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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamise kohta 2010. aastaks
(2006/2233(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamine 2010. 
aastaks ja pärast seda: säästvad ökosüsteemi teenused inimeste hüvanguks” 
(KOM(2006)0216);

– võttes arvesse oma 20. oktoobri 1998. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse 
strateegia kohta1;

– võttes arvesse oma 14. märtsi 2002. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta nõukogule 
ja Euroopa Parlamendile, mis käsitleb bioloogilise mitmekesisuse tegevuskavasid 
loodusvarade säilitamise, põllumajanduse, kalanduse ja majandusliku koostöö arendamise 
alal2;

– võttes arvesse oma 25. juuni 1993. aasta arvamust ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu 
otsus, mis käsitleb bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni vastuvõtmist3; 

– võttes arvesse nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku 
kaitse kohta (linnudirektiiv)4 ja oma 17. jaanuari 2001. aasta resolutsiooni looduslike 
elupaikade kaitse direktiivi 92/43/EMÜ (elupaigadirektiiv)5 rakendamise kohta;

– võttes arvesse oma 31. mai 2001. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsus, millega sätestatakse ühenduse kuues keskkonnaalane 
tegevuskava aastateks 2001–20106;

– võttes arvesse ELi säästva arengu strateegia läbivaatamist – uuendatud strateegia7;

– võttes arvesse bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste kaheksanda konverentsi 
ja Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli osaliste kolmanda kohtumise tulemusi;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ning kalanduskomisjoni arvamusi
(A6-0000/2007),

A. arvestades, et praegune murettekitav bioloogilise mitmekesisuse hävimine suure 

  
1 EÜT C 341, 9.11.1998, lk 41.
2 ELT C 047 27.02.2003, lk 575.
3 EÜT C 194, 19.7.1993, lk 401.
4 EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1.
5 EÜT C 262, 18.9.2001, lk 132.
6 EÜT C 47 E, 21.2.2002, lk 113. 
7 Nõukogu dokument 10117/06, 9.6.2006.
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tõenäosusega suureneb ja jätkub laiaulatuslike meetmete puudumisel; 

B. arvestades, et veel puuduvad piisavad näitajad, et tõhusalt mõõta, millises ulatuses 
järgitakse bioloogilise mitmekesisuse kaitsega seotud kohustusi erinevate poliitikate 
rakendamisel; 

C. arvestades, et bioloogiline mitmekesisus omab keskset rolli elu ja elatusvahendite, 
majandusliku ja sotsiaalse arengu, inimeste heaolu toetamisel, samuti aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamisel 2015. aastaks;

D. arvestades, et vastavalt ÜRO 2005. aasta aastatuhande ökosüsteemide hindamise 
projektile on alates 1960. aastate algusest ökosüsteemid vähenenud 2/3 võrra;

E. arvestades, et kiiresti on vaja teha tõhusaid ja kooskõlastatud jõupingutusi, et peatada 
hiljemalt 2010. aastaks bioloogilise mitmekesisuse hävimine,

1. tervitab komisjoni teatist „Bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamine 2010. aastaks 
ja pärast seda. Säästvad ökosüsteemi teenused inimeste hüvanguks” selle kontseptuaalse 
lähenemise, ajavahemikuks 2007–2008 seatud põhieesmärkide ja peamiste 
toetusmeetmete pärast;

2. väljendab sügavat muret bioloogilise mitmekesisuse jätkuva hävimise ja sellega seotud 
ökosüsteemi teenuste halvenemise pärast;

3. tunnustab bioloogilise mitmekesisuse suurt väärtust ning tervete ökosüsteemide elulist 
tähtsust ELi ja ülemaailmse õitsengu ja heaolu tagamisel;

4. rõhutab, et bioloogilise mitmekesisuse hävimine on sama tähtis kui kliimamuutus; 
rõhutab, et kliimamuutus ja bioloogiline mitmekesisus on omavahel tihedalt seotud;

5. kinnitab veel kord kiiret vajadust jõupingutuste järele, et täita kohustused (võetud 2001. 
aasta Göteborgi Euroopa Ülemkogus, säästva arengu strateegiaga ja kuuenda 
keskkonnaalase tegevuskavaga) peatada bioloogilise mitmekesisuse hävimine ELis 2010. 
aastaks; rõhutab kiiret vajadust tõhustatud ja kooskõlastatud jõupingutuste järele, et 
peatada kõnealune arengutendents, pidades eriti silmas vähest aega, mis on jäänud 2010. 
aasta kohustuste täitmiseks;

