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B7-0000/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon rohelise taristu ja Euroopa looduskapitali 
suurendamise kohta
(2013/2663(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse seitsmendat keskkonnaalast tegevusprogrammi,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni teatist „Roheline taristu – Euroopa looduskapitali 
suurendamine” (COM (2013)249),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020)1,

– võttes arvesse ressursitõhusa Euroopa tegevuskava (COM(2011)571)2,

– võttes arvesse ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegiat aastani 2020 (COM(2011)244)3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi loodusliku linnustiku kaitse 
kohta COM(2009)0129,

– võttes arvesse nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (92/43/EMÜ),

– võttes arvesse keskkonna nõukogu 2011. aasta juuni järeldusi ja 17. detsembri 2012. aasta 
järeldusi (punkt 14),

– võttes arvesse oma 20. aprilli 2012. aasta resolutsiooni „Meie elukindlustus, meie 
looduskapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020”4 (punkt 50),

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

– võttes arvesse küsimust Euroopa Komisjonile rohelise taristu – Euroopa looduskapitali 
suurendamise kohta (O-0000/2013 – B7 0000/2013),

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

A. arvestades, et bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja ökosüsteemide seisundi 
halvenemise vastu tuleb tegutseda, et tagada ökosüsteemi teenuste jätkuv osutamine ning 
looduskapitali kaitse praeguse ja tulevaste põlvkondade hüvanguks;

                                               
1 ELT C 88, 19.3.2011.
2 ELT C 37, 10.2.2012.
3 ELT C 264, 8.9.2011.
4 P7_TA-PROV(2012)0146, 20.4.2012.
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B. arvestades, et roheline taristu aitab kasutada kõiki võimalikke ökosüsteemi teenuseid, 
mida loodus võib ühiskonnale pakkuda;

C. arvestades, et bioloogilise mitmekesisuse vähenemist tuleb takistada, et kaitsta nii 
praeguse kui ka tulevaste põlvkondade kapitali;

D. arvestades, et inimtegevuse surve ohustab Euroopa Liidu bioloogilist mitmekesisust ja 
ökosüsteemide terviklikkust, eelkõige looduslike elupaikade killustamise ja hävitamisega;

E. arvestades, et bioloogiline mitmekesisus ja inimühiskondade heaolu on tihedalt seotud;

F. arvestades, et ühenduvus ja looduslikud elupaigad on suure bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamiseks hädavajalikud;

G. arvestades, et kogemuste kohaselt kujutavad rohelise taristu projektid endast suurepärast 
võimalust looduse lõimimiseks ühiskonnaga, kaasa arvatud linnakeskkonnas, kus elab 
aina suurem osa inimkonnast;

H. arvestades, et sidusrühmade seas tuleks levitada ja avaldada teavet selle kohta, kuidas 
luua, kaitsta ja tugevdada maastike rohelist taristut;

I. arvestades, et kogemused näitavad, et taristuprojektide kavandamine ja arendamine on 
võtmeetapid, mille käigus tuleb tagada ökoloogiliste ja ühiskondlike vajaduste sidumine 
nii linna- kui ka maapiirkondades;

J. arvestades, et ELi kaasrahastatavate taristuprojektide puhul tuleks peatähelepanu pöörata 
rohelisele taristule, selle elementide kaasamisele ja olemasolevatele ökosüsteemidele ning 
nendega seotud teenustele avalduva mõju leevendamisele;

Üldised tähelepanekud

1. väljendab heameelt rohelist taristut käsitleva teatise avaldamise üle ning komisjoni 
kavatsuse üle teatises püstitatud eesmärkide täitmiseks aktiivselt tegutseda;

2. võtab teadmiseks rohelise taristu võtmetähtsuse Euroopa looduskapitali tõhusal 
kaitsmisel;

3. rõhutab, et roheline taristu võib anda suure panuse liidu majanduskasvu ja tööhõive-
eesmärkide täitmisse strateegia „Euroopa 2020” raames; 

4. tervitab rohelise taristu uuenduslikku lähenemist, mis suurendab kulutõhusust 
mitmekordse kasu ja keskkonnakaitseliste, sotsiaalsete ning majanduslike eesmärkide 
ühitamist võimaldavate lahenduste kaudu; 

5. Sidumine eri poliitikavaldkondadega

6. rõhutab vajadust siduda roheline taristu kõigi ELi poliitikavaldkondadega;

7. juhib tähelepanu sellele, et rohelisel taristul võib olla tähtis roll linnades, kus tänapäeval 
elab aina suurem osa inimkonnast ja kus see võib toetada teenuseid nagu puhas õhk, 
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kohaliku soojussaare efekti leevendamine, puhkealad, üleujutuste vältimine, põhjavee 
taseme taastamine, bioloogilise mitmekesisuse taastamine või selle vähenemise 
peatamine ning üldise elukvaliteedi edendamine;

8. rõhutab rohelise taristu osa NATURA 2000 võrgustikku toetava elemendina, kus selle
eesmärgiks on suurendada võrgustiku ühtsust ja vastupidavust, mis aitab kaitsta Euroopa 
looduse peamisi liike ja elupaiku, samal ajal osutades hinnanguliselt mitmesaja miljardi 
euro eest ökosüsteemiteenuseid aastas;

9. on seisukohal, et ruumilisel ja maakasutuse planeerimisel tuleb võrdselt arvestada 
taristust ja ökosüsteemist saadavat kasu ning leida koostoime taristu rajamise tegelike 
eesmärkide ja sellest saadava tegeliku pikaajalise ühiskondliku kasu ning ökosüsteemi ja 
bioloogilise mitmekesisusega seotud õigustatud nõudmiste vahel, mis on sellega otseselt 
seotud; nõuab, et liikmesriigid ruumilisel planeerimisel arvestaksid ja seaksid esikohale 
rohelise taristuga seotud teemasid, ning ergutab komisjoni toetama suuniste jagamist ja 
võrdlusaluste määramist selles valdkonnas, et roheline taristu kujuneks ruumilise 
planeerimise ja territoriaalse arengu tavapäraseks koostisosaks;

