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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

loodusvarade säästva kasutamise temaatilise strateegia kohta
(2006/2210(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Loodusvarade säästva kasutamise temaatilise strateegia 
poole” [KOM(2003)0572],

– võttes arvesse komisjoni teatist „Loodusvarade säästva kasutamise temaatiline strateegia” 
[KOM(2005)0670],

– võttes arvesse ELi säästva arengu strateegia (EUSDS) läbivaatamist – uuendatud 
strateegia,1

– võttes arvesse bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001. aasta direktiivi 
2001/42/EÜ teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta,2

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 2 ja 6, mis sätestavad, et 
keskkonnakaitsenõuded tuleb lõimida ühenduse poliitika erinevatesse valdkondadesse, et 
soodustada majandustegevuse keskkonnasäästlikku arendamist,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 174,

– võttes arvesse kuuendat ühenduse keskkonnategevuskava (6. KTK),3

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ressursside säästev kasutamine: jäätmetekke vältimise ja 
jäätmete ringlussevõtu temaatiline strateegia” [KOM(2005)0666],

– võttes arvesse oma 2005. aasta 5. juuli resolutsiooni „Tehnoloogiate toetamine säästvaks 
arenguks: Euroopa Liidu keskkonnatehnoloogia tegevuskava”,4

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2006),

A. arvestades, et eelseisvatel aastakümnetel suurendavad kiired rahvastikumuutused 
maailmas kliimale, loodusvaradele ja bioloogilisele mitmekesisusele avalduvat survet 
veelgi ning et see on seotud ka tööstus- ja arenguriikide vahelise erinevusega jõukuses;

B. arvestades, et maailma rahvastiku kiire kasvu tõttu elab aastaks 2010 maakeral 400 
miljonit inimest rohkem kui praegu; arvestades, et maailmas, kus vastastikune sõltuvus 

  
1 Nõukogu dokument 10117/06, 9.6.2006.
2 EÜT L 197, 21.7.2001, lk 30.
3 EÜT L 242, 10.9.2002, lk 1.
4 ELT C 157 E, 6.7.2006, lk 77.
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üha suureneb, ei saa me jätkata tootmist ja tarbimist praegusel viisil, ja et üle maailma on 
tõsises ohus 15 500 taime- ja loomaliiki; arvestades, et viimastel aastakümnetel on pea 
igat liiki ökosüsteemid ja pea kõik looma- ja taimeliigid tugevasti kannatada saanud ning 
et magevesi on samuti väärtuslik vara, mis on ohus; arvestades, et ülemaailme veepuudus 
ohustab inimelu ja säästvat arengut ning seeläbi ka rahu ja julgeolekut;

C. arvestades, et vastavalt ÜRO 2005. aastal koostatud ökosüsteemi aastatuhandehinnangule 
on kõik ökosüsteemid 1960. aastate algusest vähenenud 2/3 võrra ning et samal ajal on 
nõudlus loodusvarade järele suurenenud 70%;

D. arvestades, et kiirenev majanduskasv arengumaades avaldab keskkonnale veelgi suuremat
survet;

E. arvestades, et edusammud oskusteabe ja tehnoloogia vallas on elutähtsad, et saavutada 
tasakaal ühelt poolt majanduskasvu ning teiselt poolt sotsiaalse ja ökoloogilise 
jätkusuutlikkuse vahel;

F. arvestades, et asutamislepingu artikli 6 kohaselt, mida toetab Cardiffi protsess, tuleb 
keskkonnakaitsenõuded lõimida ELi poliitika koostamisse ja rakendamisse;

G. arvestades, et säästva arengu eest vastutavate mitmesuguste rahvusvaheliste foorumite 
(bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, Kyoto protokoll, kõrbestumise tõkestamise 
konventsioon) vaheline koordineerimine on ebapiisav ja et need täiendavad üksteist vähe;

H. arvestades, et ELi kasvu- ja tööhõivestrateegia,1 mis kiideti heaks 2005. aasta kevadisel 
tippkohtumisel, seab tähtsale kohale loodusvarade säästvama kasutamise ja kutsub ELi 
üles haarama ohjad säästvama tarbimise ja tootmise suunas liikumises ülemaailmses 
majanduses;

