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B7-0000/2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi strateegiliste eesmärkide kohta 18.–29. oktoobril 
2010. aastal Nagoyas (Jaapanis) toimuva bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
osaliste konverentsi 10. istungiks

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 18.–29. oktoobril 2010. aastal Nagoyas (Jaapanis) toimuva ÜRO 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 10. istungit;

– võttes arvesse ..... 2010. aastal komisjonile ja nõukogule esitatud küsimust ELi 
strateegiliste eesmärkide kohta 18.–29. oktoobril 2010. aastal Nagoyas (Jaapanis) toimuva 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 10. istungiks (O-0000/2010 
– B7-0000/2010);

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

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et bioloogilise mitmekesisuse konventsioon on kõige ulatuslikum üleilmne 
kokkulepe bioloogilise mitmekesisuse kaitse kohta; arvestades, et selle on allkirjastanud 
193 osalist, k.a 27 ELi liikmesriiki ja Euroopa Liit;

B. arvestades, et ÜRO bioloogilise mitmekesisuse aasta peaks andma poliitilise tõuke selleks, 
et jõulisemalt ellu viia bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni kõiki kolme eesmärki –
bioloogilise mitmekesisuse kaitset, bioloogilise mitmekesisuse säästvat kasutamist ning 
geneetiliste ressursside kasutamisest tuleneva kasu ausat ja õiglast jagamist;

C. arvestades, et bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni tööprogrammide rakendamise 
olulised puudujäägid tuleb kõrvaldada,

Tungiv vajadus tegude järele 

1. on äärmiselt mures selle pärast, et ei ole täidetud 2010. aastaks võetud bioloogilise 
mitmekesisuse alast eesmärki märkimisväärselt pidurdada bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise kiirust; 

2. on sügavalt mures selle pärast, et rahvusvahelisel poliitilisel areenil ei tunta tungivat 
vajadust bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamiseks;

3. on seisukohal, et jätkuv ebaseaduslik juurdepääs geneetilistele ressurssidele tekitab 
ärevust; 

4. rõhutab, et piisavate ressursside ja poliitilise tahte olemasolu korral on võimalik leida 
vahendid bioloogilise mitmekesisuse vähenemise laiaulatuslikumaks pidurdamiseks; on 
veendunud, et kliimakaitse, aastatuhande arengueesmärkide saavutamise ning bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise peatamise käigus saab luua palju võimalusi sünergia tekkeks;
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5. nõuab seepärast, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid konventsiooniosaliste konverentsi 
10. istungil juhtiva rolli, tegemaks kõigile osalistele selgeks, et käes on tungiv vajadus 
tegude järele; 

6. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tegutseksid selle juhtiva rolli täitmiseks 
üksmeelselt ning võtaksid oma siseseid otsuseid kiiremini ja tõhusamalt vastu, nii et nad 
suudaksid kiiresti kokku leppida ELi sisestes seisukohtades konventsiooniosaliste 
konverentsi 10. istungiks ning leida rohkem ressursse ja aega diplomaatiliseks suhtluseks 
kolmandate riikidega;

Majandus

7. rõhutab, et pooleliolevate uuringute, nt ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise majanduslikke aspekte käsitleva uuringu (TEEB-uuringu) kohaselt võrdub 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemisest tulenev heaolu vähenemine praegu ligikaudu 50 
miljardi euroga aastas (veidi alla 1% SKPst), kasvades 2050. aastaks 14 triljoni euroni ehk 
7%ni prognoositavast aastasest SKPst;

8. on seisukohal, et konventsiooniosaliste konverentsi 10. istungil vastuvõetavad otsused 
peavad olema kooskõlas TEEB-uuringu tulemustega ja lähtuma selle soovitustest, s.t 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemisega seotud kulud ja bioloogilise mitmekesisusest 
tulenev väärtus peavad olema kajastatud rahvamajanduse arvepidamises; rõhutab, et 
vastasel korral ei ole võimalik seirata rahanduslikke ja majanduslikke tagajärgi, mille 
praegune bioloogilise mitmekesisuse kriis majanduses kaasa toob; rõhutab, et turupõhiste 
vahendite, nt elupaigapankade ja ökosüsteemi teenuste eest maksmise uurimisele ja 
heakskiitmisele tuleks rohkem tähelepanu pöörata, aitamaks tagada bioloogilise
mitmekesisuse jaoks piisavate rahaliste vahendite olemasolu; 

