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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

luonnonpääomasta elämämme turvaajana: luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n 
strategia vuoteen 2020
(2011/2307(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Luonnonpääoma elämämme turvaajana: luonnon 
monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020" (COM(2011)0244),

– ottaa huomioon 21. kesäkuuta 2011 annetut ympäristöneuvoston päätelmät "luonnon 
monimuotoisuutta koskevasta EU:n strategiasta vuoteen 2020",

– ottaa huomioon EU:n hallitusten ja valtionpäämiesten maaliskuussa 2010 hyväksymän 
vuoteen 2050 ulottuvan vision ja vuoteen 2020 asetetun yleistavoitteen, 

– ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen 
(CBD-yleissopimuksen) 10. osapuolikokouksen tuloksen, erityisesti luonnon 
monimuotoisuutta koskevan strategisen suunnitelman vuosiksi 2011−2020 ja Aichin 
tavoitteet, geenivarojen saatavuutta ja niiden käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa koskevan Nagoyan pöytäkirjan sekä strategian 
rahoituksen hankkimiseksi maailmanlaajuista luonnon monimuotoisuutta varten,

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

– ottaa huomioon, että Yhdistyneet kansakunnat on julistanut vuosien 2011 ja 2020 välisen 
ajanjakson luonnon monimuotoisuuden vuosikymmeneksi,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, 
aluekehitysvaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan ja 
kalatalousvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että EU ei ole pystynyt saavuttamaan vuodeksi 2010 asetettua luonnon 
monimuotoisuutta koskevaa tavoitetta; 

B. ottaa huomioon, että luonnon monimuotoisuus on välttämätön ihmiselämän 
olemassaololle ja yhteiskuntien hyvinvoinnille suoraan ja välillisesti tarjoamiensa 
ekosysteemipalveluiden vuoksi;

C. ottaa huomioon, että luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vähentää koko maailman 
bruttokansantuotetta kolme prosenttia vuodessa;
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Yleisiä huomioita

1. pahoittelee, että EU ei ole saavuttanut vuodeksi 2010 asetettua luonnon monimuotoisuutta 
koskevaa tavoitetta; 

2. pitää myönteisenä ja tukee vuoteen 2020 ulottuvaa luonnon monimuotoisuutta koskevaa 
EU:n strategiaa mukaan lukien sen tavoitteita ja toimia, mutta katsoo kuitenkin, että 
joitain toimia olisi vahvistettava; 

3. korostaa, että on toteutettava kiireellisesti toimia ja luonnon monimuotoisuudelle on 
annettava enemmän poliittista painoarvoa, jotta saavutetaan EU:n vuodeksi 2020 asettama 
luonnon monimuotoisuuden yleistavoite ja kansainväliset luonnon monimuotoisuutta 
koskevat sitoumukset; korostaa, että riittävien varojen ja poliittisen tahdon perusteella on 
käytössä välineitä, joilla luonnon monimuotoisuuden häviäminen pysäytetään; 

Tavoitteet – luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen kaikissa EU:n 
toimintalinjoissa

4. pitää tärkeänä, että luonnon monimuotoisuuden suojeleminen otetaan huomioon kaikissa 
EU:n toimintalinjoissa; 

5. korostaa, että luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen suojelu, arvostus ja 
ennallistaminen ovat välttämättömiä, jotta saavutetaan EU:n resurssitehokkuutta koskevat 
tavoitteet; 

Luonnon suojeleminen ja ennallistaminen

6. korostaa tarvetta pysäyttää kaikkien EU:n luontolainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien 
lajien ja luontotyyppien tilan huonontuminen ja saada aikaan niiden tilan merkittävä ja 
mitattavissa oleva parannus; korostaa, että tämä olisi toteutettava parantamalla ainakin 
yhtä luontotyyppidirektiivin 1 artiklassa määriteltyä suojelun tason parametria ilman, että 
muita parametreja heikennetään;

7. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että Natura 2000 -alueiden nimeämistä koskeva
menettely saadaan päätökseen vuoteen 2012 mennessä; pahoittelee suuresti merialueiden 
nimeämisen viivästymistä; 

8. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan vuoden 2015 määräajaksi, johon mennessä on luotava 
hoitosuunnitelmat tai vastaavat välineet kaikille Natura 2000 -alueille;