6. tunnustab areneva ökosüsteemi teenuste kontseptsiooni kriitilist tähtsust, nagu seda 
edendatakse komisjoni teatises, ning soovitab, et ökosüsteemi teenuste alalhoidmisest 
saaks kõigi ELi horisontaalsete ja valdkondlike poliitikate põhieesmärk;

7. tervitab ELi tegevuskava 2010. aastani ja edaspidiseks ning tunnistab, et see on oluline 
vahend ja viimane võimalus viia kokku tegutsejad ühenduse ja liikmesriigi tasandil seoses 
peamiste meetmetega, et täita 2010. aastaks võetud kohustused; kuid rakendamiseks 
jäänud piiratud aega arvesse võttes nõuab tungivalt, et komisjon tagaks vajalike 
struktuuride olemasolu tegevuskava viivitamatuks ja tõhusaks rakendamiseks ühenduse ja 
liikmesriikide tasandil;

8. tunnistab, et tegevuskava on pikas perspektiivis bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks ja 
ökosüsteemi teenuste alalhoidmiseks ebapiisav; tervitab kõiki ettepanekuid käivitada ELi 
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tasandil tulevikuvisiooni arutelu raamistikuna pikaajalisele poliitikale; kutsub komisjoni 
üles alustama ELi bioloogilise mitmekesisuse tulevikuvisiooni väljaarendamise protsessi 
kui raamistikku edasise poliitika väljaarendamisele;

1. POLIITIKAVALDKOND – BIOLOOGILINE MITMEKESISUS JA EL

Kõige olulisemad elupaigad ja liigid (1. eesmärk)

9. rõhutab linnudirektiivi ja elupaigadirektiivi olulist rolli ELi bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsmisel, tunnustab maismaa- ja merekeskkonna Natura-2000 võrgustiku lõpuleviimise, 
võrgustiku tõhusa majandamise ja piisava rahastamise, maakasutuse planeerimise ning 
võrgustiku ühtsuse, paindlikkuse ja ühenduvuse tugevdamise tähtsust, eriti kliimamuutust 
silmas pidades;

10. rõhutab ohustatud liikidele suunatud lisameetmete tähtsust ja tunnustab selles suhtes 
liigipõhiste tegevuskavade kasutamise suurendamisest tulenevat väärtust;

11. rõhutab ELi äärepoolseimate piirkondade suure bioloogilise mitmekesisuse tähtsust ning 
nõuab loodusdirektiivi tüüpi meetmete võtmist selle kaitsmiseks ja säästvaks 
kasutamiseks;

Maismaa- ja merekeskkond üldiselt (2. ja 3. eesmärk)

12. tunnistab, et maakasutuse planeerimine ja looduslike liikide kasutamine (jahipidamise ja 
kalastamise kaudu) on olulised tegurid bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste 
mõjutamisel; rõhutab eelkõige ohte suure keskkonnaalase väärtusega põllumaadele ja 
metsadele, mida tekitavad nii nende intensiivsem kasutamine kui ka hülgamine; tunnistab 
ohte, mida ökoloogiliselt mittesäästvad kalastusviisid, kaasa arvatud ebaseaduslik 
kalastamine, tekitavad kalavarudele, mittesihtliikidele ja mereelupaikadele; 

13. nõuab liikmesriikidelt tungivalt kõigi olemasolevate võimaluste kasutamist ühise 
põllumajandus- ja kalanduspoliitika raames, et kaitsta bioloogilise mitmekesisuse sihte 
ELi maismaa- ja merekeskkonnas üldiselt (st väljaspool Natura-2000 alasid); kutsub üles 
bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenused täiendavalt integreerima ühisesse 
põllumajandus- ja kalanduspoliitikasse ning eriti tegema kindlaks võimalused, mis on 
selles suhtes ette nähtud 2008.–2009. aasta eelarve läbivaatamisega;

14. rõhutab vee raamdirektiivi õigeaegse ja tõhusa rakendamise tähtsust, et saavutada 
magevee hea ökoloogiline seisund ja järgida rannikuvööndi tervikliku haldamise 
soovitust; rõhutab ambitsioonika mere raamdirektiivi kehtestamise tähtsust 
merekeskkonna hea keskkonnaseisundi saavutamisel; rõhutab, et on tähtis seada 
bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste alalhoidmine tulevase merestrateegia 
esmatähtsaks eesmärgiks;

15. tunnistab tohutut kahju, mida on ELi ökosüsteemidele tekitanud saasteained, eriti õhus 
edasikanduvad happed ja eutrofeerivad ained, sealhulgas põllumajandusettevõtetest 
pärinev ammoonium; rõhutab saasteainete avaldatud mõju vähendamise tähtsust, eelkõige 
Natura-2000 aladel ja neid ümbritsevatel aladel ning teistel kõrge keskkonnaväärtusega 
aladel; rõhutab võimalust tegeleda kõnealuste probleemidega heitkoguse siseriikliku 
ülemmäära direktiivi tulevase läbivaatamise raames, samuti õhu kvaliteedi temaatilise 
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strateegia õigeaegse rakendamise kaudu;

