
 
 

EL bioloogilise mitmekesisuse strateegia mõju Eestile 
 
Euroopa Liidu Bioloogilise Mitmekesisuse Strateegia positiivne mõju Eesti 
keskkonnale: 

•  Kaitsealade majandamisele ja kaitsereziimile suunatud abi- ja 
koostööprogrammid, 

•  Bioloogilise mitmekesisuse alastele uurimistöödele, koolitusele jm. 
infovahetusele suunatud rahaline toetus. 

•  Bioloogilise mitmekesisuse kaitse koordineerimine ja ühtlustamine. 
•  Liikide kaitse ühendatakse elupaikade kaitsega. 
•  EU BMK Strateegias vähemalt räägitakse BMK ja säästliku arengu vahelistest 

seostest ja tunnistatakse ennetavate meetmete vajalikkust. Tunnistatakse 
Euroopa Liidu vastutust BMK vähenemise ees ja kavatsetakse ühtlustada 
ülejäänud sektorite poliitikat (sh. põllumajandus-, transpordi-, energia jm.) 
looduskaitsepoliitikaga  

 
Euroopa Liidu looduskaitsepoliitika negatiivne mõju Eesti keskkonnale: 

•  Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole tänaseni ise Linnu- ja Elupaigadirektiivi 
nõuetest piisavalt kinni pidanud, kuna domineerivad majandusringkondade 
huvid. 

•  EL looduskaitsedirektiivid ei räägi nn. ökoloogiliste koridoride tähtsusest ja 
kaitsest. Pole arusaadav, kuidas ilma nendeta tahetakse luua kaitsealade 
võrgustikku.  

•  BMK strateegia ei arvesta kaudseid mõjutegureid, sealhulgas eriti inimeste 
elustiili ja tarbimisharjumuste mõju BMK säilitamisele  

 
Mida oleks vaja teha, et pidurdada liigilise mitmekesisuse vähenemist peale Eesti 
ühinemist Euroopa Liiduga: 

•  Suurendada elanikkonna, eriti vastutavate ametiisikute teadlikkust EL 
looduskaitsepoliitika positiivsetest ja negatiivsetest külgedest ja seostest teiste 
sektorite keskkonnamõjudega. Peamiseks ohuks võivad kujuneda liiginnukad 
ja väheteadlikud otsuselangetajad. 

•  Töötada välja nimekirjad Euroopa Liidu huvisfääri võetavatest liikidest ja 
elupaikadest. 

•  Edendada loodushariduse andmist läbi kõigi olemasolevate kanalite: 
tavakoolid, kõrgkoolid, ametikoolitus, täiendkoolitus, huvialaringid, 
mittetulundusühingud, meedia jne. 

•  Euroopa Liidus tuleks täiendada seadusandlust, mis on seotud ressursside 
säästliku kasutamisega, seda vastavalt BMK konventsioonile. Kaks direktiivi 
reguleerivad ainult looduskaitsetemaatikat. 

•  Elupaigadirektiivi tuleks täiendada sätetega, mis reguleerivad ökoloogiliste 
koridoride kaitset ja aitaksid  NATURA 2000 võrgustikku ellu rakendada. 

•  Kõiki Euroopa Liidu (ja Eesti) tulevasi strateegiaid ja arengukavasid tuleb 
hinnata säästliku arengu ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse seisukohalt - 



sealhulgas, energeetikas, põllumajanduses, transpordis, kalanduses, turismis 
jm.. 

•  Tuleb välja töötada säästliku regionaalarengu kriteeriumid ja neid arvesse 
võtta Kesk- ja Ida-Euroopa regionaalarengu rahastamisel Euroopa fondidest.  

 
Lisainfo: Eesti Rohelise Liikumise looduskaitsepoliitika töörühma kontaktisikutelt:  

•  Tiiu Kull, Eesti Põllumajandusülikool, Eesti Loodusuurijate Selts 
(tiiu@zbi.ee) 

•  Maret Merisaar, Puhta Läänemere Ühenduse Eesti sekretariaat; 
(roheline@online.ee) 