I. arvestades, et oma teatises „ELi säästva arengu strateegia läbivaatamisest –
tegevusprogramm” [KOM(2005)0658] märgib komisjon, et:

- EL ja liikmesriigid peavad jätkama investeerimist uuringutesse ja tehnoloogiasse, 
leidmaks uusi tasuvaid ja ressursitõhusaid tootmis- ja tarbimisviise,

- EL peab asuma maailmas juhtkohale ökotõhusate tehnoloogiate vallas, et vähendada 
suurt sõltuvust loodusvaradest,

- EL peab kaitsma maakera suutlikkust toetada elu kõiges selle mitmekesisuses, 
austama planeedi loodusvarade piiranguid ning tagama kõrgetasemelise 
keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi parenemise,

- 2012. aastaks tuleb 12% liikmesriikide energiatarbest rahuldada taastuvate allikate 
arvelt,

- 2010. aastaks tuleb 21% liikmesriikide elektritarbest rahuldada taastuvate allikate 
arvelt;

J. arvestades, et 6. KTK:

- sätestab programmi, mille eesmärgid on kooskõlas ühenduse kesksete rõhuasetustega, 
nagu kliimamuutus, loodus ja bioloogiline mitmekesisus, keskkond, rahvatervis ja 
elukvaliteet, loodusvarad ja jäätmed,

  
1 KOM(2005)0024.
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- nõuab, et soodustataks muudatusi toetuskavades, millel on oluline kahjulik mõju 
keskkonnale ja mis ei sobi säästva arenguga kokku,

- sedastab, et temaatilised strateegiad peavad sisaldama asjakohaseid kvalitatiivseid ja 
kvantitatiivseid keskkonnaeesmärke ning ajakavasid;

K. arvestades, et põllumajanduseks kasutatakse 50% kogu maast ning selleks tarbitakse 30% 
kogu veest ja 20% kogu kütusest;

L. arvestades, et üks 2000. aastal ÜRO vastuvõetud aastatuhande arengueesmärkidest oli 
tagada jätkusuutlik keskkond enne 2015. aastat, lõimides säästva arengu riiklikesse 
tegevuspõhimõtetesse ja kavadesse, peatades loodusvarade kadumise ja vähendades poole 
võrra nende inimeste arvu, kel puudub juurdepääs ohutule joogiveele; arvestades, et 2020. 
aastaks tuleb oluliselt parandada vähemalt 140 miljoni vaeste linnaosade elaniku 
elamistingimusi;

M. arvestades, et igal aastal sureb vee- ja õhusaastest tingitud haiguste tõttu 5–6 miljonit 
inimest, kellest enamik on lapsed;

N. arvestades, et loodusvarade säästev kasutamine on pikaajalise heaolu vältimatuks 
eelduseks;

O. arvestades, et hiljemalt 2015. aastaks tuleb taastuvate loodusvarade, nagu kalavarud, 
mitmekesine elustik, vesi, õhk ja pinnas ning atmosfäär, parema majandamise ja 
ülekasutamise vältimise teel saavutada kahjustunud mereökosüsteemide taastumine 
kooskõlas Johannesburgi rakenduskavaga (2002),1

P. arvestades, et hiljemalt 2010. aastaks tuleb peatada bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemine;

Q. arvestades, et liikmesriikide vahel on suured erinevused loodusvarade tootluse osas; 
arvestades, et ainuüksi nende erinevuste kõrvaldamine tähendaks, et suurem tootlus 
vähendab tarbitavate loodusvarade hulka, mis omakorda vähendab keskkonnale avalduvat 
survet ja parandab liikmesriikide konkurentsivõimet;

R. arvestades, et Euroopa Liidu keskkonnatehnoloogia tegevuskavas:

- märgitakse, et loodusvarade ja materjalide tõhus kasutamine vähendab tööstuse ja 
kodumajapidamiste kulutusi, vabastades seeläbi rahalisi vahendeid ja vähendades ELi 
majanduse sõltuvust nappidest loodusvaradest ja äärmiselt ebastabiilsetest turgudest,