10. ergutab komisjoni ja liikmesriike kasutama ühise põllumajanduspoliitika vahendeid ja 
meetmeid rohelise taristu edendamiseks vastavalt vajadusele, et tagada lai valik 
ökosüsteemi teenuseid ning looduslike protsesside kaitse maapiirkondades;

11. rõhutab, et roheline taristu aitab leevendada kliimamuutust, sest sellel on soodne mõju 
süsinikuvarudele ja kasvuhoonegaaside bilansile ning see parandab kliimamuutusega 
kohanemist ja seega aitab ELi kliimapoliitikat ellu viia;

12. juhib tähelepanu asjaolule, et rohelise taristu, näiteks looduslike lammide, puistute, 
märgalade jne loomine või taastamine, mis võib suurendada vastupidavust 
loodusõnnetustele ja aidata kliimamuutustega kohaneda, aitab ka loodusõnnetustega 
seotud ohtusid vähendada;

13. rõhutab, et kõnealusesse poliitikavaldkonda tuleb täielikult hõlmata metsandus, et 
suurendada puidu- ja biomassitootmisele lisanduvat mitmekesist kasu, mida annab 
metsade säästev majandamine ja mittesekkuv metsandus, samuti rõhutab vajadust 
taastada killustatud või hävinud metsa-alad;

14. tervitab rohelise taristu edendamise algatust, mis aitab nõuetekohaselt rakendada 
joogivett ja põhjavett käsitlevaid Euroopa Liidu õigusakte;

15. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamise tähtsust, eelkõige linnade rohelise 
taristu rahastamiseks;

16. rõhutab, et roheline taristu tuleb kaasata ELi rahastamisvahendite 2014.–2020. aasta 
ajavahemiku rakenduskavadesse; 

17. nõuab, et komisjon koostaks õigeaegselt, st 2013. aasta lõpuks, teatises lubatud toetavad 
suunised, mille sihiks on suurendada rohelise taristu mõistmist ja edendamist asjaomastes 
poliitikavaldkondades ja tagada rakenduskavade kaudu rahastamise võimalused;
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Rohelise taristu strateegia kujundamine

18. toonitab vajadust suurendada erasektori osalust rohelise taristu investeeringutes ja kutsub 
komisjoni ning Euroopa Investeerimispanka üles kiiresti looma ja käivitama 
rahastamisvahendit, mis hõlmaks uuenduslikke rahastamismehhanisme rohelise taristu 
investeeringute ja muude looduskapitaliga seotud projektide toetamiseks, hinnates samal 
ajal tegelikku ja pikaajalist toetust ökosüsteemi toimimisele; juhib tähelepanu sellele, et 
tuleb otsida ka täiendavaid rahastamisvahendeid kohalikul, piirkondlikul ning riiklikul 
tasandil;

19. on veendunud, et rohelise taristu loomisel tuleb toetuda kindlatele andmetele ja 
põhjalikele teadmistele, et seada esikohale kõige olulisemad projektid, ning ergutab 
komisjoni hoolitsema selle eest, et kogutud andmed, eriti kui neid kasutatakse ELi 
kaasrahastatavate projektide kavandamiseks, oleksid selged, sidusad ja kooskõlastatud; 

20. nõuab tungivalt, et komisjon edendaks vajaduse korral valdkonna haridusprojekte ja 
toetaks teabevahetust ning parimate tavade levitamist; juhib tähelepanu sellele, et rohelise 
taristu kujundamist hõlbustab oskuste ja hariduse tagamine töötajatele, kes on suutelised 
selle uuendusliku lähenemisega tegelema ja ökosüsteemist saadavat kasu vajalikul määral 
väärtustama, eelkõige veevarustuse ja -puhastuse, jäätmekäitluse, ehituse, 
suurõnnetustega toimetuleku, põllumajanduse, turismi ja tervishoiu valdkonnas; 

21. on seisukohal, et kõigi poliitikavaldkondadega sidumine on põhiline eeltingimus, milleta 
usaldusväärne rohelise taristu poliitika ei ole võimalik;

22. kiidab heaks strateegia koostamise, mis seisneb Euroopa rohelise taristu poliitika 
eelistelgede väljakujundamises, ja rõhutab, et vaja on rohkem piiriüleseid 
piirkondadevahelisi strateegiaid ja projekte;

23. toetab teatises välja kuulutatud TEN-G algatust ja kutsub komisjoni üles TEN-G 
arendamisel 2015. aastaks tulemusi saavutama;

24. rõhutab rohelise taristuga seotud uuendusvõimalusi ja VKEde võimalikku võtmerolli 
selles valdkonnas; tuletab meelde, et ühised standardid, sertifitseerimine ja märgistamine 
toetavad rohelise taristu investeeringuid ja loovad esimestele tegutsejatele vajalikku 
liikumisruumi;

25. ootab huviga bioloogilise mitmekesisuse strateegia läbivaatamist 2015. aastal ja sellele 
järgnevat rohelise taristu teatise läbivaatamist 2017. aastal, mis peaks täiendavalt 
tugevdama rohelise taristu positsiooni kavandatavates ELi tasandi investeeringutes, 
samuti ootab asjaomaste poliitikavaldkondade vahearuandeid (ÜPP olukorra hindamine, 
REGIO vahearuanne jne);

26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


