Muudame maailma: säästva arengu tegevuskava aastaks 2030 (2030 Agenda)

15. eesmärk. Kaitsta ja taastada maismaa ökosüsteeme ning propageerida nende säästvat
kasutamist; majandada metsi säästvalt, võidelda kõrbestumisega ning peatada ja pöörata
ümber pinnase halvenemine ja bioloogilise mitmekesisuse hävimine (Protect, restore and
promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat
desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss)

15.1 Tagada 2020. aastaks maismaaökosüsteemide ja sisemaa mageveeökosüsteemide ja
ökosüsteemiteenuste, eelkõige metsade, märgalade, mägede ja kuivalade kaitse, taastamine
ja säästev kasutamine kooskõlas rahvusvaheliste kokkulepete raames võetud kohustustega.
15.2 Saavutada 2020. aastaks kõikide metsaliikide säästev majandamine, peatada metsa
raadamine, taastada rikutud metsad ja suurendada kogu maailmas oluliselt metsastamist ja
metsade uuendamist.
15.3 Peatada 2030. aastaks kõrbestumine, taastada rikutud maa ja pinnas, sealhulgas
kõrbestumise, põua ja üleujutuste tagajärjel rikutud maa, ning püüelda maailma poole, kus
maad ei rikuta.
15.4 Tagada 2030. aastaks mägede ökosüsteemide ja nende bioloogilise mitmekesisuse kaitse,
et
suurendada nende
võimet osutada säästvaks arenguks esmatähtsaid
ökosüsteemiteenuseid.
15.5 Võtta kiireloomulisi ja olulisi meetmeid, et vähendada looduslike elupaikade seisundi
halvenemist, peatada bioloogilise mitmekesisuse hävimine, tagada 2020. aastaks ohustatud
liikide kaitse ning vältida nende väljasuremist.
15.6 Toetada geneetiliste ressursside kasutamisest tuleneva kasu võrdset ja õiglast jagamist
ning asjakohast juurdepääsu neile ressurssidele vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele.
15.7 Võtta kiireloomulisi meetmeid, et teha lõpp kaitsealuste taime- ja loomaliikide
salaküttimisele ja nendega kauplemisele ning lahendada loodustoodete ebaseadusliku
nõudluse ja pakkumise probleem.
15.8 Rakendada 2020. aastaks meetmed, et vältida ja oluliselt vähendada sissetungivate
võõrliikide mõju maa-- ja veeökosüsteemidele ning hoida prioriteetsed võõrliigid kontrolli all
või need hävitada.
15.9 Lisada 2020. aastaks ökosüsteemi ja bioloogilise mitmekesisuse mõiste riiklikesse ja
kohalikesse arengukavadesse ja -protsessidesse, vaesuse kaotamise tegevuskavadesse ja
aruandlusse.
15.a Kaasata kõikidest allikatest pärit finantsvahendid bioloogilise mitmekesisuse ja
ökosüsteemide kaitsesse ja säästvasse kasutamisse ning suurendada oluliselt nende summat.

15.b Kaasata kõikidest allikatest pärit olulised vahendid kõikidel tasanditel metsade säästvasse
majandamisse ning pakkuda arenguriikidele piisavaid stiimuleid metsade säästvaks
majandamiseks, sealhulgas nende kaitseks ja uuendamiseks.
15.c Suurendada ülemaailmset toetust, et võidelda kaitsealuste liikide salaküttimise ja
nendega kauplemisega, suurendades muu hulgas kohalike kogukondade suutlikkust teenida
endale elatist säästvate meetoditega.

