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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 otseselt ökosüsteemi teenustest ning 
loodusvarade pikaajalisest kättesaadavusest ja mitmekesisusest sõltuvatele ettevõtjatele; 
nõustub ka väitega, et looduspõhisel innovatsioonil ning ökosüsteemide taastamise ja 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamise meetmetel on potentsiaal luua uusi oskusi, töökohti 
ja ärivõimalusi;

2. kutsub komisjoni üles veelgi suurendama jõupingutusi, et integreerida bioloogiline 
mitmekesisus teiste ELi poliitikavaldkondade arengusse, rakendamisse ja rahastamisse, 
parandades sellega ELi valdkondlike ja eelarvepoliitika meetmete sidusust ja tagades 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse alaste siduvate kohustuste täitmise;

3. taunib asjaolu, et komisjoni rohelise infrastruktuuri strateegia on kavandatud ainult 2012. 
aastani, samas kui energia- ja transpordikoridorid on Euroopa infrastruktuuri paketi 
ettepanekus juba kindaks määratud; kutsub seetõttu komisjoni üles kiirendama tööd 
rohelise infrastruktuuri strateegia vallas ja tagama kavandatud eesmärgi nr 2 elluviimine; 

4. 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, ja 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;

5. rõhutab seetõttu vajadust investeerida rohkem bioloogilise mitmekesisuse alastesse 
teadusuuringutesse (seda ka Horisont 2020 kaudu), mis ühest küljest võimaldaks meil 
bioloogilisest mitmekesisusest paremini aru saada ja teisest küljest aitaks uuenduslike 
kontseptsioonide kaudu kaasa uute ja paremate poliitikameetmete ja juhtimisstrateegiate 
arendamisele;

6. on seisukohal, et olemasolevaid teaduslikke andmeid bioloogilise mitmekesisuse kohta, 
heade tavade näiteid, kuidas bioloogilise mitmekesisuse vähenemist peatada, ja teavet 
looduspõhise innovatsiooni potentsiaali kohta tuleks paremini tutvustada ja levitada 
poliitikakujundajate ja peamiste sidusrühmade hulgas;

7. kiidab heaks komisjoni kavatsuse kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegiaga reformida, 
järk-järgult vähendada ja kaotada keskkonnale kahjulikud toetused, ning nõustub, et hästi 
läbi mõeldud turupõhised vahendid, mis on suunatud keskkonnale mõju avaldavate 
tootmise ja tarbimise väliskulude arvessevõtmisele ja kombineeritud stiimulitega teha 
asjaomastes sektorites keskkonnahoidlikke investeeringuid, aitavad kaasa bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise peatamisele;
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8. tõdeb, et kliimamuutusel on bioloogilise mitmekesisuse vähenemisele aina suurem mõju; 
nõustub seetõttu komisjoni ressursitõhusust käsitleva juhtalgatusega, säästva kasutamise ja 
tarbimispõhise lähenemisviisiga ja kliimamuutusega kohanemise põhimõttega. 


