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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä koskevan EU:n lainsäädännön 
täytäntöönpanosta
(2009/2108(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Väliarviointi biologista monimuotoisuutta 
koskevan EY:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta" (KOM(2008)0864 lopull.),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Vaihtoehtoja biologista monimuotoisuutta 
koskevaksi EU:n visioksi ja tavoitteeksi vuoden 2010 jälkeen",

– ottaa huomioon komission yhteenvetokertomuksen luontodirektiivin 17 artiklassa 
tarkoitetusta luontotyyppien ja lajien suojelun tasosta (KOM(2009)0358),

– ottaa huomioon luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2. huhtikuuta 1979 annetun 
neuvoston direktiivin 79/409/ETY1 (lintudirektiivi) sekä luontotyyppien suojelusta 
21. toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY2 (luontotyyppidirektiivi) 
täytäntöönpanosta 17. tammikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman3,

– ottaa huomioon ympäristöasioiden neuvoston 25. kesäkuuta 2009 tekemät päätelmät 
"Väliarviointi biologista monimuotoisuutta koskevan EY:n toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanosta" ja "Tavoitteena haitallisia vieraslajeja koskeva EU:n strategia",

– ottaa huomioon Madridissa 26.–27. tammikuuta 2010 pidetyn neuvoston epävirallisen 
kokouksen, jossa hyväksyttiin niin kutsutut Cibeles-prioriteetit, ja ympäristöasioiden 
neuvoston 15. maaliskuuta 2010 tekemät päätelmät, jotka koskevat biologista 
monimuotoisuutta vuoden 2010 jälkeen, EU:n ja maailmanlaajuista visiota ja tavoitteita 
sekä kansainvälistä saatavuutta ja taakanjakojärjestelmää, 

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 25.–26. maaliskuuta 2010 tekemät päätelmät ja 
erityisesti niiden 14 kohdan,

– ottaa huomioon Göteborgissa vuonna 2001 pidetyn huippukokouksen, jossa sovittiin 
biologisen monimuotoisuuden katoamisen pysäyttämisestä vuoteen 2010 mennessä osana 
kestävän kehityksen strategiaa, 

– ottaa huomioon ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden taloudellisia näkökohtia 
koskevan tutkimuksen (http://www.teebweb.org),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Tavoitteena haitallisia vieraslajeja koskeva EU:n 
strategia” (KOM(2008)0789),

                                               
1 EUVL L 103, 25.4.1979, s. 1. direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/105/EY 
(EUVL L 363, 20.12.2006, s. 368).
2 EYVL L 206, 22.7 1992, s. 7. direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/105/EY.
3 EYVL C 262, 18.09.2001, s. 132.
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– ottaa huomioon tiedonannon Euroopan yhdennetystä meripolitiikasta (KOM(2007)0575 ja 
SEK(2007)1278) sekä yhteisen kalatalouspolitiikan uudistamista koskevat valmistelut,

– ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) "terveystarkastukseen" kuuluvat 
toimet, joilla pyritään suojelemaan luontoa ja biologista monimuotoisuutta, ja YMP:n 
uudistamisen tarjoamat mahdollisuudet, joista käydään keskusteluja,

– ottaa huomioon, että Yhdistyneet Kansakunnat on julistanut vuoden 2010 biologisen 
monimuotoisuuden teemavuodeksi, 

– ottaa huomioon Dohassa, Qatarissa, 13.–25. maaliskuuta 2010 pidetyn luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan 
yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten konferenssin 15. kokouksen tulokset,

– ottaa huomioon tulevan sopimuspuolten konferenssin viidennen kokouksen, joka pidetään 
bioturvallisuutta koskevan Cartagenan pöytäkirjan osapuolten kokouksena, sekä biologista 
monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä kalatalousvaliokunnan ja vetoomusvaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2010),

A. toteaa komission tiedonannon osoittavan selvästi, että EU ei saavuta vuoden 2010 
biologista monimuotoisuutta koskevia tavoitteitaan,

B. katsoo, että luontotyyppidirektiivillä suojeltujen eläinlajien ja luontotyyppien 
"terveystarkastus" osoittaa, että useimpien eläinlajien ja luontotyyppien suojeluasema on 
epäsuotuisa, että katoamisaste on huolestuttavan korkea ja että biologisen 
monimuotoisuuden muuttumista aiheuttavat tekijät eivät ole vähenemässä; katsoo, että 
ilmastonmuutos saattaa uhata EU:n luontotyyppejä ja eläinlajeja,

