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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian väliarvioinnista 

(2015/2137(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission kertomuksen väliarvioinnista luonnon monimuotoisuutta 

koskevasta EU:n strategiasta vuoteen 2020 (COM(2015)0478), 

 

– ottaa huomioon komission kertomuksen ”Luonnon tila Euroopan unionissa: Lintu- ja 

luontotyyppidirektiivien kattamien luontotyyppien ja lajien suojelutasoa ja kehityssuuntia 

koskeva kertomus (2007–2012) luontotyyppidirektiivin 17 artiklan ja lintudirektiivin 

12 artiklan mukaisesti” (COM(2015)0219), 

 

– ottaa huomioon komission kertomuksen EU:n luonnonsuojelulainsäädännön 

(lintudirektiivi ja luontodirektiivi) toimivuustarkastukseen (fitness check) sisältyvästä 

julkisesta kuulemisesta,  

 

– ottaa huomioon lokakuussa 2015 julkaistun Eurobarometri-tutkimuksen eurooppalaisten 

suhtautumisesta biologiseen monimuotoisuuteen (erityiseurobarometri 436),  

 

– ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen ympäristön tilaa koskevan vuoden 2015 

raportin (SOER 2015 -raportti), 

 

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille EU:n 

lähestymistavasta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntaan 

(COM(2014)0064), 

 

– ottaa huomioon luontopohjaisia ratkaisuja ja kaupunkien viherryttämistä käsittelevän 

Horisontti 2020 -ohjelman asiantuntijaryhmän vuonna 2015 julkaiseman loppuraportin 

”Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions 

and Re-Naturing Cities”, 

 

– ottaa huomioon luonnonpääoman rahoitusjärjestelyn (NCFF), joka on osa LIFE-

ohjelman ympäristö- ja ilmastotoimia koskevaa rahoitusvälinettä,  

 

– ottaa huomioon komission kuulemisen tulevasta EU:n aloitteesta, jonka tunnuslause on 

”ei biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen nettohävikkiä”, 

 

– ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen 

sopimuspuolten 12. konferenssin tulokset, erityisesti väliarvioinnin biologista 

monimuotoisuutta koskevasta strategisesta suunnitelmasta vuosille 2011–2020, mukaan 

lukien neljäs katsaus biologiseen monimuotoisuuteen (Global Biodiversity Outlook 4) ja 

toimenpiteet täytäntöönpanon parantamiseksi, 

 

– ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sihteeristön ja 

Maailman terveysjärjestön vuonna 2015 julkaiseman raportin biologisen 
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monimuotoisuuden ja ihmisten terveyden välisestä yhteydestä ”Connecting Global 

Priorities: Biodiversity and Human Health, a State of Knowledge Review”,  

 

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 69. istuntoon hyväksyttäväksi toimitetun 

päätöslauselmaesityksen vuoden 2015 jälkeisestä kehitysohjelmasta ”Transforming our 

world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, 

 

– ottaa huomioon raportit ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden taloudellisista 

näkökohdista (TEEB-tutkimus), joka on luonnon arvon esiin tuova maailmanlaajuinen 

aloite, 

 

– ottaa huomioon eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa 

koskevan yleissopimuksen (CITES) ja muuttavien luonnonvaraisten eläinten 

suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (CMS), 

 

– ottaa huomioon kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) punaisen kirjan uhanalaisista 

eläinlajeista, 

 

– ottaa huomioon haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja 

hallinnasta 22. lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o 1143/20141, 

 

– ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan vuoden 2013 jälkeen sekä erityisesti 

yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 

koskevista säännöistä annetun asetuksen (EU) N:o 1307/2013 sekä Euroopan maaseudun 

kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen 

annetun asetuksen (EU) N:o 1305/2013, 

 

– ottaa huomioon yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 

ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja 

(EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta 11. joulukuuta 

2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/20132, 

 

– ottaa huomioon monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020, 

 

– ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman ”Luonnonpääoma 

elämämme turvaajana: luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 

2020”3, 

 

