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• 30% ELi maa- ja merealadest kaitse alla.

• Siduvad eesmärgid linnade bioloogilise mitmekesisuse tagamiseks, näiteks haljaskatuste
kasutuselevõtt.

• Mesilaste ja teiste tolmeldajate arvukuse vähenemine tuleb peatada.

Euroopa elusloodust tuleb paremini kaitsta, rõhutab Euroopa Parlament.  ©AdobeStock/Daniel Prudek
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EL peab vastu võtma kliimaseadusele sarnaneva bioloogilise mitmekesisuse seaduse,
mis tagaks aastaks 2050 maailma ökosüsteemide taastamise, nende vastupidavuse
tugevdamise ja piisava kaitse.
 
Euroopa Parlament kiitis teisipäeval heaks resolutsiooni “ELi 2030. aasta elurikkuse strateegia:
toome  looduse  oma  ellu  tagasi”,  mis  käsitleb  praegust  bioloogilise  mitmekesisuse  kriisi
Euroopas  ja  kogu  maailmas.  Resolutsioon  võeti  vastu  515  poolt-,  90  vastuhäälega  (86
erapooletut).
 
Elurikkus  väheneb  kogu  maailmas  enneolematu  kiirusega.  Elurikkuse  ja  loodushüvede
koostöökogu  (IPBES)  andmetel  ohustab  maakera  kaheksast  miljonist  liigist  miljonit
väljasuremine.  Seetõttu  toetab  parlament  2030.  aasta  ELi  bioloogilise  mitmekesisuse
strateegiat, mille eesmärk on tagada aastaks 2050 maailma ökosüsteemide taastamine, nende
vastupidavuse  tugevdamine  ja  piisav  kaitse.  Selle  sihi  saavutamiseks  soovivad
parlamendiliikmed, et võetaks vastu ELi bioloogilise mitmekesisuse seadus, mis oleks sama
ambitsioonikas nagu ELi kliimaseadus.
 
Parlamendiliikmed peavad äärmiselt kahetsusväärsuks, et liit ei ole tänaseks saavutanud 2020.
aasta elurikkuse strateegia eesmärke. Samuti toonitab resolutsioon, et uus strateegia peab
keskenduma viiele peamisele loodusmuutusi põhjustavale valdkonnale: maa- ja merekasutus,
elusorganismide  otsene  kasutamine,  kliimamuutused,  saaste  ja  invasiivsed  võõrliigid.
Bioloogilise mitmekesisuse tegevustele tuleb parlamendi hinnangul eraldada 20 miljardit eurot
aastas.
 
Samuti  nõuavad  parlamendiliikmed  Pariisi  kliimakokkuleppele  sarnanevat  kokkulepet
bioloogilise mitmekesisuse kohta,  mis võetaks vastu 2021. aasta oktoobris toimuval  ÜRO
bioloogilise mitmekesisuse konventsioonil.
 
30% ELi maa- ja merealadest kaitse alla
 
Kuigi Euroopa Liidu kaitsealad moodustavad juba praegu maailma suurima võrgustiku, on
parlamendiliikmete arvates vaja ELi  looduse taastamise kava. Parlament soovib,  et  2030.
aastaks  võetaks  kaitse  alla  vähemalt  30%  ELi  maa-  ja  merealadest,  sealhulgas  tuleks
kolmandik neist piirkondadest, (sh põlismetsad) võtta range kaitse alla. Riiklike eesmärkide
seadmisel tuleb arvestada geograafilist asukohta ja loodusalade osakaalu.
 
Ohustatud liigid ja roheline linnaruum
 
Parlamendiliikmed leiavad,  et  tuleb  tagada kõigi  kaitsealuste  liikide  ja  nende elupaikade
“soodne kaitsestaatus” hiljemalt aastaks 2030. Lisaks peab EL keelustama ohustatud liikidega
kauplemise.
 
Parlament toetab ka ELi linnaruumi haljastamise platvormi loomist ning õiguslikult siduvate
eesmärkide seadmist linnade elurikkusele, näiteks haljaskatuste kasutuselevõtt ning keemiliste
pestitsiidide kasutamise keelamine.
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https://ipbes.net/global-assessment
https://www.cbd.int/cop/
https://www.cbd.int/cop/
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm?etrans=et


Mesilased ja teised tolmeldajad 
 
Parlamendiliikmed ei toeta glüfosaadi taaslubamist pärast 31. detsembrit 2022. Nad kutsuvad
jätkuvalt üles tolmeldajaid käsitleva ELi algatuse kiirele elluviimisele, mis hõlmaks tolmeldajate
seire raamistikku koos täpsete eesmärkidega,  et  peatada mesilaste ja teiste tolmeldajate
arvukuse vähenemine. Parlament rõhutab, et pestitsiidide kasutamise vähendamiseks vajavad
põllumajandustootjad keskkonnasõbralikke taimekaitselahendusi.
 
Tsitaat
 
Raportöör César Luena (S&D, Hispaania) ütles: “Me nõuame kliimaseadusele sarnanevat
bioloogilise mitmekesisuse seadust, mis paneks paika bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise
raamistiku aastani 2050 ning seaks 2030. aastaks siduvad eesmärgid. Ma olen rahul, et me
kiitsime heaks Euroopa Komisjoni ettepanekus esitatud kesksed eesmärgid ja toetasime ELi
looduse taastamise kava loomist. Tugev on ka toetus mullakaitse ja mulla kestliku kasutamise
õigusaktidele ning kliima ja bioloogilise mitmekesisuse tegevuskavale.”
 

Kontaktid 
 
 

Lisateave
Vastuvõetud tekst (08.06.2021)
Arutelu videosalvestus (07.06.2021)
Menetlustoimik
Keskkonnakomisjoni pressiteade (28.05.2021)
Video: keskkonnakomisjoni hääletus ja raportöör César LUENA (S&D, Hispaania) avaldus
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid
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https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/approval-active-substances/renewal-approval/glyphosate_et
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20191212IPR68921/bees-meps-call-for-reduction-in-use-of-pesticides-to-save-europe-s-bees
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20191212IPR68921/bees-meps-call-for-reduction-in-use-of-pesticides-to-save-europe-s-bees
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197721/CESAR_LUENA/home
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=888e1e80-d1c4-05a5-ce5d-8821f48fba40&date=20210607
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2273(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04609/biodiversity-meps-demand-binding-targets-to-protect-wildlife-and-humans
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-biodiversity-strategy-for-2030-bringing-nature-back-into-our-lives-vote-in-envi-committee-and-statement-by-csar-luena-sd-es-rapporteur_I206293-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/biodiversity-strategy-2030_17802_pk
https://twitter.com/EP_Environment
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