C. katsoo, että EU:n kyvyttömyys saavuttaa vuoden 2010 tavoitteitaan johtuu useista 
tekijöistä, kuten epätäydellisestä lainsäädännön täytäntöönpanosta, epätäydellisestä ja 
kehnosta alakohtaiseen politiikkaan integroimisesta, riittämättömästä tieteellisestä tiedosta 
ja tiedon puutteista, riittämättömästä rahoituksesta ja erityisten ongelmien, kuten 
haitallisten vieraslajien, hoitamiseen tarkoitettujen tehokkaasti kohdennettujen 
lisävälineiden puutteesta,

D. katsoo, että biologinen monimuotoisuus on maailman luonnon pääomana olennainen 
ihmiskunnan henkiinjäämisen ja Telluksen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta sekä 
välittömästi että välillisesti, koska se tarjoaa ekosysteemipalveluja; katsoo, että biologinen 
monimuotoisuus on keskeisessä roolissa nälän torjumisessa koko maailmassa ja 
elintarviketurvaa parantava tekijä; toteaa, että biologisen monimuotoisuuden suojeleminen 
ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat välttämättömiä edellytyksiä sille, että 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia kyetään lievittämään ja siihen kyetään sopeutumaan, 

E. toteaa, että biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen aiheuttaa mittavat taloudelliset 
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tappiot ja heikentää hyvinvointia,

F. toteaa äskettäisen Eurobarometri-tutkimuksen osoittavan, että on yleistä, että EU:n 
kansalaiset eivät ole perillä biologisen monimuotoisuuden käsitteestä eivätkä sen 
köyhtymisen seurauksista,

Yleishuomioita

1. on huolissaan ihmisen aiheuttaman biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen erittäin 
nopeasta tahdista, sillä jos se jatkuu samanlaisena kuin viime vuosikymmeninä, luonto 
köyhtyy pahasti vuoteen 2050 mennessä;

2. on tietoinen siitä, että kyvyttömyys biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen 
pysäyttämiseen on sietämätöntä eettiseltä, ekologiselta ja taloudelliselta kannalta, koska 
tämä kyvyttömyys riistää tulevilta sukupolvilta ekosysteemipalvelut ja rikkaan ja 
luontopohjaisen biologisen monimuotoisuuden hyvinvointinäkökohdat;

3. korostaa, että nykyisissä tutkimuksissa, kuten TEEB:n äskettäin tekemässä tutkimuksessa, 
on arvioitu, että biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen heikentää hyvinvointia 
nykyisellään noin 50 miljardin euron arvosta vuosittain (hieman alle 1 prosentti bkt:stä) ja 
että määrä nousee 14 biljoonaan euroon tai 7 prosenttiin vuoden 2050 arvioidusta bkt:stä;

EU ja biologinen monimuotoisuus

4. pitää valitettavana, että Göteborgin vuoden 2001 huippukokouksessa asetettua tavoitetta 
biologisen monimuotoisuuden katoamisen pysäyttämisestä vuoteen 2010 mennessä ei ole 
kyetty saavuttamaan; 

5. pitää myönteisenä komission tiedonantoa "Vaihtoehtoja biologista monimuotoisuutta 
koskevaksi EU:n visioksi ja tavoitteeksi vuoden 2010 jälkeen";

6. pitää myönteisinä myös ympäristöasioiden neuvoston 15. maaliskuuta tekemiä päätelmiä, 
kuten uutta yleistavoitetta, jonka mukaan EU:n biologisen monimuotoisuuden 
köyhtyminen ja ekosysteemipalvelujen heikentyminen on pysäytettävä vuoteen 2020 
mennessä ja palautettava biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut 
mahdollisuuksien mukaan ennalleen;

7. uskoo, että biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen on ehdoton 
vähimmäistavoite, joka on saavutettava viimeistään vuonna 2020;

8. korostaa biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen elvyttämiseen tähtääviä 
arvokkaita aloitteita, ja uskoo, että näistä elvytystoimista voitaisiin tehdä myös yksi 
vuoden 2020 yleistavoitteista; tähdentää kuitenkin, että vaikutuksia on arvioitava 
läpikotaisesti ja että on tehtävä soveltuvuusselvitys, ennen kuin tulevassa EU:n biologista 
monimuotoisuutta koskevassa strategiassa päätetään täsmällisistä tavoitteista;