- märgitakse, et loodusvarade nappus põhjustab arengumaades tihti piirkondlikke 
konflikte,

- juhitakse tähelepanu vajadusele edendada tehnoloogiaid, mille eesmärk on vältida 
loodusõnnetusi ning tegevust, mis võib põhjustada loodusvarade hävinemise või 
kahjustumise;

S. arvestades, et poliitikat saab rakendada üksnes juhul, kui üldsust ja tarbijaid ergutatakse 
keskkonna- ja tervisenõuete järgimiseks muutma oma tarbimisharjumusi,

1. tunnustab komisjoni teatist, kuid leiab, et seda ei saa pidada ehtsaks strateegiaks, vaid 
pigem strateegia edasilükkamise viisiks;

  
1 Säästva arengu alane ÜRO tippkohtumine, Johannesburg 2002.
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2. taunib komisjonipoolse poliitilise tahte täielikku puudumist;
3. märgib, et temaatilise strateegia abil ei suudeta täita Euroopa Ühenduse 6. KTK eesmärke;

4. leiab, et isegi kui on vajadus täpsemate andmete järele teatavates valdkondades, ei tohiks 
seda käsitada ettekäändena loodusvarade säästva kasutamise tagamiseks vajalike 
meetmete edasilükkamiseks; märgib lisaks sellele, et praegu saadaolev teave on piisav, et 
loodusvarade säästvama tarbimise huvides kohe tegutseda;

5. rõhutab loodusvarade säästva kasutamise põhieesmärke, sealhulgas keskkonna ja 
rahvatervise kõrgetasemelist kaitset, loodusvarade kättesaadavust tulevastele 
põlvkondadele, meie majandus- ja ühiskonnasüsteemi stabiilsust ja õitsengut ning 
loodusvarade kasutamise piiramist, et vähendada ja stabiliseerida keskkonnamõju;

6. leiab, et komisjon peaks suhtuma parlamenti, Euroopa üldsuse arvamusse ja keskkonda 
tõsiselt ning peaks esimesel võimalusel asendama selle „mittetegemise strateegia” 
edasipüüdlike ettepanekutega, sealhulgas selgete eesmärkide ja kohustuslike ajakavadega;

7. leiab, et tegeliku tegevuse edasilükkamisega loovutab EL oma konkurentsiseisundi 
ökotõhusate tehnoloogiate alase uuendamise ja kaubanduse vallas;

8. tervitab asjaolu, et komisjon tunnistab, et loodusvarade säästva kasutamise poliitika on 
seni osutunud ebapiisavaks;

9. leiab, et on otstarbekas asutada Euroopa andmekeskus enne 2008. aastat, kui selle 
ülesanne on korrapäraselt hinnata ja optimeerida teadaolevaid näitajaid ning lisaks sellele 
kindlaks teha, milliseid tundmatuid näitajaid on veel vaja, et saavutada lõppeesmärk ehk 
võimalikult palju vähendada loodusvarade kasutamise mõju keskkonnale ja tervisele;

10. ei nõustu komisjoni väitega, et ei ole teada ühtegi näitajat, mis võimaldaks strateegiasse 
kohe lisada kindlapiirilisi, selgeid ja ajaliselt piiritletud eesmärke; märgib, et juba teada 
olevate näitajate hulka kuuluvad SKT (sisemajanduse kogutoodang), OMS (otsene 
materjalisisend) ja KMT (kodumaine materjalitarve);

11. leiab, et otstarbekate näitajate kogumi abil saab pöidlareegli sõnastada nii: „mida vähem 
loodusvarasid kasutatakse, seda väiksem on keskkonnamõju”;

12. leiab, et kui loodusvarade kasutamise vähenemisega kaasneb üleminek alternatiivile, 
tuleks esmalt uurida asjakohase alternatiivi keskkonnamõju;