16. tunnistab teatavate pestitsiidide, leegiaeglustite ja muude püsivate, bioakumuleeruvate ja 
mürgiste kemikaalide ohtu ökosüsteemidele; rõhutab selles suhtes pestitsiidide säästva 
kasutamise temaatilise strateegia ja REACHi tõhusa rakendamise tähtsust; rõhutab 
vajadust teostada selliste saasteainete bioakumulatsiooni järelevalvet maismaa-, magevee-
ja merekeskkonnas, kasutades selleks röövloomi;

Regionaal- ja territoriaalareng (4. eesmärk)

17. tunnistab ökosüsteemide suurenevat killustumist, mis tuleneb infrastruktuuri, tööstuse ja 
elamumajanduse laiendamisest; kinnitab, et hoolika planeerimisega saab ökosüsteemide 
kahjustusi suuresti vähendada ning kindlaks teha ökosüsteeme toetavad võimalused; 
nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid, et ühtekuuluvus- ja struktuurifondide rahastatud 
projektid ei kahjusta bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid, vaid 
optimeerivad kasu bioloogilisele mitmekesisusele; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
muudaksid bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste alalhoidmise ja taastumise 
ruumilisel planeerimisel riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil esmatähtsaks ning 
tagaksid bioloogilise mitmekesisuse piisava arvessevõtu keskkonnamõju strateegilistes 
hindamistes ja keskkonnamõju hindamistes;

Sissetungivad võõrliigid ja võõrgenotüübid (5. eesmärk)

18. tunnistab, et sissetungivad võõrliigid on peamiseks ohuks bioloogilisele mitmekesisusele 
ning et sissetungivate võõrliikide levikut soodustab inimeste ja kaupade suurenenud 
liikumine; nõuab tungivalt ühenduse laiaulatusliku reageerimise väljaarendamist 
probleemile, sealhulgas varajase hoiatamise süsteemi, mis täidaks lüngad õiguslikus 
raamistikus, ning ELi strateegia väljaarendamist seoses sissetungivate võõrliikidega;

19. nõuab liikmesriikidelt tungivalt IMO rahvusvaheliste laevade ballastvee ja setete kontrolli 
ning käitlemise konventsiooni rakendamist;

20. rõhutab geneetiliselt muundatud organisme käsitleva ELi õigusliku raamistiku täieliku 
rakendamise tähtsust;

2. POLIITIKAVALDKOND – ELi JA MAAILMA BIOLOOGILINE MITMEKESISUS

Rahvusvaheline juhtimine (6. eesmärk)

21. toetab tugevalt bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni tõhusat rakendamist ja nõuab 
selles suhtes tungivalt ELi juhirolli astumist; rõhutab bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni tööprogrammide rakendamise tähtsust, sealhulgas kaitsealadel; rõhutab 
vajadust teha rahvusvahelisel tasandil koostööd geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja 
eeliste jaotuse küsimustes;

22. tunnistab ohtu bioloogilisele mitmekesisusele avamerel; nõuab tungivalt bioloogilise 
mitmekesisuse kaitset käsitleva lepingu väljatöötamist ÜRO mereõiguse konventsiooni 
alusel; nõuab tungivalt ELi juhtiva rolli jätkumist kõnealuses küsimuses;

23. rõhutab süvamere põhjatraalimisest tulenevat ohtu bioloogilisele mitmekesisusele; võtab 
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teadmiseks ÜRO Peaassamblee hiljutise sellekohase otsuse; nõuab tungivalt, et komisjon 
esitaks nii kiiresti kui võimalik õigusloomega seotud ettepanekud põhjatraalimise kohta 
avamerel ja ELi vetes; nõuab tungivalt, et komisjon teeks ÜROga koostööd avamerel 
tähtsaid süvamereelupaikasid põhjatraalimise eest kaitsvate meetmete kiire rakendamise 
suunas; 

24. kiidab täielikult heaks 19.–21. septembrini 2006 toimunud Pariisi konverentsi järelduste 
teksti „Message from Paris” (Sõnum Pariisist) bioloogilise mitmekesisuse kohta Euroopa 
arengukoostöös; nõuab tungivalt, et komisjon ja asjaomased liikmesriigid tagaksid 
keskkonnaalaste ja bioloogilise mitmekesisuse küsimuste piisava rahastamise ELi 
ülemeremaades ja -territooriumidel ning parema juurdepääsu Euroopa kohalikele 
organitele ja valitsusvälistele organisatsioonidele suunatud programmidele, koostöös 
kohalike asutustega;