9. uskoo biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien globaalin luonteen vuoksi, että 
EU:n tulevassa strategiassa olisi vauhditettava myös kansainvälisiä pyrkimyksiä 
biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen torjumiseksi; 
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10. korostaa lisäksi, että biologisen monimuotoisuuden suojelemiseen ja parantamiseen 
tähtäävässä politiikassa tarvitaan koordinoitua strategiaa haitallisten vieraslajien 
muodostaman ongelman ratkaisemiseksi; 

Natura 2000

11. myöntää, että Natura 2000 -lainsäädännön asianmukainen täytäntöönpano on merkittävä 
tekijä EU:n biologista monimuotoisuutta koskevan tavoitteen saavuttamiseksi; 

12. toteaa olevansa edelleen huolissaan Natura 2000 -lainsäädännön täytäntöönpanosta, 
vaikka useiden lajien suojeluasemassa on saatu aikaan konkreettisia ja myönteisiä 
tuloksia;

13. pitää myönteisenä, että eräät jäsenvaltiot ovat edistyneet Natura 2000 -alueiden 
määrittämisessä ja toimenpiteiden tai hoitosuunnitelmien laatimisessa; kehottaa kaikkia 
jäsenvaltioita noudattamaan direktiivissä säädettyjä määräaikoja; 

14. on huolissaan siitä, ettei meriympäristön Natura 2000 -verkon perustamisessa ole 
edistytty, ja kehottaa komissiota nopeuttamaan tarvittavia menettelyjä;

15. pitää periaatteessa myönteisenä, että EU:n ympäristölainsäädännössä tarvitaan 
vääjäämättä jonkinasteista joustavuutta, jotta täytäntöönpano voidaan sopeuttaa 
paikallisiin oloihin; toteaa samalla, että jäsenvaltioiden välillä on hätkähdyttäviä eroja 
siinä, miten ne suhtautuvat esimerkiksi Natura 2000 -alueiden "ulkoiseen vaikutukseen", 
tiettyjä toimintoja koskeviin ryhmäpoikkeuksiin tai ennalta varautumisen periaatteen 
soveltamiseen; 

16. pyytää näiden jäsenvaltioiden erojen vuoksi komissiota selkeyttämään tarvittaessa 
direktiivejä tai opastusta; 

17. on lisäksi huolissaan rajat ylittävän yhteistyön puuttumisesta, koska se voi johtaa siihen, 
että identtisiin alueisiin sovelletaan erilaista lähestymistapaa; 

18. kehottaa komissiota keskittymään tulevassa biologisen monimuotoisuuden strategiassa ja 
Natura 2000:n yhteydessä enemmän ekosysteemipalveluihin ja erityisesti ekosysteemien 
kykyyn toimia paineessa;

Sisällyttäminen muihin politiikan aloihin

19. uskoo, että Natura 2000:n maa- ja merialueiden verkko ei ole EU:n ainoa keino biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämiseen, mutta EU:n biologista monimuotoisuutta koskevassa 
politiikassa tarvitaan kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa, jotta se olisi 
menestyksekästä; 

20. kehottaa siksi komissiota varmistamaan, että biologinen monimuotoisuus otetaan 
huomioon EU:n politiikan muilla aloilla – kuten maa-, metsä- ja kalataloudessa, alue- ja 
koheesiopolitiikassa, matkailussa, tutkimuksessa ja innovaatioissa – toisiaan tukevalla 
tavalla;

21. pitää myönteisinä aiempia pyrkimyksiä ympäristönäkökohtien sisällyttämiseksi yhteiseen 
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maatalouspolitiikkaan (YMP), kuten maatalouden ympäristötoimien käyttöön ottamista ja 
hyvien maatalous- ja ympäristöedellytysten noudattamista, ja kehottaa komissiota 
hyödyntämään YMP:n uudistamista tilaisuutena voimistaa tätä trendiä esimerkiksi 
ottamalla käyttöön ekopalveluja tai julkisten palvelujen tarjoamista, kuten kestävää 
viljelyä ekologisesti herkillä alueilla (esimerkiksi Natura 2000 -alueet) koskeva korvaus;

22. pitää myönteisenä, että yhteisen kalatalouspolitiikan uudistamista ollaan valmistelemassa, 
ja pyytää komissiota sisällyttämään biologista monimuotoisuutta koskevat kriteerit 
tuleviin lainsäädäntöehdotuksiinsa; edellyttää lisäksi, että kalastuksen vaihtoehdon 
tarjoavia kestäviä vesiviljelyn malleja olisi kehitettävä komission tiedonannossaan 
(KOM(2009)162) ehdottamien suuntaviivojen mukaisesti ja ottaen huomioon Euroopan 
parlamentin kanta (*); 

