutuste, põudade, 
äärmuslike temperatuuride ja tuule tugevuse reguleerimine, mullaviljakuse uuendamine ja 
taimede tolmeldamine. Seetõttu ning ka majanduslikust vaatepunktist on bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmine meie endi huvides. Lõppude lõpuks on ju bioloogilised ressursid 
inimtsivilisatsioonide aluseks. Bioloogilise mitmekesisuse hävimine ohustab meie toiduga 
kindlustatust, puhke- ja turismivõimalusi, võimet tulla toime kliimamuutusega, puidu-, 
ravimite- ja energiaallikaid. 

Teisest küljest näib, et oleme katkestanud oma sidemed loodusega ning näeme vaeva „looduse 
väärtuse” mõistmiseks. Meie tootmismeetodid ja hind, mida maksame kaupade ja teenuste 
eest, ei arvesta bioloogilise mitmekesisuse vähenemisest või ökosüsteemi kahjustumisest 
tulenevate kuludega või teeb seda vaid piiratud määral. Samuti ei saa teenused ja tegevus, 
millega püütakse peatada bioloogilise mitmekesisuse hävimist ja säilitada väärtuslikke 
ökosüsteeme, just sageli õiglaselt tasutud. Kuigi ökosüsteemi teenuste „hinna” määramine 
võib olla vastuoluline, osutavad käimasolevad uuringud1 sellele, et bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemisest tuleneva heaolu vähenemise hind on praegu ligikaudu 50 miljardit eurot aastas 
(alla 1% SKP-st) ning tõuseb 2050. aastaks 14 triljoni euroni ehk 7%-ni prognoositavast SKP-
st aastas.

Küsimuste kiireloomulisus

Bioloogilise mitmekesisuse hävimine jätkub murettekitava kiirusega. Ülemaailmsel tasandil 
on praegust üldist inimtegevusest põhjustatud liikide väljasuremist hinnatud looduslikust 
väljasuremisest 50–1000 korda kõrgemaks. Ennustatakse, et 2050. aastaks kiireneb hävimine 
kümme korda. ELis on väljasuremisohus 42% imetajatest, 43% lindudest, 45% liblikatest, 
30% kahepaiksetest, 45% roomajatest ja 52% mageveekaladest. 2008. aasta EÜ bioloogilise 
mitmekesisuse tegevuskava rakendamise vahehindamises teatas komisjon, et kaitsestaatus on 

                                               

1 Ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse majanduslikke aspekte käsitlev uuring „The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity” (TEEB), vt http://www.teebweb.org/.
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ebasoodne 50%-le liikidest ja ligi 80%-le elupaikadest, mis on ELi kaitsehuvide seisukohalt 
tähtsad. 

Bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamine ning vastupidavate ökosüsteemide 
kaitsmine ja taastamine on kliimamuutust silmas pidades aina olulisemad, arvestades, et 
maismaa ja mere ökosüsteemid neelavad praegu ligi poole inimtekkelistest süsinikdioksiidi 
heidetest, mis annab neile süsinikdioksiidi kogujate ja säilitajatena hindamatu väärtuse. 
Teisest küljest võib ökosüsteemide kahjustumine ja hävitamine vallandada märkimisväärsel 
hulgal kasvuhoonegaase ning järjest enam leiab tõestust, et globaalse soojenemise ja muude 
stressiallikate tõttu on planeedi CO2 sidumise võime vähenemas. Seetõttu on ökosüsteemide 
säilitamine kliimamuutuse leevendamisel ja sellega kohanemisel otsustava tähtsusega.

Varasemate rahvusvaheliste ja Euroopa tasandi algatuste ning kokkulepetega bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemide hävimise peatamiseks ei ole kahjuks edu saavutatud. 1992. 
aastal võeti Rio de Janeiros ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsil vastu bioloogilise 
mitmekesisuse konventsioon, mille EL ratifitseeris 1993. aastal. 1998. aastal võttis EL vastu 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia nelja bioloogilise mitmekesisuse tegevuskavaga, mis 
käsitlevad loodusvarade kaitset, põllumajandust, kalandust, majandus- ja arengukoostööd ja 
mida tutvustati 2001. aastal. Loodus ja bioloogiline mitmekesisus on kliimamuutuse, 
loodusvarade säästva kasutuse ja jäätmekäitluse ning keskkonnaga seotud 
tervishoiuküsimuste kõrval ka üks ELi kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi neljast 
prioriteetsest valdkonnast. 2006. aastal avaldas komisjon tegevuskava bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise peatamiseks, määrates kindlaks neli prioriteetset valdkonda: 
bioloogiline mitmekesisus ELis, EL ja maailma bioloogiline mitmekesisus, bioloogiline 
mitmekesisus ja kliimamuutus ning alusteadmised. Vaatamata nendele algatustele ei ole 
kahjuks saavutatud Göteborgi tippkohtumisel kokku lepitud ELi eesmärki peatada 2010. 
aastaks bioloogilise mitmekesisuse vähenemine. 

