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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. nõustub komisjoni analüüsiga, et bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ei ole kulukas 
mitte ainult ühiskonnale tervikuna, vaid ka ettevõtjatele sektorites, mis sõltuvad otseselt 
ökosüsteemi teenustest ning loodusvarade pikaajalisest kättesaadavusest ja 
mitmekesisusest; nõustub ka väitega, et looduspõhisel innovatsioonil ning ökosüsteemide 
taastamise ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamise meetmetel on potentsiaal luua uusi 
oskusi, töökohti ja ärivõimalusi;

2. rõhutab, et EL ja liikmesriigid peaksid avalikkust rohkem kaasama, kuna inimesed on 
keskkonnaküsimuste suhtes eriti tundlikud ja eelkõige noored, kes esindavad ELi 
tulevikku, tunnevad selle teema pärast sügavat muret; märgib lisaks, et bioloogilise 
mitmekesisuse suur majanduslik väärtus pakub väärilist vastutasu bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamiseks tehtavatele investeeringutele; nõuab seetõttu 
looduskaitsealaste meetmete rahastamise suurendamist; 

3. rõhutab, et bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide tulemuslikkuse tagamiseks tuleb neid 
rakendada konkreetsete meetmetega; avaldab kahetsust, et vaatamata meetmetele, mis on 
võetud bioloogilise mitmekesisuse vähenemise vastu võitlemiseks, on ELi õigusaktidega 
kaitstud elupaikadest ja liikidest heas seisundis üksnes 17% ning peamistest 
ökosüsteemidest vaid 11%; kutsub komisjoni üles edasilükkamatult analüüsima, miks 
senised jõupingutused ei ole veel vilja kandnud, ning kaaluma, kas on olemas muid, 
potentsiaalselt tulemuslikumaid vahendeid;

4. kutsub komisjoni üles veelgi suurendama oma jõupingutusi integreerida bioloogiline 
mitmekesisus muude ELi poliitikavaldkondade arendamisse, rakendamisse ja 
rahastamisse, parandades sellega ELi valdkondlike ja eelarvepoliitika meetmete sidusust 
ja tagades oma bioloogilise mitmekesisuse kaitse alaste siduvate kohustuste täitmise;

5. rõhutab siiski, et eri valdkondade poliitika raames võetud bioloogilise mitmekesisuse 
alased meetmed ei tohiks tekitada täiendavat haldus- ja regulatiivset koormust 
asjaomastele osapooltele, näiteks põllumajandussektorile, ning usub, et ühise 
põllumajanduspoliitika keskkonnasõbralikumaks muutmise element peaks jätkuvalt 
keskenduma üksikute põllumajandustootjate jaoks stiimulite loomisele, et ergutada neid 
tegelema jätkusuutlikuma aktiivse põllumajandustootmisega;

6. peab eriti oluliseks säilitada kõikide ELis 2020. aastani registreeritud kaitsealuste 
elupaikade ja liikide staatus, sh kohad, mis asuvad Natura 2000 aladel ja väljaspool seda, 
et tagada 2050. aastani kõigi elupaikade ja liikide soodne kaitsestaatus;

7. taunib asjaolu, et komisjoni rohelise infrastruktuuri strateegia väljatöötamine on 
kavandatud alles 2012. aastaks, samas kui energia- ja transpordikoridorid said kindaks 
määratud juba Euroopa infrastruktuuri paketi ettepanekus; kutsub seetõttu komisjoni üles 
kiirendama tööd rohelise infrastruktuuri strateegia vallas ja tagama kavandatud eesmärgi 
nr 2 elluviimise; nõustub sellega, et energia-, transpordi- ning info- ja 
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kommunikatsioonitehnoloogia projektide vahelist koostoimet tuleks suurendada, et piirata 
bioloogilisele mitmekesisusele avalduvat kahjulikku mõju, ning sellega, et ELi 
vahenditest tuleks rahastada ainult selliseid meetmeid, mis on vastavuses ELi õigusega ja 
kooskõlas liidu asjaomase poliitikaga;