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman ”Vihreä infrastruktuuri – 

Euroopan luonnonpääoman parantaminen”4, 

 

– ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman ”Uusi EU:n 

metsästrategia: metsien ja metsäalan puolesta”5, 

                                                 
1  EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35. 
2  EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22. 
3  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0146. 
4  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0600. 
5  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0109. 
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– ottaa huomioon huhtikuussa 2015 tehdyn tutkimuspalvelun tutkimuksen biologisen 

monimuotoisuuden suojelemisesta sekä EU:n politiikasta ja kansainvälisistä sopimuksista 

”Safeguarding biological diversity - EU policy and international agreements”1, 

 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin politiikkayksikön C (kansalaisoikeudet sekä 

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasiat) vuonna 2009 tekemän tutkimuksen 

luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21. toukokuuta 

1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja erityisesti sen 6 artiklan 

täytäntöönpanoon liittyvästä kansallisesta lainsäädännöstä ja käytännöistä2, 

 

– ottaa huomioon 3.–4. joulukuuta 2015 pidetyssä alueiden komitean 115. täysistunnossa 

hyväksytyn lausunnon EU:n lintu- ja luontotyyppidirektiivin toimivuustarkastukselle 

tarjottavasta tuesta, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan mietinnön sekä kehitysvaliokunnan lausunnon (A8-0000/2015), 

A. muistuttaa, että biologinen monimuotoisuus merkitsee maapallon ekosysteemien, 

luontotyyppien, lajien ja geenien ainutlaatuista monimuotoisuutta, josta ihmiset ovat 

erittäin riippuvaisia;  

 

B. katsoo, että biologisessa monimuotoisuudessa on kyse erittäin selvän luontaisen arvon 

lisäksi myös erittäin merkittävästä yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta arvosta;  

 

C. ottaa huomioon, että maapallon biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuu valtavia 

paineita, jotka aiheuttavat luonnolle, yhteiskunnalle ja taloudelle peruuttamattomia 

haitallisia muutoksia;  

 

D. ottaa huomioon, että vähintään kahdeksan kymmenestä EU:n kansalaisesta pitää 

biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä vakavana asiana ja että 552 470 kansalaista 

osallistui julkiseen kuulemiseen luontodirektiivien toimivuustarkastuksesta;  

 

 

Yleiset huomiot 
 

1. pitää myönteisenä väliarviointia biologista monimuotoisuutta koskevasta strategiasta, 

kertomusta luonnon tilasta ja SOER 2015 -raporttia; korostaa, että näillä on strategista 

merkitystä biologista monimuotoisuutta koskevien EU:n tavoitteiden saavuttamiseksi; 

 

2. toteaa, että biologista monimuotoisuutta koskeva yleinen suuntaus on ehdottomasti 

hälyttävä ja että ehdotettuja vuoteen 2020 ulottuvia tavoitteita ei voida saavuttaa ilman 

huomattavia lisäponnisteluja; toteaa samalla, että kohdennetuilla toimilla voidaan saada 

aikaan tehokkaita tuloksia ja että siksi on olemassa merkittäviä parannusmahdollisuuksia;  

                                                 
1  PE 554.175. 
2  PE 410.698. 
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3. katsoo, että poliittinen tahto sekä biologisen monimuotoisuuden toteutus, ylläpito ja 

sisällyttäminen muihin politiikanaloihin ovat erittäin tärkeitä;  

 

4. pitää valitettavana, että luonnon ja taloudellisen kehityksen vastakkainasettelua esiintyy 

jälleen huomattavasti; on vakuuttunut siitä tarpeesta, että luontoa koskevia näkökohtia on 

edistettävä laajemmin yhteiskunnassa, taloudessa ja yrittäjien keskuudessa;  

 