13. kutsub ELi tagama, et kõik ühenduse instrumendid ja õigusaktid aitaksid kaasa 
loodusvarade säilimisele ning säästva arengu saavutamisele nii ELis kui ka ELi välistes 
riikides;

14. leiab, et 2030. aastaks tuleb mittetaastuvate looduslike toormete kasutamist vähendada 4 
korda või loodusvarade kasutamist 2030. aastaks vähendada kaks korda, samal ajal 
suurendades ülemaailmset õitsengut; märgib, et kasutada saab järgmisi näitajaid: MKT 
(materjali kogutarve), OMS (otsene materjalisisend) ja KMT (kodumaine materjalitarve); 
märgib, et need näitajad osutavad, milliseid loodusvarade koguseid kasutatakse 
majanduses, ja et SKTd nende näitajatega jagades on võimalik mõõta loodusvarade 
kasutamise tootlust;

15. nõustub, et praegu puudub sobiv näitaja loodusvarade kasutamise keskkonnamõju 
vähenemise mõõtmiseks ehk niinimetatud ökotõhususe näitaja ning et selline näitaja tuleb 
kehtestada võimalikult kiiresti ja hiljemalt 2008. aastaks;
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16. leiab, et maksustamisvahendeid ja toetusi saab kasutada keskkonnakahjuliku 
loodusvarakasutuse vähendamiseks, eelkõige toetuste ümberjaotamise teel;

17. märgib, et majanduskasvu eraldamist loodusvarade kasutamise tõhustamisest peetakse 
juba poliitiliseks eesmärgiks 9 liikmesriigis (sealhulgas Saksamaal ja Soomes) ja Jaapanis, 
kuid loodusvarade absoluutne tarbimine on endiselt suur, ning et loodusvarade säästva 
kasutamise alane poliitiline programm peaks keskenduma majanduskasvu paremale 
eraldamisele loodusvarade kasutamisest, püüdes saavutada loodusvarade tarbimise 
absoluutset vähenemist;

18. leiab, et loodusvarade kogutarbimise kahjulikku mõju ELis iga loodusvaraliigi kohta tuleb 
vähendada kaks korda, näiteks valdkondliku lähenemisviisi abil ehituses, veonduses ja 
muudel tegevusaladel, et vähendada asjakohaste loodusvarade kasutamise mõju ja 
sõltuvust nendest;

19. leiab, et 2050. aastaks tuleb mittetaastuvate toormete kasutamist vähendada 10 korda, 
võimaldades samas loodusvarasid õiglaselt jaotada, maailma elanikkonnal kasvada ja 
rohkem kui 95% materjalidest ringlusse võtta või korduvkasutada, mille tulemuseks peaks 
olema töötlemata ja kasutuskõlbmatute jäätmete täielik kõrvaldamine;

20. leiab, et strateegiat tuleks rakendada mitmesugustel poliitikatasanditel ja mitmesugustes 
poliitikavaldkondades;

21. leiab, et eeskätt põllumajanduspoliitikat tuleks osaliselt kohandada, et vähendada survet 
keskkonnale loodusvarade, sealhulgas, kuid mitte ainult, maa, vee ja kütuste säästva 
kasutamise teel;

22. leiab, et liikmesriigid peavad rakendama ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegiat nii 
kalanduses kui ka muudes valdkondades ja koostöös komisjoniga võtma meetmeid 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamise saavutamiseks 2010. aastaks;

23. rõhutab vajadust abistada arengumaid tehnoloogia ja oskusteabe jagamise teel ning ka 
muudel viisidel;

24. rõhutab, kuivõrd tähtis on selle strateegia seisukohast juba muudes poliitilistes 
strateegiates sisalduv nõue, et 2010. aastaks tuleb keskmiselt 12% ELi energiatarbest ja 
21% ELi elektritarbest rahuldada taastuvate loodusvarade arvelt ning et neist arvudest 
väikseim peaks suurenema 15%ni aastaks 2015;