Välisabi (7. eesmärk)

25. jagab kontrollikoja aruandes väljendatud sügavat muret seoses keskkonna 
arengukoostöösse integreerimise olukorraga ja ELi bioloogilise mitmekesisuse poliitika 
läbivaatamise järeldustes väljendatud muret bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava 
puuduliku rakendamise pärast majandus- ja arengukoostöö alal; tervitab Euroopa 
arengukoostöö konsensuse üleskutset muuta bioloogilise mitmekesisuse rahastamine 
sihtotstarbelisemaks ja süvalaiendada bioloogilist mitmekesisust arengukoostöös; 

26. juhib tähelepanu sellele, et vaatamata kõnealustele pürgimustele on ühenduse ja 
liikmesriikide välisabiprogrammides väga vähe sihtotstarbelist bioloogilise mitmekesisuse 
rahastamist; tervitab hiljutist neljandat ülemaailmse keskkonnafondi vahendite 
täiendamist, kuid avaldab kahetsust, et tegelikkuses bioloogilise mitmekesisuse 
rahastamine sellega ei kasva; peab eluliselt tähtsaks luua sihtotstarbelised vahendid 
bioloogilise mitmekesisuse prioriteetide rahastamiseks kolmandates riikides;

27. rõhutab bioloogilise mitmekesisuse tõhusa süvalaiendamise tähtsust ühenduse ja 
liikmesriikide välisabiprogrammidesse (sealhulgas eelarvelised toetusmeetmed) tagamaks, 
et ei kahjustataks bioloogilist mitmekesisust ega ökosüsteemi teenuseid; rõhutab selles 
suhtes abisaajamaade suutlikkuse tähtsust, et integreerida bioloogilise mitmekesisuse 
probleemid riiklikesse arengustrateegiatesse (sealhulgas vaesuse vähendamise 
strateegiatesse);

28. väljendab sügavat muret seoses tõsiasjaga, et vaatamata poliitilistele pürgimustele on 
tegelikkuses suur oht, et ilma palju aktiivsema komisjoni ja abisaajamaade osaluseta 
jätavad tulevased riiklikud ja piirkondlikud strateegiadokumendid bioloogilise 
mitmekesisuse vajadused jätkuvalt tähelepanuta;

Kaubandus (8. eesmärk)

29. tunnistab ELi kaubandusest tuleneva ökoloogilise jalajälje mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele ja ökosüsteemi teenustele kolmandates riikides; nõuab tungivalt, et 
komisjon ja liikmesriigid teeksid kindlaks suurimad kaubandusest tulenevad mõjud 
bioloogilisele mitmekesisusele ja ökosüsteemi teenustele, eelkõige säästvuse mõju 
hindamiste kaudu; rõhutab meetmete kehtestamise tähtsust, et vähendada 
globaliseerumisest tulenevat keskkonnamõju mitmepoolsete, piirkondlike ja kahepoolsete 
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vabakaubanduslepingute kontekstis;

30. väljendab sügavat muret ELi poolse toorme, sealhulgas puidu, palmiõli ja soojaubade 
importimise pärast, mis põhjustab troopiliste alade metsatustamist; väljendab muret, et 
biokütuste areng suurendab survet troopilistele metsadele veelgi; nõuab komisjonilt ja 
liikmesriikidelt kiiret tegutsemist, et võtta meetmeid troopilistele metsadele kaubanduse 
poolt põhjustatud negatiivsete mõjude ära hoidmiseks või minimeerimiseks, sealhulgas 
kahepoolsed lepingud metsandusalaste õigusaktide kohaldamist, metsade haldamist ja 
metsakaubandust käsitleva programmi alusel; nõuab tungivalt, et komisjon esitaks nii 
kiiresti kui võimalik analüüsi võimalike täiendavate õigusaktide kohta, et ohjeldada 
ebaseaduslikult langetatud metsamaterjali importi;

31. kutsub liikmesriike üles tugevdama jõupingutusi, et võidelda ohustatud looduslike looma-
ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioonis (CITES) loetletud liikide 
ebaseadusliku kaubandusega, ning kutsub komisjoni üles tugevdama koordineeritud 
reageerimist ja tegevust CITESi jõustamiseks;

32. väljendab muret, et kalanduse partnerluslepingud on minevikus suurendanud survet 
kalavarudele, mittesihtliikidele ja mereelupaikadele kolmandate riikide vetes; rõhutab, et 
kalanduse partnerluslepingud peavad tagama kalavarude hoidmise tasemel, mis toetab 
maksimaalset säästvat saagikust ja minimeerib mõjusid mittesihtliikidele ja 
mereelupaikadele; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tagaksid ELi 
kalalaevastike tegutsemise kooskõlas käesolevate lepingutega;