5. pitää välttämättömänä todeta, että investoiminen biologiseen monimuotoisuuteen tarjoaa 

mahdollisuuksia, jotka ovat myös sosioekonomisesti hyödyllisiä ja tarpeellisia; pitää 

myönteisinä taloudellisen hyödyntämisen menetelmiä, kuten ekosysteemien ja biologisen 

monimuotoisuuden taloudellisia näkökohtia (TEEB); katsoo, että näillä välineillä voidaan 

mahdollisista puutteista huolimatta edistää tietoisuuden lisäämistä, resurssien parempaa 

käytettävyyttä ja enemmän tietoon perustuvien päätöksien tekemistä;  

 

 

Biologista monimuotoisuutta koskevan strategian väliarviointi 

 

Kohde 

 

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan pikaisesti poliittisen painopisteen 

vuoteen 2020 ulottuvien tavoitteiden saavuttamiseen; kehottaa noudattamaan kaikki 

eturyhmät huomioon ottavaa lähestymistapaa ja korostaa alueellisten ja paikallisten 

toimijoiden merkitystä tässä prosessissa; korostaa, että biologiseen 

monimuotoisuuteen sitoutumisen laajempi yleinen tiedostaminen on tässä yhteydessä 

välttämätöntä;  

 

Tavoite 1  

 

7. korostaa, että luontodirektiivien täysipainoinen ja täysimittainen täytäntöönpano on 

välttämätöntä koko strategialle ja pyytää kaikkia asianosaisia pyrkimään 

täysimääräisesti tähän;  

 

8. kehottaa komissiota parantamaan ohjeita, joilla helpotetaan suuntaviivojen optimaalista 

soveltamista, ottaen huomioon olemassa olevan oikeuskäytännön; pyytää komissiota 

käymään enemmän vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa ja edistämään parhaiden 

käytäntöjen vaihtoa;  

 

9. kehottaa jäsenvaltioita saamaan valmiiksi Natura 2000 -alueiden valinnan ja 

kehittämään hoitosuunnitelmia;  

 

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edelleen valvomaan tiiviisti luontodirektiivien 

täytäntöönpanoa; pyytää siten lisätoimia suojeltujen lintujen laittoman metsästyksen 

lopettamiseksi;  

 

Tavoite 2 

 

11. kehottaa komissiota tekemään pian konkreettisen ehdotuksen Euroopan laajuisen 

vihreän infrastruktuurin verkon kehittämisestä;  
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12. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan etusijalle tavoitteen ennallistaa vuoteen 2020 

mennessä 15 prosenttia huonontuneista ekosysteemeistä ja myöntämään tätä varten 

varoja monivuotisessa rahoituskehyksessä;  

 

Tavoite 3 

 

13. toteaa, että maatalouden biologisessa monimuotoisuudessa ei ole tapahtunut merkittävää 

parannusta ja pitää tätä valitettavana; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita valvomaan, 

arvioimaan ja parantamaan viherryttämistoimenpiteiden ja muiden yhteisen 

maatalouspolitiikan (YMP) maaseudun kehittämisen välineiden tehokkuutta; kehottaa 

komissiota kiinnittämään huomiota YMP:n väliarviointia koskeviin päätelmiinsä;  

 

Tavoite 4 

 

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään kaikkensa, jotta uudistettu yhteinen 

kalastuspolitiikka pannaan oikein ja ajoissa täytäntöön, jotta kestävästä 

enimmäistuotosta tulee todellisuutta;  

 

Tavoite 5 

  

15. kehottaa komissiota laatimaan täsmällisen luettelon haitallisista vieraslajeista, jotka 

aiheuttavat huolta unionissa; pitää tärkeänä päivittää jatkuvasti tätä luetteloa ja tulevia 

riskinarviointeja lajeista, jotta haitallisia vieraslajeja koskeva lainsäädäntö voi toimia 

tehokkaana välineenä;  

 

Tavoite 6 

 

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita poistamaan ympäristön kannalta haitalliset tuet; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan täysimääräisesti siirtymistä 

kiertotalouteen ja helpottamaan tätä; pyytää komissiota laatimaan kunnianhimoisen 

toimintasuunnitelman luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan 

torjumisesta;  