25. leiab, kooskõlas energiatarbimise eesmärgiga, et 2010. aastaks tuleb keskmiselt 12% ELis 
kasutatavatest loodusvaradest saada allikatest, mida tõendatult majandatakse säästvalt; see 
arv peaks suurenema 15%ni 2015. aastal;

26. leiab, et EL peaks tegema kõik enda võimuses oleva, andmaks tarbijatele ja tootjatele 
asjalikku teavet loodusvarade kasutamise kohta, ja et tarbijad ja tootjad tuleks kaasata 
ideede väljatöötamisse, mis käsitlevad muudatusi, tänu millele võidakse saavutada 
loodusvarade säästev kasutamine;

27. leiab, et ELi poliitikat tuleks kujundada nii, et ergutada liikmesriike rakendama 
edasipüüdlikumaid lähenemisviise – ja kindlasti mitte heidutada neid selliste 
lähenemisviiside rakendamise osas – eesmärgiga loodusvarasid säästvamalt kasutada;

28. tervitab igasuguseid komisjoni algatusi, mille tulemuseks võib olla loodusvarade säästev 
kasutamine ja mis võivad vähendada loodusvarade kasutamise kahjulikku mõju 
keskkonnale;
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29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Loodusvarasid ohustavad tõsiselt ja kasvavas tempos seisundi halvenemine, ammendumine ja 
saastumine. Maailma majanduskasvuga kaasneb nii taastuvate kui mittetaastuvate 
loodusvarade suurenev tarbimine. Keskkonna taluvusvõimet on juba oluliselt ületatud. Isegi 
komisjon on suuteline seda seisukohta toetama. Lähtuvalt taotlustest, erineb minu nägemus 
selle ohuga toimetuleku võimalustest tunduvalt komisjoni teatises esitatust. 

Üliväga on vaja hästi struktureeritud strateegiat, mis on kooskõlas vähemalt kuuenda 
keskkonnalase tegevusprogrammi nõuetega. Mis puutub loodusvarade säästvasse kasutamisse, 
siis seisame silmitsi kliimamuutusele sarnase probleemiga. Me võime olukorda parandada, 
kuid kui sellega tegelda, siis tuleb seda teha kiiresti. Siin ei ole kohta poliitilisele lodevusele. 
Me peame vastu võtma ambitsioonikad algatused ning olema valmis muutma meetmed 
kohustuslikuks. Poolikute meetmetega probleemi ei lahenda. Lühidalt, planeedi saatus on 
meie kätes.

Peame olema valmis poliitilise tahte esiletõstmiseks ning julgema võtta meetmeid järgmistes 
valdkondades: meie tarbimis- ja tootmismudelites, alternatiivide otsimisel, erineva elustiili 
heakskiitmisel, arengumaade toetamisel, kõigi poliitikavaldkondade, sealhulgas 
põllumajanduse ja kalanduse kaasamisel, poliitilise ebakõla vältimisel liidu erinevate üksuste 
vahel ning poliitilise ebakõla vältimisel liikmesriikide vahel.

Rida lahendusi võiks leiduda heas andmebaasis, mis on kättesaadav kõigile, sisaldades 
kindlaksmääratud andmeid ja üksikasjalikke näitajaid, selgeid eesmärke ja kohustuslikke 
ajakavasid keskkonnamõjude vähendamiseks, meetmeid ja juhiseid alternatiividele 
ümberlülitamiseks, suurendades varade tootlikkust (s.o valmistades rohkem vähemast, näiteks 
taaskasutamise ja parema tehnoloogia abil), vähendades erikategooria loodusvarade 
kasutamist, näiteks prioriteetide loetelu abil, kinnitades strateegia rakendatavust kõigis 
poliitikavaldkondades, mis mõjutavad loodusvarade kasutamist, laiendades meie strateegiat 
põllumajandus- ja kalanduspoliitikale, keskendudes loodusvarade tervele elutsüklile (alates 
nende algpunktist kuni jäätmete kõrvaldamiseni), kasutades rahalisi vahendeid positiivsete ja 
negatiivsete stiimulite tagamiseks, aidates arengumaid, näiteks jagades tehnoloogiat ja 
oskusteavet, keskendudes rohkem päikese-, tuule- ja vee-energia kui loodusvarade 
kasutamisele, andes tarbijatele ja tootjatele kasulikku teavet ning kaasates neid aktiivselt 
kõnealuse strateegia kujundamisse ning järgides ELi poliitikat, mis julgustab liikmesriike 
olema ambitsioonikamad oma ettepanekutes, mis on seotud loodusvarade säästva 
kasutamisega ning mis kindlasti ei peleta neid sellest eemale.