23. kehottaa jäsenvaltioita suunnittelemaan metsäpolitiikkaansa tavalla, jossa otetaan 
täysimääräisesti huomioon metsien asema biologisen monimuotoisuuden, hiilen 
sitoutumisen, ilman puhdistumisen ja kansalaisten virkistyskäytön reservinä;

24. korostaa, että kahdeksannessa puiteohjelmassa on lisättävä ympäristöä ja biologista 
monimuotoisuutta koskevan tutkimuksen talousarviota tavalla, joka vastaa biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen ja ilmastonmuutoksen valtaisia tarpeita ja haasteita;

Biologinen monimuotoisuus ja ilmastonmuutos

25. korostaa biologisen monimuotoisuuden ja vastustuskykyisten ekosysteemien merkitystä 
ilmastonmuutoksen vaikutusten lievittämiselle ja siihen sopeutumiselle, koska maan ja 
meren ekosysteemit ottavat nykyisellään talteen noin puolet ihmisten tuottamista 
hiilidioksidipäästöistä;

26. pitää myönteisenä, että ilmastonmuutosta koskevat toimet, joista biologinen 
monimuotoisuuskin voi hyötyä, saavat enenevässä määrin tukea, mutta katsoo, että näiden 
toimien ei pitäisi vaikuttaa kielteisesti biologista monimuotoisuutta koskevaan 
rahoitukseen;

Työpaikkoja koskeva potentiaali ja Eurooppa 2020 -strategia

27. tunnustaa sen huomattavan työelämäpotentiaalin, joka nivoutuu edellä mainittuihin 
toimintoihin ja kestävän talouden ja ympäristöystävällisen infrastruktuurin kehittämiseen, 
jotka luonnostaan tarkoittaisivat paikallisia työpaikkoja (joita ei voida siirtää kolmansiin 
maihin), mikä edistäisi huomattavasti Eurooppa 2020 -strategiaa;

28. uskoo lisäksi vakaasti, että kestävä talouskehitys ja luonnonsuojelu voivat kulkea käsi 
kädessä ja että niiden olisi tehtävä niin; 

Rahoitus

29. ottaa huomioon, että komissio arvioi Natura 2000 -lainsäädännön täydellisen 
täytäntöönpanon kustannuksiksi 6,1 miljardia euroa;

30. pitää kuitenkin valitettavana, että EU:ssa vuosittain biologisen monimuotoisuuden 
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suojelemiseen käytettyjen varojen jakaumasta ei ole tarkkaa tietoa, ja kannustaa 
jäsenvaltioita ja komissiota yhteistyöhön täsmällisemmän käsityksen saamiseksi;

31. pitää myönteisenä, että LIFE+ -ohjelman menoja on lisätty (+ 8 prosenttia vuoden 2011 
talousarvioesityksessä), mutta tähdentää, että tämän välineen osuus EU:n talousarviosta on 
edelleen hyvin pieni (0,2 prosenttia);

32. on tietoinen siitä, että biologisen monimuotoisuuden suojelemiseen voidaan saada 
lisärahoitusta muista välineistä, kuten rakennerahastoista ja maaseudun 
kehittämisrahastosta, mutta pitää valitettavana, että useimmat jäsenvaltiot hyödyntävät 
tätä mahdollisuutta perin rajallisesti;

33. uskoo, että EU:n yleistavoitteen saavuttamiseen tarvitaan muitakin kuin julkisia varoja, ja 
korostaa, miten tärkeää on, että myös yritykset ottavat vastuuta biologisesta 
monimuotoisuudesta;

34. korostaa lisäksi, että markkinoilla olevien tuotteiden loppuhintoihin on sisällytettävä 
ulkoisia kustannuksia, kuten biologiselle monimuotoisuudelle aiheutetun vahingon 
korvaaminen tai biologisen monimuotoisuuden tukemisesta aiheutuvat kustannukset; 

Tietopohja

35. korostaa, että tutkimus ja kehittäminen ovat erittäin tärkeitä, mikäli aiotaan kehittää 
politiikan välineitä biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi ja 
nykyisten tietämyksemme aukkojen paikkaamiseksi;

36. korostaa, että on luotava selvä vertailukohta, jonka perusteella komissio asettaa realistisia 
ja näyttöön perustuvia (ala)tavoitteita;