 

Luontodirektiivien toimivuustarkastus 

 

17. korostaa, että luontodirektiivit ovat virstanpylväitä EU:n ja kansainvälisessä 

luonnonsuojelupolitiikassa; katsoo, että näitä luontodirektiivejä voidaan pitää 

avoimen, yhtenäisen ja johdonmukaisen muotonsa vuoksi todellisena ja älykkäänä 

aikaansa edellä olevana sääntelynä;  

 

18. korostaa, että Natura 2000 on vielä suhteellisen uusi verkosto, jonka koko potentiaalia ei 

ole läheskään hyödynnetty; pitää luontodirektiivejä edelleen merkityksellisinäja katsoo, 

että täytäntöönpanoon liittyvät parhaat käytännöt ovat osoitus niiden tehokkuudesta;  

 

19. on vakuuttunut siitä, että ongelmana ei ole lainsäädäntö vaan lähinnä puutteellinen ja 

riittämätön täytäntöönpano; vastustaa luontodirektiivien mahdollista tarkistamista, joka 

vaarantaisi biologista monimuotoisuutta koskevan strategian aikaansaamisen, aiheuttaisi 

pitkään oikeudellista epävarmuutta ja mahdollisesti heikentäisi lainsäädäntöä; 
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Etenemistapa: lisätoimet  

 

20. pitää strategian aukkona monimuotoisuuden köyhtymistä luonnonsuojelualueiden 

ulkopuolella; kehottaa komissiota kehittämään asianmukaiset puitteet biologisen 

monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen nettohävikin välttämiseksi;  

 

21. kannustaa jäsenvaltioita kehittämään aluesuunnittelualoitteita, joilla varmistetaan 

Natura 2000 -verkoston riittävä suoja, avoimien alueiden säilyttäminen ja sinivihreän 

infrastruktuurin yhtenäinen verkosto maaseutualueilta kaupunkeihin, ja samalla 

varmistamaan tarvittava oikeusvarmuus taloudelliselle toiminnalle; kehottaa 

komissiota laatimaan asiasta parhaita käytäntöjä; 

 

22. katsoo, että käytettävissä olevien välineiden tehokkuuden ja kohdentamisen 

parantamiseksi on tärkeää, että komissio kehittää erityisiä perusteita ”luonnonpääoman 

rahoitusjärjestelmälle”, jotta hankkeilla voidaan varmasti saada aikaan myönteisiä 

vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen;  

 

23. korostaa tutkimuksen ja kehityksen merkitystä ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

keskittymään niissä erityisesti biologisen monimuotoisuuden ja terveyden väliseen 

yhteyteen; 

 

24. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan pölyttäjiä koskevan aloitteen;  

 

25. uskoo vakaasti, että ympäristö ja innovointi täydentävät toisiaan, ja viittaa erityisesti 

luontopohjaisiin ratkaisuihin, jotka tarjoavat sekä taloudellisia että ekologisia 

älykkäitä ratkaisuja ilmastonmuutoksen, resurssiniukkuuden ja saastumisen kaltaisten 

ongelmien ratkaisemiseksi; pyytää jäsenvaltioita ottamaan nämä täysimääräisesti 

käyttöön Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa;  

 

26. korostaa, että biologisen monimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen ja resurssiniukkuuden 

kaltaiset kysymykset liittyvät erottamattomasti toisiinsa; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita sisällyttämään nämä myöhempiin keskusteluihin uudesta kansainvälisestä 

ilmastosopimuksesta; 

 

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.  
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PERUSTELUT 

 

Biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen aiheuttaa vahinkoa luonnolle, ihmisille ja 

taloudelle 

 

Biologinen monimuotoisuus merkitsee maapallon ekosysteemien, luontotyyppien, lajien ja 

geenien – joihin sisältyvät myös ihmiset – ainutlaatuista monimuotoisuutta, ja sillä on 

perustavanlaatuinen luontainen arvo. Lisäksi ihmiset ovat erittäin riippuvaisia monien 

arvokkaiden ekosysteemipalvelujen biologisesta monimuotoisuudesta, joista muutamia 

esimerkkejä ovat puhdas ilma ja vesi, raaka-aineet, viljelyskasvien pölyttäjät ja tulvasuojelu. 