Vaatamata olukorra kiireloomulisusele ei ole eurooplased bioloogilise mitmekesisuse 
hävimisest ja selle kahjulikest tagajärgedest piisavalt teadlikud. 2010. aasta aprillis 
korraldatud eurobaromeetri küsitluse andmetel tunneb vaid 38% eurooplastest bioloogilise 
mitmekesisuse mõiste tähendust ning 28% tunneb nimetatud sõna, kuid mitte selle tähendust. 
Enamus peab bioloogilise mitmekesisuse hävimist tõepoolest tõsiseks probleemiks, kuid 
nende arvates ei mõjuta see neid isiklikult. Vaid 17% vastanutest usub, et bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemine on neid juba mõjutanud. Kõige olulisema põhjusena, miks 
inimesed bioloogilise mitmekesisuse hävimise vastu ei võitle, toovad nad teadmiste 
puudumise võimaliku tegevuse kohta.Seetõttu on väga vaja korraldada selles valdkonnas 
teadlikkuse suurendamise kampaaniaid.

ELi vahendid ja poliitika

Peamine ELi tasandi vahend bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitsmiseks on 
kogu ELi hõlmav looduskaitsealade võrgustik Natura 2000, mis loodi elupaikade direktiivi
alusel. See koosneb liikmesriikide poolt elupaikade direktiivi (1992) alusel määratud 
erikaitsealadest (SAC) ning hõlmab ka linnudirektiivi (1979) alusel määratud 
linnukaitsealasid (SPA). Natura 2000 võrgustiku peamine eesmärk on „looduslike elupaikade 
ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitsmisega kaasa aidata bioloogilise mitmekesisuse 
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säilimisele liikmesriikide Euroopa territooriumil.”1 Natura 2000 võrgustikuga seotud 
õigusaktide alusel võetud meetmed on kavandatud „ühenduse tähtsusega looduslike 
elupaikade ning looduslike looma- ja taimeliikide soodsa kaitsestaatuse säilitamiseks või 
taastamiseks”, võttes samas arvesse „majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi ning 
piirkondlikke ja kohalikke iseärasusi.”2 Vaatamata sellele, et praegu keskendutakse 
elupaikade ja liikide kaitsmisele, vääriks kaalumist mõte keskenduda rohkem selliste 
vastupidavate ökosüsteemide rajamisele, mis reageeriksid stressiallikatele ja pakuksid 
väärtuslikke ökosüsteemi teenuseid.

Euroopa keskkonnapoliitikale tavapäraselt võimaldavad need direktiivid vajalikku 
paindlikkust, et kohandada rakendusmeetmed kohalikele tingimustele – õigustatult, arvestades 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid. Kindlasti tuleb võtta meetmeid, et vältida 
liikmesriikide erinevuste muutumist nii suureks, et see võiks kahjustada direktiivide tõhusust. 
Näiteks on liikmesriikide vahel endiselt märkimisväärsed erinevused selles, kui kiiresti 
direktiive rakendatakse ning kuidas neid tõlgendatakse, nt seoses ettevaatusprintsiibiga, 
praeguse tegevuse ja väliste mõjude käsitlemisega. 

Bioloogiline mitmekesisus on järk-järgult muutunud Euroopa keskkonnapoliitika kõrval 
oluliseks ka muudes poliitikavaldkondades (kuigi paljudel juhtudel arvestatakse sellega veel 
vähe, nt ühises kalanduspoliitikas, mis on praegu läbivaatamisel), pidades silmas 
põllumajanduse keskkonnameetmeid ühise põllumajanduspoliitika raames, nõuet hoida maad 
heas põllumajanduslikus ja keskkonnaseisundis ning tähelepanu, mida omistatakse 
bioloogilisele mitmekesisusele seitsmendas teadusuuringute raamprogrammis. 