Ma ei ole nõus oletuse või ennustusega, et töötamine loodusvarade säästva kasutamise suunas 
ja alternatiivide otsimine keskkonna taastamiseks hävitab majanduskasvu. Vastupidi, 
uuendused uute ökosüsteemide valdkonnas ja keskkonnatehnoloogiates loovad võimalusi 
rahvusvahelisel turul ja tööhõives. Usun, et loodusvarade säästev kasutamine edendab meie 
majandus- ja sotsiaalsüsteemide stabiilsust ja õitsengut ning lõpptulemusena aitab vähendada 
vaesust.

Tahan rõhutada, et vaest elanikkonda tabab loodusvarade kvaliteedi ja kvantiteedi 
halvenemine kõige valusamalt. Vaeste inimeste elud maapiirkondades sõltuvad suurel määral 
loodusvaradest: veest ja kasutamiskõlblikust maast, loodusvarade mitmekesisusest, võimest 
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rahuldada vajadusi küttimise ja kalastamise, metsamajandussaaduste ja biomassi teel. Paljudel 
vaestel inimestel nii maa- kui linnapiirkondades puudub juurdepääs puhtale veele ja õhule, 
veepuhastusseadmetele ning usaldusväärne juurdepääs energiale. Metsad, mis annavad 
rohkem kui 90% maapiirkondade bioloogilisest mitmekesisusest ning aitavad elus hoida 
äärmises kitsikuses elavaid inimesi, kahanevad enamikus maades. Hinnanguliselt 5–6 miljonit 
inimest aastas, kellest enamik on lapsed, sureb veega edasi kanduvatesse nakkushaigustesse 
või haigustesse, mille on põhjustanud õhu- või veereostus.

Maksureform võiks soodustada poliitika järgimist, vähemalt kui sellega kaasneb 
ümberlülitumine (tööjõu, kapitali ja tarbimise) heaolu hävitavatelt maksudelt heaolu 
soodustavatele maksudele. On kahetsusväärne, et tänaseni on maksureformi programmid 
seadistatud tööjõukulude vähendamisele. Tuleb meeles pidada, et tööviljakus on viimase 40 
aasta jooksul kasvanud 270%, sel ajal kui energia tootlikkus on suurenenud vaid 20% ning 
tooraine tootlikkus sama aja vältel 100%. Maksureformi programmide eesmärgid tuleb tänase 
seisuga uuesti läbi vaadata. Makse ja toetusi võib kasutada tehnoloogiliste uuenduste 
soodustamiseks.

Mida teeb komisjon oma teatises? Komisjon ei esita eesmärke ega sea sihte, komisjon ei 
kirjelda isegi kurssi, mida tuleks järgida: teisisõnu, komisjoni teatis ei ole kooskõlas 6. 
KTKga. Ometi oleks see pidanud saama usaldusväärse poliitika minimaalseks aluseks. Ma 
kahtlesin, kas mul tulnuks komisjonile esitada lühiaruanne, et veenda teatist tagasi võtma ja 
uut dokumenti koostama. Silmas pidades meie ees lebava teatise tekkelugu, sügavat pettumust 
valmistavat viie aasta töö tulemust, siis ma ei usu, et keskkond või majandus oleksid minu 
teost kasu saanud. Loodan, et aruandes omaks võetud lähenemine paneb palli veerema õiges 
suunas, koos lähiaastatel, ja mitte 20aastase viivitusega, rakendatavate vajalike praktiliste 
meetmete, eesmärkide ja ajakavade lülitamisega ELi ja üksikliikmesriikide poliitikatesse.