Biologinen monimuotoisuus on siten terveytemme ja hyvinvointimme ja myös taloudellisen 

vaurautemme välttämätön perusta.  

 

Biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuu vakavaa painetta maailmanlaajuisesti ja Euroopassa. 

Lajit ovat kuolemassa nopeasti sukupuuttoon ja tämä aiheutuu ihmisen toiminnasta. Biologisen 

monimuotoisuuden köyhtymisen tärkeimpiä syitä ovat elinympäristön muuttuminen, 

saastuminen, liikakäyttö, haitalliset vieraslajit ja ilmastonmuutos.  

 

Biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen on erittäin haitallista ja merkitsee vahinkoa 

luonnolle, ihmisille ja taloudelle: se vaarantaa välttämättömien ekosysteemipalvelujen tarjonnan 

ja heikentää maapallon luontaista potentiaalia vastata uusiin uhkiin. Maailman talousfoorumi 

sijoitti maailmanlaajuisia riskejä koskevassa vuoden 2014 tutkimuksessa (Global risks 

perception survey 2014) biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen ja ekosysteemien 

tuhoutumisen kymmenen tärkeimmän kysymyksen joukkoon. Maapallon rajat ja kapasiteetti 

ylitetään, ja tästä aiheutuu peruuttamattomia muutoksia. Biologisen monimuotoisuuden 

köyhtyminen on siten erottamattomasti sidoksissa ilmastonmuutokseen ja resurssien 

niukkuuteen liittyviin kysymyksiin, joka myös erottuvat selvästi uudessa kestävän kasvun 

eurooppalaisessa suunnitelmassa vuoteen 2030.  

 

Biologista monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020 

 

EU:n pyrkimykset päättää biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen epäonnistui 

vuonna 2010. Se laati tästä syystä vuonna 2011 uuden strategian. Valtioiden ja hallitusten 

päämiehet määrittelivät päätavoitteeksi pysäyttää biologisen monimuotoisuuden häviäminen ja 

ekosysteemipalvelujen huonontuminen, elvyttää nämä vuoteen 2020 mennessä mahdollisimman 

tehokkaasti ja auttaa pysäyttämään biologisen monimuotoisuuden häviäminen 

maailmanlaajuisesti.  

 

Strategia perustuu kuuteen tavoitteeseen, joissa jokaisessa on erityistoimia: 1) lintu- ja 

luontotyyppidirektiivien (luontodirektiivit) täysimääräinen täytäntöönpano 2) ekosysteemien ja 

ekosysteemipalvelujen ylläpito ja ennallistaminen 3) biologisen monimuotoisuuden 

ylläpitämiseen ja parantamiseen kohdistuvan maatalouden ja metsätalouden vaikutuksen 

vahvistaminen 4) kalavarojen kestävän käytön varmistaminen 5) haitallisten vieraslajien 

torjuminen; ja 6) EU:n tuen lisääminen biologisen monimuotoisuuden häviämisen torjumiseksi 

kansainvälisellä tasolla.  

 

Väliarviointi: vielä kaukana puolitiestä 
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Vuonna 2015 on täysin selvää, että ilman huomattavia lisäponnisteluja EU ei pääse 

vuonna 2020 vieläkään tavoitteeseen. Luvut puhuvat puolestaan. EU:n, jossa on 

28 jäsenvaltiota, ekologinen jalanjälki on kaksi kertaa niin suuri kuin sen biokapasiteetti. Hädin 

tuskin 23 prosenttia lajeista ja 16 prosenttia elinympäristöstä on hyvässä kunnossa. Pääasiallisen 

tavoitteen saavuttamisessa ei ole selkeästi edistytty. Ainoastaan kahdessa tavoitteessa on 

edistytty merkittävästi (kalastusta koskeva tavoite 4 ja haitallisia vieraslajeja koskeva tavoite 5). 