37. pitää komission tietokampanjaa myönteisenä, koska suuri yleisö ei ole tietoinen biologisen 
monimuotoisuuden merkityksestä, ja kehottaa jäsenvaltioita lisäämään toimintaansa;

Kansainväliset näkökohdat

38. on huolissaan siitä, että vuoden 2002 kestävän kehityksen huippukokouksessa asetettua 
globaalia tavoitetta biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen vähentämisestä vuoteen 
2010 mennessä ei ole kyetty toteuttamaan eikä edes lähentymään;

39. pitää myönteisenä, että Nagoyassa järjestetään lokakuussa 2010 biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssi, ja kehottaa 
EU:ta lähettämään sinne laajan valtuuskunnan; 

40. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään ympäristönäkökulman kolmansien 
maiden kanssa ylläpidettäviin suhteisiin ja jatkamaan ympäristöystävällistä diplomatiaa;

41. pitää kiinni siitä, että kaupattujen tuotteiden kestävyys ympäristön kannalta on yksi 
kansainvälisten kauppasopimusten pääelementeistä; korostaa tässä yhteydessä, että 
kaikkiin tuleviin WTO-sopimuksiin on sisällytettävä lausekkeita muista kuin kauppaa 
koskevista huolenaiheista, tuotantomenetelmät ja biologisen monimuotoisuuden 
kunnioittaminen mukaan luettuina;
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42. pitää CITES-konferenssin tulosta erittäin valitettavana, koska EU:n neuvottelumandaatin 
pääelementit, kuten kaupallisesti erittäin arvokkaiden meressä elävien lajien suojeleminen, 
eivät toteutuneet;

43. kehottaa painokkaasti komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan sisäisten 
päätöksentekomenettelyjensä nopeutta ja tehokkuutta ja kohdentamaan enemmän varoja ja 
aikaa kolmansia maita koskeviin diplomaattisiin toimiin;

44. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

"Kaikki arvokkaat asiat ovat puolustuskyvyttömiä." Tämä hollantilaisen runoilijan, taiteilijan 
ja valokuvaajan Lucebertin (1924–1994) säe kiteyttää osuvasti, millaisen haasteen edellä me 
olemme biologisen monimuotoisuuden saralla.

Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien säilyttäminen ja niiden tilanteen 
huonontumisen estäminen ovat toisaalta yhteiskunnallemme mittaamattoman arvokkaita. 
Biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen lopettaminen ei ole pelkästään eettinen 
velvollisuutemme – vastuullisen johtamisen käsite velvoittaa pitämään planeettamme siinä 
kunnossa, että tulevatkin sukupolvet voivat elää sillä. Tämä on järkevää myös ekologisesti ja 
taloudellisesti. Ekologiselta kannalta biologisen monimuotoisuuden eri komponenttien laaja 
vuorovaikutusten kirjo tekee planeetastamme elinkelpoisen kaikille lajeille, siis myös 
ihmisille. Ekosysteemien tuottamiin tavaroihin ja palveluihin kuuluvat muun muassa: 
elintarvikkeet, polttoaineet ja kuidut, ilman ja veden puhdistuminen, jätteiden maatuminen, 
tulvien, kuivuuksien, lämpötilan äärivaihtelujen ja tuulen hillitseminen, maaperän 
hedelmällisyyden uusiutuminen ja kasvien pölytys. Siksi biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen on myös taloudelliselta kannalta meidän omien etujemme mukaista. 
Luonnonvarat ovat loppujen lopuksi sivilisaatioidemme tukipilareita. Biologisen 
monimuotoisuuden köyhtyminen uhkaa elintarvikehuoltoamme, virkistys- ja 
matkailumahdollisuuksiamme, kykyämme selviytyä ilmastonmuutoksesta ja puu- lääke- ja 
energiavarantojamme.

Toisaalta tuntuu, että olemme erkaantuneet luonnosta ja pyrimme löytämään luonnon arvon 
uudelleen. Tuotantomenetelmissämme ja tavaroista ja palveluista maksamissamme hinnoissa 
ei oteta huomioon biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen tai ekosysteemien tilan 
huonontumisen kustannuksia – tai sitten ne otetaan huomioon vain rajoitetusti. Vastaavasti 
taas palveluista tai toimista, joilla yritetään pysäyttää biologisen monimuotoisuuden 
köyhtyminen ja säilyttää arvokkaita ekosysteemejä, ei palkita oikeudenmukaisesti. Vaikka 
ekosysteemipalvelujen hinnoittelu saattaa olla kiistanalainen kysymys, nykyiset tutkimukset1

vaikuttavat osoittavan, että biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen heikentää 
hyvinvointia nykyisellään noin 50 miljardin euron arvosta vuosittain (hieman alle 1 prosentti 
bkt:stä) ja että määrä nousee 14 biljoonaan euroon tai 7 prosenttiin vuoden 2050 arvioidusta 
bkt:stä.