8. on seisukohal, et kehtivas ELi õiguses sisalduvaid bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsemeetmeid ei tohi nõrgendada;

9. tõdeb, et on vajalik saavutada säästvatel energiaallikatel põhinev majandus kulutasuval 
viisil, ilma et seataks ohtu bioloogilise mitmekesisuse eesmärke, ning et niisugune 
majandus võib aidata kaasa kõnealuste eesmärkide saavutamisele; peab sellega seoses 
vajalikuks kehtestada täiendavad kaitsemeetmed seoses energia tootmiseks kasutatava 
biomassi allikate, tõhususe ja kogusega; kutsub sellega seoses ühtlasi komisjoni üles 
selgitama võimalikult kiiresti, millist mõju avaldavad biokütused bioloogilisele 
mitmekesisusele, arvestades ka kaudse maakasutuse mõju, ning nõuab tulemuslike 
jätkusuutlikkuse kriteeriumide kehtestamist kõikide biokütuste, sh tahke biomassi 
tootmise ja kasutamise jaoks;

10. on arvamusel, et üks põhjustest, miks meil ei ole õnnestunud jätkuvat bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise ja ökosüsteemi seisundi halvenemise tendentsi ülemaailmselt 
ümber pöörata, on see, et me ei saa täielikult aru, kui keeruline on bioloogiline 
mitmekesisus ning milline on bioloogilise mitmekesisuse eri osade omavaheline ja 
elukeskkonna vaheline vastastikune mõju, sealhulgas ei mõista me täielikult bioloogilise 
mitmekesisuse väärtust praegustele ja tulevastele inimpõlvedele; kordab, et bioloogilise 
mitmekesisusega tegelev teadus on vajalik aluspõhi mis tahes poliitika rakendamiseks;

11. rõhutab seetõttu vajadust investeerida rohkem bioloogilise mitmekesisuse alastesse 
teadusuuringutesse, sh ühe või enama asjaomase nö ühiskondliku probleemi lahendamisse 
„Horisont 2020” raamistikus, et vältida teadusuuringute poliitika killustatust; on 
seisukohal, et bioloogilise mitmekesisuse alaste teadusuuringute rahastamisvahendeid 
oleks võimalik suurendada olemasolevate üldiste vahendite arvelt vähesest kasutatavusest 
tulenevalt; usub, et ühest küljest võimaldaksid teadusuuringud meil bioloogilisest 
mitmekesisusest ja selle tähtsusest kõikide inimtegevuse aspektide jaoks paremini aru 
saada ning teisest küljest aitavad need uuenduslike kontseptsioonide kaudu kaasa uutele ja 
parematele poliitikameetmetele ning juhtimis- ja arengustrateegiatele;

12. toonitab, et eelkõige praeguses majandustsüklis on tähtis näidata ELi kodanikele, et 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine ei ole vastuolus jätkusuutliku majandusliku ja 
sotsiaalse arenguga; nõuab sel eesmärgil edukate projektide edendamist ja avalikkusele 
teabe jagamist keskkonnasõbraliku majandusarengu teostatavuse kohta tähtsate loodus- ja 
kultuuripäranditega aladel, nagu Natura 2000 võrgustik;

13. rõhutab, et bioloogilise mitmekesisuse alased teadusuuringud peavad olema 
multidistsiplinaarsed ja rahvusvahelised, sest bioloogiline mitmekesisus on oma olemuselt 
seotud ökoloogia, geneetika, epidemioloogia, kliimateaduse, majanduse, 
sotsiaalantropoloogia, teoreetilise modelleerimise jm teadusvaldkondadega; rõhutab, et 
ökosüsteemide ja loodusvarade jätkusuutlikus haldamises rakendataval poliitikal peaks 
olema teaduslik alus eelkõige sellistes majanduslikult ja sotsiaalselt tähtsates sektorites 
nagu põllumajandus, kalandus ja metsandus;
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14. peab oluliseks, et olemasolevaid teaduslikke andmeid bioloogilise mitmekesisuse kohta, 
parimate tavade näiteid, kuidas bioloogilise mitmekesisuse vähenemist peatada ja 
bioloogilist mitmekesisust taastada, ning teavet looduspõhise innovatsiooni ja arengu 
potentsiaali kohta tuntaks ja levitataks laialdasemalt poliitikakujundajate ja peamiste 
sidusrühmade hulgas ning et asjaomasel info- ja kommunikatsioonitehnoloogial on 
otsustav roll uute võimaluste ja vahendite pakkumisel; tunneb seetõttu heameelt asjaolu 
üle, et komisjon on loonud ettevõtluse ja bioloogilise mitmekesisuse ELi platvormi, ning 
julgustab komisjoni seda platvormi edasi arendama ja edendama tihedamat koostööd 
Euroopa haldusasutuste ja ettevõtjate, sealhulgas VKEde vahel;