Muita tavoitteita koskevat tulokset ovat riittämättömiä ja erityisen huolestuttavia maa- ja 

metsätaloudessa.  

 

Yleinen suuntaus on siten edelleen synkkä ja huolestuttava. Väliarvioinnissa vahvistetaan 

SOER 2015 -raportin ja luonnon tilaa koskevan kertomuksen aikaisemmat havainnot. 

Biologiseen monimuotoisuuteen vuonna 2014 tehdyn katsauksen mukaan kansainvälinen 

tilanne on samalla tasolla: huolimatta huomattavista ponnisteluista ja edistyksestä eri aloilla, 

useimpia Aichin tavoitteita ei voida saavuttaa vuoteen 2020 mennessä ilman merkittäviä 

lisäponnisteluja. 

 

Samalla on lupaavaa ja rohkaisevaa, että keskitetyt ponnistelut ja investoinnit luontoon ja 

biologiseen monimuotoisuuteen todellakin tuottavat menestystarinoita. Tiettyjen lajien 

palaaminen on tästä selkeä esimerkki. Esittelijä suosittelee käyttämään parhaita käytäntöjä 

muutosvoimana. Vaikka menestystarinat eivät tasapainota yleistä kielteistä kehitystä, ne 

merkitsevät, että nykyinen lainsäädäntö toimii, että vuotta 2020 koskevat tavoitteet ovat 

saavutettavissa ja että edelleen on valtavia parannusmahdollisuuksia.  

 

Täytäntöönpanoon, toimien ylläpitoon ja integrointiin liittyvä poliittinen tahto  

 

Esittelijä vaatii lisäämään poliittista tahtoa, jotta biologisen monimuotoisuuden häviämiseen 

todella puututaan poliittisena painopisteenä. Hän pitää tarpeellisena kaikki eturyhmät huomioon 

ottavaa lähestymistapaa sekä korostaa alueellisten ja paikallisten toimijoiden merkitystä tässä 

prosessissa.  

 

Voimassa olevan lainsäädännön parempi täytäntöönpano ja valvonta ovat esittelijän mielestä 

edistymiseen tarvittavia avainsanoja.  

Luontodirektiivit ovat tässä ensisijaisia. Lintu- ja luontotyyppidirektiivien täysimääräinen 

täytäntöönpano on keskeinen edellytys koko biologista monimuotoisuutta koskevan strategian 

toteutumiselle. Luontodirektiivit ovat virstanpylväitä EU:n luonnonsuojelupolitiikassa ja ne 

ovat todellista ja älykästä aikaansa edellä olevaa sääntelyä, joka on muodoltaan avointa, 

yhtenäistä ja johdonmukaista. Luontodirektiivien ansiosta EU:lla on ainulaatuinen verkosto, 

Natura 2000, joka koostuu yli 26 000 suojelualueesta, joiden osuus on 18 prosenttia maa-alasta 

ja 6 prosenttia meriympäristöstä. Esittelijä huomauttaa, että Natura 2000 on vielä suhteellisen 

uusi verkosto, jonka koko potentiaalia ei ole läheskään hyödynnetty.  

 

Esittelijä vastustaa selkeästi luontodirektiivien mahdollista tarkistamista, joka vaarantaisi 

luonnon monimuotoisuutta koskevan strategian aikaansaamisen, aiheuttaisi pitkään 

oikeudellista epävarmuutta ja mahdollisesti heikentäisi lainsäädäntöä. Lisäksi esittelijä on 

vakuuttunut siitä, ettei ongelmana ole lainsäädäntö vaan lähinnä puutteellinen ja riittämätön 

täytäntöönpano. Esittelijä pitääkin tehokkaampana, että komissio ja jäsenvaltioiden 

toimivaltaiset viranomaiset toimivat yhdessä paremman täytäntöönpanon puolesta. Parannetut 