3. POLIITIKAVALDKOND – BIOLOOGILINE MITMEKESISUS JA 
KLIIMAMUUTUS

Kliimamuutus (9. eesmärk)

33. tunnistab, et vältimatu kliimamuutuse ajajärk, millel on olulised mõjud ELi ja 
ülemaailmsetele ökosüsteemidele, on alanud; rõhutab, et paljud kliimamuutusest tingitud
mõjud inimühiskonnale ja majandustele saavad tuntavaks ökosüsteemi muutuste kaudu; 
tunnistab, et ökosüsteemide muutused ja mõju liikidele on juba täheldatavad; rõhutab 
seepärast kliimamuutusega kohandumist silmas pidava ökosüsteemi lähenemisviisi elulist 
tähtsust, eriti maa-, vee- ja merekasutust mõjutavate poliitikavaldkondade suhtes, ning 
vajadust ELil jätkata juhi rollis rahvusvaheliselt tööd kasvuhoonegaaside heitkoguste 
ülemaailmsel vähendamisel;

34. rõhutab, et kliimamuutuse tõrjumiseks ettenähtud meetmete puhul, nagu näiteks taastuvate 
energiaallikate arendamine, on tähtis tagada nende hindamine kindlustamaks, et nad 
võtavad kohe arvesse võimalikke negatiivseid mõjusid bioloogilisele mitmekesisusele ja 
et selliseid mõjusid välditakse või minimeeritakse – eriti seoses tuuleenergia ja 
biokütustega;

35. tunnistab, et kliimamuutus avaldab tugevat lisasurvet ELi ökosüsteemidele; rõhutab suure 
ühtse kaitstud alade võrgustiku (eriti Natura-2000 alade) ja laiema tervisliku keskkonna 
elulist tähtsust, et tugevdada ökosüsteemide kohandumisvõimet kliimamuutusele; rõhutab 
seepärast vajadust vähendada ökosüsteemidele survet avaldavaid nn tavapäraseid tegureid 
(killustumine, liigne kasutamine, saastamine, sissetungivate võõrliikide levimine); rõhutab 
vajadust välja töötada lisameetmeid eesmärgiga suunata tähelepanu kliimamuutusega 
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kaasnevatele lisasurvet avaldavatele teguritele; rõhutab samuti vajadust kiiresti hinnata 
kõige enam kliimamuutuse poolt ohustatud elupaiku ja liike;

4. POLIITIKAVALDKOND – TEADMISTE PAGAS

Teadmised (10. eesmärk)

36. tunnistab tohutut väljakutset, mille esitab vajadus mõista bioloogilist mitmekesisust; 
väljendab sügavat muret, et bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide uurimisele 
pühendatud vahendite tase on meie jõukuse ja heaolu seisukohast teema kriitilist tähtsust 
arvestades liiga madal; nõuab tungivalt, et ühenduse bioloogilise mitmekesisuse uuringute 
rahastamisele (seitsmes raamprogramm) omistataks enam tähelepanu;

37. tunnistab vajadust tõhusamate mehhanismide järele, et tuua bioloogilise mitmekesisuse ja 
ökosüsteemi teenustega seotud tõendusbaas ühenduse, liikmesriikide ja rahvusvahelise 
poliitika tasandile; toetab ettepanekut kehtestada kõnealusel eesmärgil ELi sõltumatu 
usaldusväärse abi uus mehhanism, võttes arvesse olemasolevaid sätteid;

TOETUSMEETMED

Rahastamine

38. väljendab tõsist muret finantsperspektiivi otsustest tulenevate finantspiirangute pärast 
Natura-2000 ja teiste bioloogilise mitmekesisuse kaitsega seotud tegevuste toetuseks ELi 
tegevuskavas 2010. aastani ja edaspidiseks;

39. rõhutab liikmesriikide vastutust ära kasutada kõik olemasolevad võimalused ühtse 
põllumajandus- ja kalanduspoliitika, ühtekuuluvus- ja struktuurifondide ning Life+ ja 
seitsmenda raamprogrammi raames; nõuab tungivalt, et 2008.–2009. aasta eelarve
läbivaatamisel käsitletaks enam finantsvajadusi, selle vältel peaks toimuma ELi 
bioloogilise mitmekesisuse rahastamise piisavuse ja kättesaadavuse hindamine, eriti mis 
puudutab Natura-2000;