Kiireellinen tilanne

Biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen jatkuu hälyttävällä tahdilla. Nykyisen lajien 
hupenemisvauhdin arvioidaan olevan 50–1 000:n kertaan nopeampaa kuin luonnollinen 
poistuma olisi. Köyhtymisen arvioidaan nopeutuvan kymmenkertaisesti vuoteen 2050 
mennessä. Jopa 42 prosenttia EU:n nisäkkäistä, 43 prosenttia linnuista, 45 prosenttia 
perhosista, 30 prosenttia sammakkoeläimistä, 45 prosenttia matelijoista ja 52 prosenttia 
makean veden kaloista on kuolemassa sukupuuttoon. Komissio totesi vuonna 2008 
antamassaan väliarvioinnissa biologista monimuotoisuutta koskevan EY:n 
                                               

1 The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), ks. http://www.teebweb.org/.



PR\816099FI.doc 11/14 PE441.267v01-00

FI

toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta, että suojelun tila on epäsuotuisa 50 prosentilla niistä 
lajeista ja jopa 80 prosentilla niistä luontotyypeistä, jotka EU:ssa katsotaan luonnonsuojelun 
kannalta tärkeiksi.

Biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen ja vastustuskykyisten 
ekosysteemien suojeleminen tai ennallistaminen on entistä tärkeämpää ilmastonmuutoksen 
vuoksi, sillä maan ja meren ekosysteemit ottavat vastaan noin puolet ihmisten 
hiilidioksidipäästöistä, joten ne ovat arvokkaita hiilen talteenottoa ja varastointia koskevan 
kapasiteettinsa vuoksi. Toisaalta taas ekosysteemien tilan huonontuminen ja tuhoutuminen 
saattaa vapauttaa merkittäviä määriä kasvihuonekaasuja, ja nyt on saatu yhä enemmän näyttöä 
siitä, että maapallon hiilinielujen kapasiteetti on heikkenemässä globaalin lämpenemisen ja 
muiden stressitekijöiden vuoksi. Siksi ekosysteemien säilyttäminen on tärkeää 
ilmastonmuutoksen vaikutuksen lieventämisen ja siihen sopeutumisen kannalta.

Aiemmat biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien köyhtymistä koskevat 
kansainväliset ja eurooppalaiset aloitteet eivät valitettavasti ole olleet menestyksekkäitä.
Riossa vuonna 1992 pidetyssä YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa hyväksyttiin 
biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus, jonka EU ratifioi vuonna 1993. EU 
hyväksyi vuonna 1998 biologista monimuotoisuutta koskevan strategian ja esitteli vuonna 
2001 neljä biologista monimuotoisuutta koskevaa ohjelmaa, joissa käsiteltiin luonnonvarojen
suojelua, maataloutta, kalataloutta sekä taloudellista yhteistyötä ja kehitysyhteistyötä. Luonto 
ja biologinen monimuotoisuus ovat myös yksi EU:n kuudennen ympäristöalan 
toimintaohjelman painopistealoista ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen hoidon ja jätehuollon 
sekä ympäristön terveysnäkökohtien ohella. Komissio julkaisi vuonna 2006 biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämistä koskevan toimintasuunnitelman ja yksilöi 
siinä neljä painopistealaa: biologinen monimuotoisuus EU:ssa, EU ja maailmanlaajuinen 
biologinen monimuotoisuus, biologinen monimuotoisuus ja ilmastonmuutos sekä tietopohja. 
Näistä aloitteista huolimatta Göteborgin vuoden 2001 huippukokouksessa asetettua EU:n 
tavoitetta biologisen monimuotoisuuden katoamisen pysäyttämisestä vuoteen 2010 mennessä 
ei ole kyetty saavuttamaan.