suuntaviivat, tiukka valvonta ja parhaiden käytäntöjen jakaminen ovat tässä asiassa ratkaisevia.  
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Myös kollektiivinen ja monialainen lähestymistapa, jota tarvitaan pysäyttämään tehokkaasti 

biologisen monimuotoisuuden häviäminen, on yhä ongelmallinen. Haasteena on erityisesti 

biologisen monimuotoisuuden sisällyttäminen yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Esittelijä 

kehottaa valvomaan, arvioimaan ja parantamaan viherryttämistoimenpiteiden ja muiden 

maaseudun kehittämisen välineiden tehokkuutta.  

 

Investoiminen luontoon ja biologiseen monimuotoisuuteen on yhteiskunnallisesti ja 

taloudellisesti välttämätöntä  

 

Esittelijä on samaa mieltä moraalisesta näkökohdasta, että biologista monimuotoisuutta on 

suojeltava korkean luontaisen arvonsa vuoksi, jotta maapallomme pysyy mahdollisimman 

vahingoittumana tuleville sukupolville. Lisäksi esittelijä katsoo, että investoiminen luontoon ja 

biologiseen monimuotoisuuteen tarjoaa mahdollisuuksia, jotka ovat myös sosioekonomisesti 

hyödyllisiä ja tarpeellisia. Esittelijä pitää tästä syystä valitettavana, että luonnon ja taloudellisen 

kehityksen vastakkainasettelua esiintyy jälleen huomattavasti. Ajattelutapaa on muutettava. 

Taloudellisen hyödyntämisen menettelyt, kuten biodiversiteetin taloudellisia näkökohtia 

tarkasteleva kansainvälinen TEEB-hanke (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) 

voivat mahdollisista puutteista huolimatta edistää tietoisuuden lisäämistä, resurssien parempaa 

käytettävyyttä ja enemmän tietoon perustuvien päätöksien tekemistä.  

 

Seuraavista luvuista käyvät konkreettisesti ilmi biologisen monimuotoisuuden valtavat 

sosioekonomiset vaikutukset:  

 Politiikan puuttumisen vuoksi ekosysteemipalveluja menetetään 7 prosenttia 

maailman bruttokansantuotteesta.  

 Vuotta 2020 koskevien tavoitteiden saavuttamatta jättämisestä aiheutuvat 

sosioekonomiset vaihtoehtoiskustannukset ovat arviolta 50 miljardia euroa vuodessa.  

 Yksi kuudesta työpaikasta EU:ssa on jossain määrin riippuvainen luonnosta, ja 

4,5 miljoonaa työpaikkaa EU:ssa riippuu Natura 2000 -ohjelmalla suojeltavista 

ekosysteemeistä.  

 Hyönteisten suorittaman pölytyksen arvon arvioidaan olevan 15 miljardia euroa 

vuodessa.  

 Haitalliset vieraslajit aiheuttavat tuhoa EU:ssa vuodessa arviolta 12 miljardin euron 

verran.  

 Natura 2000 -alueiden hoitokustannukset (5,8 miljardia euroa vuodessa) ovat 

huomattavasti alhaisemmat kuin alueiden tarjoama lisäarvo (200–300 miljardia 

euroa).  

 

Investoiminen luontoon ja biologiseen monimuotoisuuteen vaatii rahoitusta. Sitä ei myönnetä 

kuitenkaan tarpeeksi, kun otetaan huomioon luonnon ja biologisen monimuotoisuuden tarjoama 

lisäarvo ja politiikan puuttumisesta aiheutuvat tappiot.  

 

Kansalaisten ääni  

 

Kansalaiset pitävät luontoa ja biologista monimuotoisuutta tärkeinä. Biologista 

monimuotoisuutta koskevan Eurobarometri-tutkimuksen (436) mukaan ainakin kahdeksan 

kymmenestä EU:n kansalaisesta pitää biologisen monimuotoisuuden häviämisen vaikutuksia 

vakavina. Kansalaiset ilmaisivat selkeästi äänensä myös hiljattain järjestetyssä 
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luontodirektiivien toimivuustarkastusta koskevassa julkisessa internet-kuulemisessa. 