Kuna põllumajandustootjad hooldavad ligi poolt Euroopa maa-alast, on neil bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmisel eriline roll ning nad seisavad selles protsessis silmitsi suure 
probleemiga: kuna maailma elanikkond ja jõukus suureneb, peab suurenema ka ülemaailmne 
põllumajandustoodang , samas peab põllumajandussektor tagama maapiirkondade 
elukvaliteedi ning bioloogilise mitmekesisuse kaitse. Eduka tulevase põllumajanduspoliitika 
raames peavad need kolm komponenti olema üksteist täiendavad ning mitte vastuolulised.

Rahastamine

Bioloogilise mitmekesisusega sageli seotud valdkonnapõhise lähenemisviisi tulemusena on 
muu hulgas ka bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi meetmete rahastamiseks ette 
nähtud Euroopa eelarve väga killustunud. 1992. aastal Euroopa Liidu keskkonnapoliitika 
rakendamise toetuseks sisse seatud ELi keskkonna rahastamisvahendil (LIFE) on 
traditsiooniliselt olnud suur osa ELi bioloogilise mitmekesisuse kaitse rahastamisel, kuigi see 
moodustab väikese osa ühenduse kogukuludest. Muud rahastamisvõimalused on 

                                               
1 Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta (elupaikade direktiiv), artikkel 2.
2 Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta (elupaikade direktiiv), artikkel 2.
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- ühine põllumajanduspoliitika: peamiselt põllumajanduse keskkonnameetmed, mis 
moodustavad ELi bioloogilisele mitmekesisusele ette nähtud toetusest ühe suurima osa 
(rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi kaudu);

- ühine kalanduspoliitika: meetmed merekeskkonna kaitsmiseks (Euroopa Kalandusfond)
- regionaalareng ja ühtekuuluvus (tõukefondid, ühtekuuluvusfond)
- teaduspoliitika (7. raamprogramm)

Ühest küljest võib rahastamise killustatusel olla positiivne mõju, kuna nii on võimalik 
kasutada paljusid allikaid. Teisest küljest on maaelu- ja struktuuripoliitikale omase 
kohustusliku kaasfinantseerimise ja valimist võimaldava lähenemisviisi tulemus näiteks see, 
et vaid selle teadliku otsuse langetanud liikmesriigid kasutavad neid vahendeid bioloogilise 
mitmekesisusega seotud eesmärkidel. Selleski valdkonnas on 27 liikmesriigi vahel 
märkimisväärsed erinevused. 

Prognoosimata arutelu uue, 2013. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku üle, tuleb lisaks 
avalikele rahastamisallikatele (toetused) leida muud rahastamismehhanismid – väliste kulude 
lisamine toote lõpphinda on märkimisväärne probleem. 

Tulevased algatused

Käesoleval rahvusvahelisel bioloogilise mitmekesisuse aastal on esitatud või esitatakse 
algatusi bioloogilise mitmekesisuse hävimise ja ökosüsteemide kahjustumise 
peatamiseks.18.–29. oktoobril toimub Jaapanis Nagoyas bioloogilise mitmekesisuse (CBD) 
konventsiooniosaliste kümnes konverents (COP 10).

Euroopa tasandil esitas Euroopa Komisjon 19. jaanuaril teatise „Valikuvõimalused ELi 
visiooniks ja eesmärgiks bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas pärast 2010. aastat”, mida 
praegu avalikult arutatakse. Komisjoni esitatud neli poliitilist valikuvõimalust on:

1) bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste vähenemise oluline pidurdamine 
ELis 2020. aastaks;

2) bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste vähenemise peatamine ELis 2020. 
aastaks;

3) bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste vähenemise peatamine ELis 2020. 
aastaks ning nende võimalikult ulatuslik taastamine;

4) bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste vähenemise peatamine ELis 2020. 
aastaks, nende võimalikult ulatuslik taastamine ning ELi panuse suurendamine 
maailma bioloogilise mitmekesisuse säilitamisse.

Selle teatise ja avaliku arutelu tulemustega loodetakse jõuda ELi uue bioloogilise 
mitmekesisuse strateegia ettepaneku, sh õigusaktide ettepanekute avaldamiseni enne aasta 
lõppu. 

Lisaks leppis 15. märtsi keskkonnanõukogu kokku uues põhieesmärgis – peatada ELis 2020. 
aastaks bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste vähenemine, taastada bioloogiline 
mitmekesisus ja ökosüsteemi teenused võimalikult ulatuslikult ning suurendada ELi panust 
maailma bioloogilise mitmekesisuse vähenemise vältimisse.
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Käesoleva algatusraportiga soovitakse kajastada Euroopa Parlamendi prioriteete võitluses 
bioloogilise mitmekesisuse jätkuva vähenemise ja ökosüsteemi kahjustumise vastu.