Otsustusprotsessi tugevdamine

40. tervitab bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste tulevikuvisiooni alase ELi 
tasandi arutelu ettepanekut kui poliitilist raamistikku; rõhutab, et kõnealune arutelu peab 
olema otseselt seotud Euroopa tulevikku käsitleva aruteluga; nõuab tungivalt, et 
kõnealune arutelu oleks nii kaasav kui võimalik ning et see viidaks eelkõige 
piirkondlikule tasandile; nõuab tungivalt, et loodusega seotud euroopalikud väärtused (nii 
ELis kui ka ülemaailmselt) oleksid Saksamaa eesistumise juhtimisel kavandatava Euroopa 
väärtuste deklaratsiooni otseseks osaks;

41. tunnustab poliitika mõju hindamise kõrget kvaliteeti seoses ühenduse keskkonnaalaste 
poliitiliste algatustega; avaldab kahetsust, et poliitika mõju hindamised seoses poliitiliste 
algatustega teistes sektorites on sageli nõrgad; nõuab tungivalt, et komisjon ja 
liikmesriigid uuriksid kõiki uusi poliitilisi algatusi võimalike bioloogilisele 
mitmekesisusele olulist negatiivset mõju avaldavate tegurite vältimiseks ning tagaksid, et 
võimalike mõjude kindlakstegemise korral võetakse mõju hindamise protsessis piisavalt 
arvesse bioloogilise mitmekesisuse kaalutlusi, sealhulgas mõju ökosüsteemi teenustele;
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42. rõhutab tegevuste vastastikuse täiendamise tähtsust ühenduse ja liikmesriikide tasandil; 
tunnustab ELi tegevuskava 2010. aastani ja edaspidiseks ainulaadset väärtust vastastikuse 
täiendamise tõhustamise vahendina; nõuab seepärast tungivalt, et liikmesriigid 
kooskõlastaksid oma tegevused tegevuskava omadega; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
laiendaksid kõnealust lähendamist piirkondlikele ja kohalikele tasanditele;

43. rõhutab ruumilise planeerimise tähtsust seoses bioloogilise mitmekesisusega ja 
ökosüsteemi teenustega; nõuab tungivalt, et liikmesriigid tugevdaksid piirkondliku ja 
kohaliku tasandi lähenemisviise ja meetodeid, et toetada bioloogilist mitmekesisust ja 
ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas Natura-2000 täiendava kohaldamise kaudu, 
vesikondade majandamiskava ja maaelu arengu meetmete ning merel ökosüsteemi põhise 
lähenemise rakendamise kaudu, nagu merestrateegia direktiiviga planeeritud;

Partnerlused

44. tervitab üleskutset tugevdada koostööd bioloogilise mitmekesisuse huvide ja peamiste 
sidusrühmade vahel; rõhutab partnerlussuhete tähtsust suhetes peamiste maa-, vee- ja 
mereressursside omanike ja kasutajatega; toetab eelkõige partnerlusi jahimeeste, 
kalameeste, talupidajate ja metsnikega ning äri- ja finantssektoritega; tunnustab selles 
suhtes algatuse „Countdown 2010” tähtsat rolli;

Haridus, teadlikkus ja osalemine 

45. rõhutab, et on tähtis tõsta elanikkonna arusaama sellest, kui tähtsad on bioloogiline 
mitmekesisus ja ökosüsteemid õitsengu ja heaolu saavutamiseks; nõuab tungivalt, et 
komisjon ja liikmesriigid tugevdaksid olulisel määral elanikkonna harimisele ja 
teavitamisele suunatud programme ja kampaaniaid, et luua poliitiline nõudlus tegutsemise 
järele ning tugevdada elanikkonna aktiivset osalemist kaitsemeetmete arendamisel; 
rõhutab selles suhtes teabele juurdepääsu ja õigluse tähtsust;

JÄRELEVALVE, HINDAMINE JA LÄBIVAATAMINE

46. rõhutab näitajate tähtsust avalikkuse ja otsuste tegijate teavitamisel tehtud edusammudest; 
tervitab kavandatavat bioloogilise mitmekesisuse näitajate kogumit; nõuab tungivalt 
bioloogilise mitmekesisuse näitaja kui struktuurinäitaja ja kui säästva arengu näitaja 
vastuvõtmist ja säilitamist;

47. rõhutab pikaajalise järelevalve suutlikkuse ja meetodite suurt tähtsust, et toetada näitajate 
kogumit ja ette näha ulatuslikumad teabeallikad bioloogilise mitmekesisuse olukorra, 
bioloogilisele mitmekesisusele survet avaldavate tegurite ja poliitiliste meetmete tõhususe 
kohta; rõhutab vajadust tagada kõnealusele teabele juurdepääs teabevahetussüsteemi 
kaudu;