15. nõuab, et Euroopa bioloogilise mitmekesisuse teabesüsteemi (BISE) veebiportaal tehtaks 
kättesaadavaks kõigis ELi ametlikes keeltes, et aidata kaasa andmete ja teabe jagamisele;

16. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kaaluma erimeetmete osana ajakava esitamist 
Euroopa ökosüsteemi teenuste kaardistamiseks ja hindamiseks, mis võimaldab võtta 
sihipäraseid ja tõhusaid meetmeid bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja ökosüsteemi 
teenuste kahjustumise peatamiseks;

17. palub komisjonil kontrollida, kas praegune reguleerimissüsteem annab piisavaid 
stiimuleid bioloogilise mitmekesisuse suurendamise strateegiate rakendamiseks, ning teha 
ettepaneku kulutõhusate lahenduste kohta, mis aitaksid bioloogilise mitmekesisuse 
rahastamisel bürokraatialt üle minna kaitsele ja suurendamisele;

18. kiidab heaks komisjoni kavatsuse kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020” reformida ja 
järk-järgult vähendada keskkonnale kahjulikke toetusi ning need kaotada, ning nõustub, et 
hästi läbi mõeldud turupõhised vahendid, mis on suunatud keskkonnale mõju avaldavate 
tootmise ja tarbimise väliskulude arvessevõtmisele, võivad aidata kaasa bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise peatamise eesmärgile, kui neid kombineeritakse asjaomastes 
sektorites keskkonnahoidlike investeeringute tegemise stiimulitega; on 2014.–2020. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimisi silmas pidades veendunud, et komisjon 
peaks pidama meeles bioloogilise mitmekesisuse strateegia eesmärkide täielikuks 
saavutamiseks vajalike rahaliste vahendite tagamise suurt tähtsust;

19. tõdeb, et kliimamuutustel on bioloogilise mitmekesisuse vähenemisele aina suurem mõju; 
nõustub seetõttu komisjoni ressursitõhusust käsitleva juhtalgatusega, säästva kasutamise ja 
tarbimispõhise lähenemisviisiga ning kliimamuutustega kohanemise põhimõttega;

20. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kohustuma võtma vastu integreeritud strateegiad, et 
määrata kindlaks iga geograafilise piirkonna loodusväärtused ja kultuuripärandi 
tunnusjooned ning nende säilitamiseks vajalikud tingimused; on seisukohal, et 
bioloogilise mitmekesisuse ja kõikide liikide säilitamiseks tuleks arvesse võtta 
konkreetseid ökosüsteeme, mis hõlmavad põllumajandust, vett ja muid vajalikke 
miinimumtingimusi;

21. tunnistab, et bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemi teenused on tööstusettevõtjate ja 
muude majandustegevuses osalejate jaoks tähtis mitterahaline kasu; kutsub erasektorit 
esindavaid organisatsioone üles esitama ettepanekuid selle kohta, kuidas bioloogilist 
mitmekesisust otstarbekal viisil kõige paremini säilitada ning taastada;
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22. kutsub komisjoni üles järjepidevalt uurima uute ja olemasolevate poliitikameetmete, muu 
hulgas ELi hülgetoodetega kauplemise keelu mõju ELi liikmesriikide ning muude 
asjaomaste riikide, sealhulgas EFTA ja OCTA liikmete bioloogilisele mitmekesisusele.
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