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni strateegiline kava 

Üldeesmärgid 2020. aastaks ja 2050. aasta tulevikunägemus

9. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid 2020. aastaks püstitatud julgeid 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni üldeesmärke – peatada bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemine ning õiglaselt jagada bioloogilise mitmekesisusest ja 
ökosüsteemi teenustest tulenevat väärtust ja kasu; nõuab tungivalt, et komisjon ja 
liikmesriigid võtaksid endale kohustuse viia ellu 2050. aasta tulevikunägemus, millega 
tagatakse ökosüsteemide kaitse, väärtustamine ja taastamine;

Alaeesmärgid 2020. aastaks

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama mõõdetavaid, julgeid, realistlikke ja 
tähtajalisi alaeesmärke, eelkõige tagama 2020. aastaks, et: 

* kõik inimesed teavad, miks bioloogiline mitmekesisus on väärtuslik ja mida nad saavad 
teha selle kaitseks;

* rahvamajanduse arvepidamises ning vaesuse vähendamise ja arengupoliitikas ja -
strateegiates arvestatakse bioloogilisest mitmekesisusest tuleneva väärtuse ning selle 
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kaitse ja säästva kasutamisega seotud võimalustega;

* bioloogilist mitmekesisust kahjustavate toetuste maksmine on lõpetatud;

* osalised on koostanud tõhusama ressursikasutuse, jäätmetekke vähendamise ja 
ökoloogiliste piirangutega arvestava ressursikasutuse jätkamise kavad, mida viiakse ellu;

* metsade hävitamise netotulemus võrdub nulliga ning looduslike elupaikade kadumine ja 
nende seisundi halvendamine on peatatud;

* ülepüügist tulenev surve mereökosüsteemidele on peatatud ja kahjulike tagajärgedega 
kalastusviiside kasutamine on lõpetatud;

* invasiivsete võõrliikide sissetoomine ja -seadmine on peatatud;

* vähemalt 15% maa-, magevee- ja merepiirkondadest on kaitse all;

* tuntud ohustatud liikide väljasuremine on ära hoitud;

* konventsiooni rakendamise suutlikkust (inimressurssi ja rahastamist) on suurendatud; 

Näitajad 

11. rõhutab täpsete, teaduslikel andmetel põhinevate näitajate vastuvõtmise olulisust, et oleks 
võimalik mõõta strateegiliste sihtide ja eesmärkide saavutamiseks tehtavaid edusamme; 

Juurdepääs geneetilistele ressurssidele ja kasu jagamine

12. rõhutab vajadust viia konventsiooniosaliste konverentsi 10. istungil eduka lõpuni 
läbirääkimised, mis käsitlevad geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja kasu jagamisega 
seonduvat rahvusvahelist korda ning mille tulemusel tuleks koostada bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni protokoll, mis sisaldaks õiguslikult siduvaid ja 
mittesiduvaid sätteid;

13. rõhutab, et protokoll peab tagama läbipaistvuse, õiguskindluse ja prognoositavuse 
geneetilistele ressurssidele juurdepääsul ning geneetiliste ressursside, nende derivaatide ja 
nendega seotud traditsiooniliste teadmiste kasutamisest tuleneva kasu ausa ja õiglase 
jagamise; 

14. rõhutab, et protokollis tuleb arvestada sellega, et juurdepääs geneetiliste ressurssidega 
seotud traditsioonilistele teadmistele peab toimuma neid teadmisi pakkuva põlise või 
kohaliku kogukonna eelneval teadval nõusolekul;

15. tunnistab, et geneetiliste ressurssidega seotud traditsioonilised teadmised on olulised nii 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja säästva kasutamise kui ka geneetiliste ressursside 
kasutamisest tuleneva kasu ausa ja õiglase jagamise puhul ning seetõttu tuleb neid 
protokollis asjakohaselt käsitleda;

16. tunnistab riikide vastastikust sõltuvust toiduks ja põllumajanduses kasutatavate 
geneetiliste ressursside osas, nende olulisust toiduga kindlustatusele kogu maailmas ning 
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sellest tulenevalt ka vajadust nendega arvestada läbirääkimistel, mis käsitlevad 
geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja kasu jagamisega seonduvat rahvusvahelist 
korda;

Temaatiline tööprogramm – merede ja rannikualade bioloogiline mitmekesisus 

17. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tugevalt rõhutama jätkuvate edusammude tegemise 
olulisust riikliku jurisdiktsiooni alla või sellest välja jäävates merepiirkondades 
ökoloogiliselt või bioloogiliselt oluliste alade kindlakstegemisel ja kaitsel; 

Temaatiline tööprogramm – kaitsealad

18. tunnistab, et kaitsealade tööprogrammi rakendamisel on tehtud märkimisväärseid 
edusamme; rõhutab siiski, et programmi täielikuks rakendamiseks tuleb veel palju ära 
teha; 

19. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tagaksid, et kaitsealadele kohase toe ja 
juhtimise tugevdamine ning võtmetähtsusega otsuste langetajate veenmine kaitsealade 
kasulikkuses oleksid konventsiooniosaliste 10. istungil esmatähtsad teemad, ning 
taotleksid vajaduse korral lisavahendeid; 

Bioloogiline mitmekesisus ja kliimamuutused

20. rõhutab vajadust kaasata bioloogilise mitmekesisuse kaitseabinõud kliimamuutuste 
poliitikasse ning saada võimalikult palju ühist kasu nendes kahes valdkonnas; nõuab 
seepärast lisapingutuste tegemist bioloogilise mitmekesisuse ja kliimamuutuste poliitika 
vahelise sünergia ja seoste tugevdamiseks ning seda eelkõige ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni ja bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni vahel; 

Biokütused

21. rõhutab vajadust võtta konventsiooniosaliste 10. istungil vastu soovitus biokütuste kohta; 
tuletab meelde, et on äärmiselt oluline hinnata biokütuste otsest ja kaudset mõju 
bioloogilisele mitmekesisusele; 

Rahastamine

22. rõhutab vajadust järsult suurendada bioloogilise mitmekesisuse rahastamist kogu 
maailmas, eriti olemasolevate rahastamisallikate abil, kuid ka uute ja innovaatiliste 
allikate, k.a uute ja innovaatiliste turupõhiste vahendite abil; 

23. on veendunud, et bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni bioloogilise mitmekesisuse 
alase eesmärgi saavutamiseks ei piisa ainult riiklikest kulutustest, ning rõhutab, et ka 
ettevõtted peaksid oma tegevuses arvestama bioloogilise mitmekesisusega;

24. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid arendaksid ja rakendaksid innovaatilisi 
süsteeme ökosüsteemi teenuste eest maksmiseks, kaasates selleks erasektori rahalisi 
vahendeid;

25. on seisukohal, et kliimamuutustega seotud rahastamisvahendeid, nt raadamisest ja 
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metsade seisundi halvenemisest tulenevate heitkoguste vähendamine arengumaades 
(REDD+), kiire rahastamine, puhta arengu mehhanism (CDM) ja ühisrakendus (JI), tuleks 
reformida nii, et neisse oleksid kaasatud bioloogilise mitmekesisuse kaitseabinõud ja et 
nad looksid võimaluse korral ühist kasu bioloogilise mitmekesisusega seoses;

26. rõhutab vajadust välja töötada lahendused selle kohta, kuidas lisada turul kaubeldavate 
toodete lõpphinnale välised kulud, nt bioloogilisele mitmekesisusele põhjustatud kahju või 
bioloogilise mitmekesisuse toetamisest tulenevad kulud;

Kolme Rio konventsiooni vaheline sünergia

27. on seisukohal, et kolme Rio konventsiooni – bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni, 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja kõrbestumise vastu võitlemise ÜRO 
konventsiooni – vahelist sünergiat tuleks suurendada;

28. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles aktiivselt toetama ideed, et 2012. aastal toimuva 
Rio+20 tippkohtumise raames korraldataks kolme Rio konventsiooni alane 
kõrgetasemeline kohtumine;

Bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste valitsustevaheline platvorm (IPBES) 
ning teadmiste vahetamine

29. tunneb heameelt 2010. aasta juunis Pusanis valitsuste saavutatud kokkuleppe üle luua 
bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste valitsustevaheline platvorm (IPBES);
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et IPBES tõepoolest loodaks 2011. aastal nii 
kiiresti kui võimalik; on seisukohal, et kuna IPBESi roll sõltub ELi ja rahvusvaheliste 
teadusuuringute kvaliteedist, on äärmiselt oluline, et EL ja liikmesriigid tagaksid 
bioloogilise mitmekesisuse alaste teadusuuringute piisava rahastamise;

30. nõuab, et bioloogilise mitmekesisuse, selle väärtuslikkuse ja ülesannetega seotud teadmisi 
ja tehnoloogiat parandataks ja vahetataks suuremal määral; 

Kooskõlastatud lähenemine

31. nõuab kindlalt, et kaubeldavate toodete säästlikkusel oleks rahvusvahelistes 
kaubanduslepingutes keskne tähtsus; rõhutab sellega seoses vajadust käsitleda tulevastes 
WTO lepingutes kaubandusväliseid teemasid, k.a tootmisviise ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitset;

32. julgustab komisjoni ja liikmesriike võtma keskkonnaküsimusi arvesse oma suhetes 
kolmandate riikidega ning jätkama „rohelist diplomaatiat”;

*

*   *

33. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste valitsustele ja parlamentidele ning 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni sekretariaadile.