48. tervitab komisjoni ettepanekut esitada nõukogule ja Euroopa Parlamendile vahe- (2008. 
aasta lõpuni) ja lõplikud hinnangud (2010. aasta ja 2013. aasta lõpuni) tegevuskava 
rakendamisel tehtud edusammude kohta; rõhutab, et kõnealuste hinnangute tulemused 
peaksid andma teavet, mida kasutada laiemates poliitikavaldkondade ja eelarvete 
läbivaatamise protsessides, sealhulgas 2008.–2009. aasta eelarve läbivaatamisel ning 
poliitikavaldkondade ja eelarvete läbivaatamisel pärast 2013. aastat;
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49. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Mis on bioloogiline mitmekesisus?

Bioloogiline mitmekesisus on kõikehõlmav mõiste, mis kirjeldab elu ja loodusprotsesside 
mitmekesisust maa peal.

Bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis on see määratletud kui „mis tahes päritoluga 
elusorganismide mitmekesisus [...]; see hõlmab liigisisest, liikidevahelist ja ökosüsteemide 
mitmekesisust”1. 

Faktid ja arvud

Arengut, millest inimkond viimastel aastakümnetel kasu on saanud, on seostatud looduslike 
süsteemide mitmekesisuse ja ulatuse – teisisõnu bioloogilise mitmekesisuse – vähenemisega. 
Bioloogilise mitmekesisuse hävimine ökosüsteemide, liikide ja geenide tasandil paneb 
muretsema mitte üksnes looduse suure väärtuse tõttu, vaid ka seetõttu, et see põhjustab 
looduslike süsteemide pakutavate ökosüsteemi teenuste halvenemise. Kõnealused teenused
hõlmavad toidu, kütuse, kiudainete ja ravimite tootmist, vee, õhu ja kliima reguleerimist, 
mullaviljakuse säilitamist, toitainete ringlust.

Nagu on märgitud 2005. aasta märtsis avaldatud projektis „Aastatuhande ökosüsteemide 
hindamine”, on inimtegevus viinud planeedi massilise liikide hävimise piirini, mis edaspidi 
ohustab meie endi heaolu. Näiteks hinnatakse praegust liikide hävimist 100 kuni 1000 korda 
suuremaks looduslikust taustanivoost. Aastatuhande ökosüsteemide hindamine paneb erilist 
rõhku sellele, kuidas ökosüsteemi teenused panustavad inimkonna heaolusse, ja jõuab 
järeldusele, et inimkonna tulevik sõltub tervetest ökosüsteemidest.

Mõned erilist tähelepanu väärivad arvud:

– Liikide arvukus on ajavahemikus 1970–2000 vähenenud 40% võrra. 
– 2000. aastast alates hävineb igal aastal 36 miljonit hektarit põlismetsa. 
– Kariibi mere piirkonnas on korallrahud vähenenud 80% võrra. 
– Vaid 20 aastaga on 35% mangroovidest hävinud. 

Bioloogilise mitmekesisuse 2010. aasta siht 

EL on sellega seoses esinenud oluliste avaldustega. ELi riigi- ja valitsusjuhid leppisid 2001. 
aastal kokku „peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine [ELis] 2010. aastaks”2 ning 
„taastada elupaigad ja looduslikud süsteemid”3. 2002. aastal ühinesid nad ligikaudu 130 
maailmatasemel liidri arvamusega „vähendada 2010. aastaks oluliselt bioloogilise 
mitmekesisuse hävimist [kogu maailmas]”4.

Eesmärk peatada bioloogilise mitmekesisuse hävimine 2010. aastaks on mitme olulise 
  

1 Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni artikkel 2.
2 Eesistujariigi järeldused, Euroopa Ülemkogu, Göteborg, 15.–16. juuni 2001.
3 KOM(2001)0264.
4 Säästva arengu tippkohtumine, rakenduskava.
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rahvusvahelise lepingu teemaks. Igaüks neist tunnistab ökosüsteemide ja elupaikade kiiret 
kahjustumist, kasvavat ohtu paljude liikide populatsioonidele ning kiiret vajadust astuda 
samme, et peatada asendamatute loodusressursside vähenemine. 

Esimest korda on vastu võetud üleüldise kaitse siht, mitte üldsõnaliselt formuleeritud 
eesmärgid, mis võivad ja võivad ka mitte omada soovitud kaitsetoimet. Siiski, arvestades 
praegust bioloogilise mitmekesisuse kiiret vähenemist nii Euroopas kui ka kogu maailmas 
ning inimtegevuse järjest kasvavat ulatust ja intensiivsust, nõuab eesmärk peatada bioloogilise 
mitmekesisuse hävimine 2010. aastaks enneolematuid jõupingutusi meie tegevuse 
kohandamisel loodussüsteemide vajadustele.

