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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Prespan puistoalueen suojelua ja kestävää kehitystä 
koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta
(16581/2010 – C7-0007/2011 – 2010/0300(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (16581/2010),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 192 artiklan 
1 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän 
hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0007/2011),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen (A7-0000/2011),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden, Albanian ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallituksille ja 
parlamenteille.
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PERUSTELUT

Euroopan unionissa on ollut jo pitkään vesistöjen suojelua koskevaa lainsäädäntöä, josta 
kenties tärkein on vuonna 2000 annettu vesipolitiikkaa koskeva puitedirektiivi (2000/60/EY)1, 
jossa määritetään tavoitteeksi kaikkien vesien (jokien, järvien, pohjavesien ja rannikkovesien) 
suojelu ja jolla sovitetaan yhteen yhteisillä vesistöalueilla toteutettavat hallinnolliset ja 
poliittiset rajat ylittävät toimet tämän tavoitteen saavuttamista varten. Kun vesipiiri ulottuu 
unionin alueen ulkopuolelle, jäsenvaltioiden on vesipolitiikan puitedirektiivin mukaan 
pyrittävä yhteistyöhön kyseessä olevien unionin ulkopuolisten valtioiden kanssa, joiden 
alueelle vesipiiri ulottuu2. Jos yhteensovittaminen tapahtuu kansainvälisellä sopimuksella, 
Euroopan unionin on oltava sopimuspuolena siltä osin kuin sopimusta sovelletaan unionin 
toimivaltaan kuuluviin asioihin.
Prespa-järvien vesipiiri (Prespan puistoalue) ulottuu Kreikan, entisen Jugoslavian tasavallan 
Makedonian ja Albanian alueille. Ensiksi mainittu on Euroopan unionin jäsenvaltio, toiseksi 
mainittu on ehdokasvaltio ja kolmas mahdollinen ehdokasvaltio. Albania ja entinen 
Jugoslavian tasavalta Makedonia ovat tehneet EU:n kanssa myös vakautus- ja 
assosiaatiosopimuksen.

Prespan puistoalue on kansainvälisesti pinnanmuotojensa, luonnonominaisuuksiensa, luonnon 
monimuotoisuutensa ja kulttuurisen merkityksensä vuoksi merkittävä luonnonalue. Alue on 
tärkeä elinympäristö lukuisten harvinaisten ja/tai kotoperäisten eläin- ja kasvilajien säilymisen 
kannalta, maailmanlaajuisesti uhanalaisten lintujen pesimispaikka sekä merkittävän 
arkeologisen perinnön ja perinteiden säilymisympäristö. Näiden syiden vuoksi edellä mainitut 
kolme maata

– julistivat Prespan puistoalueen ensimmäiseksi useamman valtion alueelle ulottuvaksi 
suojelualueeksi Kaakkois-Euroopassa 2. helmikuuta 2000 annetulla julistuksella, 

– sitoutuivat pääministeriensä 27. marraskuuta 2009 antamalla yhteisellä lausumalla 
tekemään ekosysteemin kattavaan suojeluun ja Prespan puistoalueen kestävään 
kehitykseen tähtäävää yhteistyötä ja määrittelivät konkreettiset puitteet painopisteille, 
aloitteille ja toimille, 

– tekivät 2. helmikuuta 2010 Prespan puistoalueen suojelua ja kestävää kehitystä 
koskevan sopimuksen. EU osallistui sopimuksen laatimiseen ja myös parlamenttia 
pyydetään hyväksymään se. Komissio osallistui Euroopan unionin puolesta 
sopimustekstin laatimista koskeviin neuvotteluihin neuvoston asiaa koskevalla 
valtuutuksella3 EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan ja 300 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Sopimuksen avulla pyritään varmistamaan Prespan puistoalueen ekosysteemin kattava suojelu 
ja puistoalueen kestävä kehitys, mukaan luettuna vesipiirin yhdennettyjen hoitosuunnitelmien 
kehittäminen kansainvälisten ja Euroopan unionin normien mukaisesti. 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi sopimuspuolet sitoutuvat toteuttaman tarvittavat toimet ja 
                                               