Euroopan kansalaiset eivät ole tilanteen kiireellisyydestä huolimatta riittävän tietoisia 
biologisen monimuotoisuuden köyhtymisestä ja sen haittavaikutuksista. Huhtikuussa 2010 
tehty Eurobarometri-selvitys osoittaa, että vain 38 prosenttia eurooppalaisista tietää, mitä 
biologinen monimuotoisuus tarkoittaa, kun taas 28 prosenttia on kuullut käsitteestä, mutta ei 
tiedä, mitä se tarkoittaa. Enemmistö toki myöntää, että biologisen monimuotoisuuden 
köyhtyminen on vakava asia, mutta he eivät usko sen vaikuttavan heihin itseensä. Vain 
17 prosenttia vastaajista katsoi, että biologisen monimuotoisuuden väheneminen on jo 
vaikuttanut heihin. Kansalaiset ilmoittavat biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen 
torjuntaa koskevan passiivisuutensa tärkeimmäksi syyksi sen, että he eivät tiedä, mitä on 
tehtävissä. Sen vuoksi alalla kaivataan kipeästi valistuskampanjaa.

EU:n välineet ja menettelytavat

Tärkein EU:n tason väline biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien turvaamiseksi on 
Natura 2000, koko EU:n kattava ja luontotyyppidirektiivin nojalla perustettu 
luonnonsuojelualueiden verkko. Se koostuu jäsenvaltioiden luontotyyppidirektiivin (1992) 
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nojalla perustamista erityisten suojelutoimien alueista ja lintuja koskevan direktiivin (1979) 
nojalla perustetuista erityissuojelualueista. Natura 2000:n päätavoitteena on "edistää luonnon 
monimuotoisuuden säilymistä suojelemalla luontotyyppejä ja luonnonvaraista eläimistöä ja 
kasvistoa jäsenvaltioiden sillä Euroopassa olevalla alueella, jossa perustamissopimusta 
sovelletaan"1. Natura 2000-lainsäädännön perusteella toteutetuilla toimilla "pyritään 
varmistamaan yhteisön tärkeänä pitämien luontotyyppien ja luonnonvaraisen eläin- ja 
kasvilajien suotuisan suojelun tason säilyttäminen tai sen ennalleen saattaminen" samalla kun 
"otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset vaatimukset sekä alueelliset ja 
paikalliset erityispiirteet"2. Vaikka nykyisin keskitytään luontotyyppien ja lajien 
suojelemiseen, olisi ehkä syytä harkita keskittymistä tuntuvammin sellaisten 
vastustuskykyisten ekosysteemien luomiseen, jotka voivat sietää stressiä ja tarjota arvokkaita 
ekosysteemipalveluja.

Euroopan ympäristöpolitiikan tapaan näissäkin direktiiveissä on tarvittavaa joustavuutta, jotta 
täytäntöönpanotoimet voidaan räätälöidä paikallisiin oloihin sopivaksi, mikä on toissijaisuus-
ja oikeasuhteisuusperiaatteen nojalla täysin perusteltua. Toimia on varmasti toteutettava sen 
estämiseksi, että jäsenvaltioiden väliset erot kasvaisivat niin suuriksi, että direktiivien 
vaikuttavuus heikkenisi. Jäsenvaltioiden välillä on esimerkiksi edelleen merkittäviä eroja 
siinä, miten nopeasti direktiivit pannaan täytäntöön ja miten niitä tulkitaan, kuinka ennalta 
varautumisen periaatetta sovelletaan ja kuinka nykyisiä toimintoja ja ulkoisia vaikutuksia 
käsitellään.

Biologisesta monimuotoisuudesta on myös vaiheittain tullut muihinkin politiikan aloihin kuin 
ympäristöpolitiikkaan kuuluva tekijä, vaikka sen sisällyttäminen näihin muihin aloihin, kuten 
parhaillaan tarkasteltavan olevaan yhteiseen kalatalouspolitiikkaan, on kuitenkin ollut melko 
vaatimatonta. Muita esimerkkejä ovat olleet maatalouden ympäristötoimet ja vaatimus maan 
pitämisestä maan ja ekologian kannalta hyvässä tilassa yhteisen maatalouspolitiikan nojalla 
sekä biologisen monimuotoisuuden painottaminen tutkimuksen seitsemännessä 
puiteohjelmassa. 

Koska viljelijät hoitavat noin puolta Euroopan maaperästä, he ovat erityisessä asemassa 
biologista monimuotoisuutta varjeltaessa ja kohtaavat tällöin suuren haasteen: maapallon 
väkiluku ja hyvinvointi lisääntyvät, joten globaalin maataloustuotannon on myös 
lisäännyttävä, mutta samalla viljelyalan on varmistettava, että maaseudulla on elämänlaatua ja 
että biologinen monimuotoisuus turvataan. Jos maatalouspolitiikan halutaan olevan 
menestyksekästä, näiden kolmen osatekijän on oltava toisiaan täydentäviä eikä ristiriidassa 
keskenään.