Tutkimukseen osallistui 552 470 henkilöä, mikä on kaikkien aikojen ennätys (vertailun vuoksi: 

siihen saatiin kolme kertaa enemmän vastauksia kuin TTIP-kuulemisessa). Nature Alert 

-kampanjalla oli tässä ratkaiseva rooli. 

 

Eurobarometrin perusteella vaikuttaa, että kansalaiset haluavat enemmän tietoa biologisen 

monimuotoisuuden häviämisestä ja että useimmat kansalaiset eivät tunne Natura 2000 

-ohjelmaa. Tuntemattomasta ei pidetä. Jotta julkista tukea luontoon ja biologiseen 

monimuotoisuuteen sijoittamiselle lisätään, esittelijä pitää välttämättömänä lisätä kansalaisten 

hyväksyntää. Siksi on tiedotettava biologisen monimuotoisuuden arvosta ja sen häviämisen 

vaikutuksista terveyteen, hyvinvointiin ja vaurauteen. Kaikkien tasojen poliittisilla päättäjillä on 

tässä tärkeä tehtävä.  

 

Lisätoimia tarvitaan  

 

Esittelijä katsoo, että uudet, innovatiiviset ratkaisut ovat tarpeen, jotta biologisen 

monimuotoisuuden häviäminen päätetään, ja esittää tästä joitakin konkreettisia ehdotuksia:  

 Euroopan laajuisen vihreän infrastruktuurin verkon konkreettinen täytäntöönpano voi 

olla hyödyllinen sekä luonnolle että taloudelle.  

 Luonnon ei pitäisi rajoittua suojeltujen alueiden luontoon. Ympäristön peruslaadun 

varmistaminen ja biologisen monimuotoisuuden häviämisen estäminen näiden 

suojelualueiden ulkopuolella on nykyisen strategian aukko. Eurooppalaiset puitteet 

biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen nettohävikin välttämiseksi 

voivat vastata siihen.  

 Käytettävissä olevien resurssien tehokkuuden ja kohdennettavuuden parantamiseksi 

luonnonpääoman rahoitusjärjestelmälle tarvitaan erityisiä perusteita, jotta hankkeilla 

voidaan varmasti saada aikaan myönteisiä vaikutuksia biologiseen 

monimuotoisuuteen. 

 Luotettavien ja vertailukelpoisten tietojen kerääminen on tarpeen: erityisesti 

terveyden ja biologisen monimuotoisuuden välinen yhteys ja pölyttäjien 

vähentyminen vaatii enemmän tutkimusta ja jatkotoimia.  

 Luontopohjaiset ratkaisut voivat tarjota merkittävän panoksen esim. 

ilmastonmuutoksen alan haasteiden ratkaisemiseen: keskitetty suunnitelma 

kaupunkien viherryttämiseksi voi johtaa lämpötilan huomattavaan laskuun 

kaupungeissa. Esittelijälle on tärkeää, että yksittäiset kansalaiset voivat osallistua. 

Esimerkkeinä ovat jälleen yleistymässä olevat kaupunkien pienpuutarhat ja kestävään 

kehitykseen perustuvat elävän ympäristön puutarhat.  

 

Päätelmät 

 

Ympäristö on vaarassa. Kysymys on siitä, ymmärrämmekö tämän ja ryhdymmekö lisätoimiin. 

Esittelijä on vakuuttunut siitä, että biologisen monimuotoisuuden ja luonnon on oltava 

keskeisessä asemassa älykkäässä, kestävässä ja osallistavassa unionissa, ja vaatii enemmän 

poliittista tahtoa, jotta biologisen monimuotoisuuden häviäminen saadaan päättymään. Tämä on 

lastemme ja lastenlastemme ympäristön, terveyden, hyvinvoinnin ja vaurauden kannalta 

välttämätöntä. 

 