1 Yhteisön vesipolitiikan puitteista 22. lokakuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY , EYVL L 327, 22.12.2000.
2 Direktiivin 2000/60/EY 3 artiklan 5 kohta.
3 Euroopan yhteisön osallistumista neuvotteluihin, joiden tavoitteena on vesistöalueita koskevien kansainvälisten 
sopimusten tekeminen yhteistyön parantamiseksi tiettyjen jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden yhteisillä 
eurooppalaisilla vesistöalueilla koskeva 27. kesäkuuta 2007 annettu neuvoston päätös.
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soveltamaan parhaita käytettävissä olevia tekniikoita erikseen tai yhteistyössä siten, että ne 
noudattavat täysivaltaisen yhdenvertaisuuden, alueellisen koskemattomuuden, keskinäisen 
hyödyn ja hyvässä uskossa toimimisen periaatteitta, jotta ne voivat 

– hoitaa Prespa-järvien vesiä

– ehkäistä, valvoa ja vähentää alueen vesien saastumista 

– suojella alueen luonnon monimuotoisuutta ja suojella sitä kansainvälisen ja yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti sekä direktiivien 92/43/ETY ja 2009/147/ΕY mukaisesti

– suojella maaperää eroosiolta, köyhtymiseltä, saastumisilta ja pilaantumiselta

– käyttää harkitusti luonnonvaroja ja vaalia kestävää kehitystä

– ehkäistä vieraiden eläin- ja kasvilajien istuttamista ja kasvattamista 

– säännellä toimia, joilla on tai voi olla kielteisiä vaikutuksia Prespan puiston alueella, 
jotta tällaiset vaikutukset voidaan estää tai minimoida.

Sopimuksella myötävaikutetaan EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin menestyksekkääseen 
täytäntöönpanoon, ympäristönsuojeluun, alueen asukkaiden elämänlaadun parantamiseen sekä 
naiden kolmen maan yhteistyöhön, ja sen avulla edistetään sopimuspuolten hyviä 
naapuruussuhteita erityisen räjähdysherkällä Balkanin alueella. 

Kestävän talouden ja ympäristöystävällisen infrastruktuurin kehittämiseen liittyy huomattavia 
työllistämismahdollisuuksia, mikä käytännössä tarkoittaa paikallisia työpaikkoja, mikä 
edistäisi Eurooppa 2020 -strategiaa; Resurssitehokkuus, kestävä talouskehitys ja 
luonnonsuojelu voivat ja niiden pitäisi kulkea käsi kädessä1.

Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen takaamisella myötävaikutetaan 
ratkaisevasti alueen hyvinvointiin. Ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden taloudellisia 
näkökohtia käsittelevän tutkimuksen (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB) 
mukaan2 luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen aiheuttaa mittavia taloudellisia tappioita ja 
heikentää hyvinvointia. Sen sijaan kaikki pyrkimykset ehkäistä luonnon monimuotoisuuden 
köyhtymistä ovat kustannusten kannalta tuloksellisia ja toteutettavissa.

On myös huomattava, että luonto on paras ilmaston säätelijä ja samalla hiilidioksidin 
huomattavin varasto, sillä maan ja merten ekosysteemit ottavat nykyisin talteen noin puolet 
ihmisen toiminnan aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Vastustuskykyiset ja kestävät 
ekosysteemit toimivat varaventtiilinä ilmastonmuutoksen torjumisessa, sillä ne 
myötävaikuttavat ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseen ja niihin sopeutumiseen3.
Sopimus noudattaa myös johdonmukaisesti luonnon monimuotoisuuden suojelemista 
koskevaa strategista suunnitelmaa 2011–2020, jonka visiot ulottuvat aina vuoteen 2050, kuten 
hiljattain Japanin Nagoyassa järjestetyssä YK:n konferenssissa sovittiin, ja jonka avulla 
pyritään hidastamaan luontotyyppien häviämistä puoleen ja mahdollisuuksien mukaan 
vähentämään sitä sekä poistamaan uhanalaisten lajien häviämisen uhan vuoteen 2020 

                                               
1 Biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta 
21. syyskuuta 2010 annettu Euroopan parlamentin päätöslauselma (2009/2108(INI)).
2 "TEEB Interim Report", toukokuu 2008 "TEEB for Policy-Makers", marraskuu 2009: http://www.teebweb.org.
3 "Convenient solutions to an inconvenient truth: ecosystem-based approaches to climate change", 
Maailmanpankki, 2009;
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mennessä1.
Hyväksyäkseen sopimuksen neuvoston on varmistettava Euroopan parlamentin hyväksyntä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan 
mukaisesti.

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta antaa 
varauksettoman suostumuksensa Prespan puistoalueen suojelua ja kestävää kehitystä 
koskevan sopimuksen hyväksymiselle.

                                               
1 "TEEB Climate Issues Update", syyskuu 2009; "The Natural Fix? The role of ecosystems in climate 
mitigation", UNEP, kesäkuu 2009.