Raportööri seisukoht

Raportöör rõhutab, et bioloogilise mitmekesisuse 2010. aasta siht on väga lähedale jõudnud. 
Ollakse lähedal üksmeelele küsimuses, mis tuleb bioloogilise mitmekesisuse päästmiseks 
järgmiste aastate jooksul ära teha: 

1. Liigid ja ökosüsteemid vajavad arenemis- ja taastumisruumi. Ökosüsteemi teenuste 
alalhoidmine – nagu seda propageeritakse komisjoni teatises – peaks muutuma kõigi 
ELi horisontaalsete ja valdkondlike poliitikate põhieesmärgiks.

2. 75% kõigist kalaliikidest kasutatakse täies ulatuses või on ülepüütud. Sellised liigid 
nagu tursk, mereahven ja harilik hiidlest on juba ohustatud. Kui me ei liigu säästva 
kasutamise suunas, ei jää meie lastelastele enam mingeid kalavarusid. Raportöör 
tunnistab seega ohte, mida ökoloogiliselt mittesäästvad kalastusviisid, sealhulgas 
ebaseaduslik kalastamine, tekitavad kalavarudele, mittesihtliikidele ja 
mereelupaikadele.

3. Teedeehitus, tööstus ja elamumajandus hävitavad loomade ja taimede elupaiku. Kui 
linnade ja maaelu areng jätkab looduse ignoreerimist, hakkab meie ümbruses 
domineerima betoon ja saastatus. 

4. Kliimamuutust peetakse kõige suuremaks väljakutseks inimkonnale. Muutuvate 
tingimustega muutuvad ka ökosüsteemid ja elupaigad. Raportöör rõhutab 
kliimamuutusega kohandumist silmas pidava ökosüsteemi lähenemisviisi elulist 
tähtsust, eriti maa-, vee- ja merekasutust mõjutavate poliitikavaldkondade suhtes. 
Meie kohus on võidelda kliimamuutusega ja kindlustada, et liigid saavad uude 
ümbrusesse ümber asuda või sellega kohaneda. 

5. Kui liigid oma tavapärasest elupaigast ümber paigutada, võivad nad lihtsalt välja surra. 
Teistel juhtumitel on niinimetatud sissetungivad võõrliigid varastanud ja hävitanud 
kohaliku taimestiku ja loomastiku. Kuna asjaolude kujunemine ei ole kunagi teada, on 
kõnealuste sissetungide vähendamine ülioluline. Raportöör rõhutab selles suhtes, et 
sissetungivate võõrliikide levikut soodustab inimeste ja kaupade suurenenud 
liikumine, ning nõuab tungivalt ühenduse poliitiliste meetmete väljaarendamist, 
sealhulgas varajase hoiatamise süsteem, meetmed, mis täidaksid lüngad õiguslikus 
raamistikus, sealhulgas ELi sissetungivate võõrliikide strateegia väljaarendamine.
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6. Bioloogiline mitmekesisus on säästva arengu aluspõhi. Selle ökosüsteemi teenused 
moodustavad kogu majandustegevuse baasi. Bioloogilise mitmekesisuse probleemid 
tuleb seega integreerida kõigisse poliitikavaldkondadesse. Meetmed sisaldavad 
turusoodustusi, arenguabi, bioloogilist mitmekesisust säästvat kaubandust ja 
rahvusvahelisi juhtimisprotsesse. 

7. Liikmesriigid peavad ära kasutama kõik olemasolevad võimalused ühtse 
põllumajandus- ja kalanduspoliitika, ühtekuuluvus- ja struktuurifondide ning Life+ ja 
seitsmenda raamprogrammi raames; nõuab tungivalt, et 2008.–2009. aasta eelarve 
läbivaatamisel käsitletaks enam finantsvajadusi, selle vältel peaks toimuma ELi 
bioloogilise mitmekesisuse rahastamise piisavuse ja kättesaadavuse hindamine, eriti 
mis puudutab Natura-2000.

8. Lõpuks tunnistab raportöör, et ELi tegevuskava 2010. aastani ja edaspidiseks on 
oluline vahend ja viimane võimalus viia tegutsejad kokku ühenduse ja liikmesriigi 
tasandil seoses peamiste meetmetega, et täita 2010. aastaks võetud kohustused. Siiski, 
võttes arvesse rakendamiseks jäänud piiratud aega, peab komisjon tagama vajalike 
struktuuride paigasoleku tegevuskava viivitamatuks ja tõhusaks rakendamiseks 
ühenduse ja liikmesriikide tasandil. 
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