Rahoitus

Koska biologiseen monimuotoisuuteen sovellettava lähestymistapa on usein alakohtainen, 
biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemejä koskevia toimia koskeva eurooppalainen 
budjettirahoitus on myös hyvin hajanaista. EU:n ympäristöalan rahoitusväline (Life) 
perustettiin vuonna 1992 tukemaan unionin ympäristöpolitiikan täytäntöönpanoa, ja se on 

                                               
1 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta.
2 Ks. edellä.
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merkittävässä roolissa EU:n biologisen monimuotoisuuden suojelemisessa, vaikka sen 
talousarvio muodostaa vain pienen osan koko yhteisön menoista. Muita rahoituslähteitä ovat:

– yhteinen maatalouspolitiikka: lähinnä maatalouden ympäristötoimia, jotka muodostavat 
yhden EU:n biologisen monimuotoisuuden tukemisen suurimmista elementeistä (rahoitus 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta); 

– yhteinen kalatalouspolitiikka: meriympäristön suojelutoimet (Euroopan kalatalousrahasto);
– aluekehitys ja koheesio (rakenne- ja koheesiorahastot);
– tutkimuspolitiikka (seitsemäs puiteohjelma).

Toisaalta rahoituksen hajanaisuus voi olla vaikutuksiltaan myönteistä, koska tällöin voidaan 
hyödyntää monia lähteitä. Toisaalta taas maaseutu- ja rakennepolitiikassa sovelletaan 
pakollista yhteisrahoitusta ja valintaa, joten ainoastaan tietoisen valinnan tekevät jäsenvaltiot 
todella käyttävät näitä varoja biologisen monimuotoisuuden tukemiseen. Tälläkin alalla 
27 jäsenvaltion välillä on suuria eroja.

Ennakoimatta miten uudesta, vuoden 2013 jälkeisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä 
käytävät keskustelut päättyvät julkisten rahoituslähteiden (tuet) ohella on löydettävä muita 
rahoitustapoja. Merkittävänä haasteena on ulkoisten kustannusten sisällyttäminen tuotteiden 
loppuhintoihin. 

Tulevat aloitteet

Uusia aloitteita biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien tilan huonontumisen 
estämiseksi on jo ehdotettu tai ehdotetaan tuonnempana tänä vuonna, biologisen 
monimuotoisuuden kansainvälisenä teemavuotena. Japanin Nagoyassa järjestetään 18.–
29. lokakuuta biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 
kymmenes konferenssi.

Komissio julkaisi 19. tammikuuta nyt julkisen kuulemisen kohteena olevan tiedonannon 
"Vaihtoehtoja biologista monimuotoisuutta koskevaksi EU:n visioksi ja tavoitteeksi vuoden 
2010 jälkeen". Komission esittämät 4 poliittista vaihtoehtoa ovat:

1) vähennetään merkittävästi biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen 
häviämistä EU:ssa vuoteen 2020 mennessä;

2) pysäytetään biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen häviäminen 
EU:ssa vuoteen 2020 mennessä; 

3) pysäytetään biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen häviäminen 
EU:ssa vuoteen 2020 mennessä ja ennallistetaan niitä niin paljon kuin mahdollista; 

4) pysäytetään biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen häviäminen 
EU:ssa vuoteen 2020 mennessä ja ennallistetaan niitä niin paljon kuin mahdollista 
sekä tehostetaan EU:n toimia maapallon biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen 
estämiseksi.

Tämä tiedonanto ja julkisen tuloksen kuulemiset johtanevat siihen, että ennen tämän vuoden 
loppua julkaistaan ehdotus uudeksi EU:n biologisen monimuotoisuuden strategiaksi ja 
lainsäädäntöehdotuksia.
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Lisäksi 15. maaliskuuta kokoontunut ympäristöasioiden neuvosto sopi uudesta 
yleistavoitteesta, jonka mukaan EU:n biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen ja 
ekosysteemipalvelujen heikentyminen on pysäytettävä vuoteen 2020 mennessä ja palautettava 
biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut mahdollisuuksien mukaan ennalleen 
tehostaen samalla EU:n toimia koko maapallon biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen 
estämiseksi;

Tällä valiokunta-aloitteisella mietinnöllä esitellään Euroopan parlamentin painopisteet 
jatkuvan biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen ja ekosysteemien tilan huonontumisen 
torjunnassa.