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan riittävän rahoituksen Natura 2000 
-alueille; kehottaa erityisesti jäsenvaltioita luomaan sitovia kansallisia välineitä, joilla ne 
määrittelevät ensisijaiset suojelutoimet ja niihin liittyvät suunnitellut rahoituslähteet (EU:n 
varoista ja jäsenvaltioiden omista talousarvioista); 

Ekosysteemien ja niiden palveluiden ylläpitäminen ja ennallistaminen

10. panee merkille CBD-yleissopimuksen velvoitteen, että 15 prosenttia huonontuneista 
ekosysteemeistä on ennallistettava vuoteen 2020 mennessä; pitää tätä kuitenkin 
vähimmäistasona ja katsoo, että EU:lla pitäisi olla oma kunnianhimoisempi tavoite ja 
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pitkän aikavälin visio; kehottaa sen vuoksi EU:ta asettamaan tavoitteeksi, että 30 
prosenttia huonontuneista ekosysteemeistä ennallistetaan vuoteen 2020 mennessä, ja 
kehottaa komissiota määrittelemään selkeästi, mitä tarkoitetaan "huonontuneilla 
ekosysteemeillä" sekä asettamaan perustason, jonka perusteella edistystä voidaan mitata;

11. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön viimeistään vuonna 2012 vihreitä 
infrastruktuureita koskevan strategian, jossa luonnon monimuotoisuuden suojeleminen on 
ensisijainen tavoite; 

12. kehottaa komissiota laatimaan ensisijaisena toimena aloitteen, jolla varmistetaan, ettei 
aiheudu luonnon monimuotoisuuden nettohävikkiä, ja jossa hyödynnetään luonnon 
monimuotoisuuden kompensaatiomahdollisuuksia koskevaan ohjelmaan (Business and 
Biodiversity Offsets Programme) kuuluvia standardeja;

Maatalous

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) rahoitus muodostaa EU:n talousarvion suurimman yksittäisen 
osan; korostaa, että YMP on ehdottoman tärkeä väline luonnon monimuotoisuudelle; 
pyytää sen vuoksi, että YMP:tä suunnataan vahvasti uudelleen julkisten hyödykkeiden 
tarjontaan; 

14. kehottaa, että I pilarista tehdään ympäristöystävällisempi, jotta viljelijöiden tulotuesta 
tehdään oikeutetumpi siten, että varmistetaan luonnon monimuotoisuuden suojeleminen 
laajemmalla viljelymaisemalla, parannetaan yhteyksiä ja sopeudutaan ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin; on tyytyväinen komission YMP:n uudistamista koskevaan ehdotukseen, 
jossa YMP:stä tehdään ympäristöystävällisempi kohdentamalla 30 prosenttia I pilarin 
määrärahoista paketille, johon sisältyy maatiloilla sovellettavia hyviä peruskäytäntöjä, 
joihin olisi kuuluttava viljelykierto ja monipuolistaminen, pysyvät laitumet ja 
luonnonhoitoalojen vähimmäistaso; katsoo kuitenkin että luonnonhoitoalan 
vähimmäistason olisi oltava 10 prosenttia viljelymaasta eikä komission ehdottama 
seitsemän prosenttia;

15. kehottaa, että YMP:n kaikkien määrärahojen olisi perustuttava vankkoihin täydentäviä 
ehtoja koskeviin sääntöihin, joilla katetaan vesipolitiikan puitedirektiivi, torjunta-aineita 
koskeva lainsäädäntö sekä lintu- ja luontodirektiivit; 

16. kehottaa, että II pilaria vahvistetaan ja että tämän pilarin ympäristöalan painopistettä ja 
maatalouden ympäristötoimien tehokkuutta parannetaan huomattavasti muun muassa 
siten, että ympäristötoimiin käytetään pakollinen vähimmäismäärä; 

17. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään eri puolilla Eurooppaa esiintyvää 
maatalousmaiden hylkäämistä koskevaa ilmiötä ja palauttamaan suuren osan alueista 
suuriksi erämaa-alueiksi, millä tarjotaan uusia sosioekonomisia mahdollisuuksia 
maaseudun kehittämiselle ja suojellaan Euroopan luonnon monimuotoisuutta;

Kalastusala

18. on tyytyväinen komission ehdotuksiin yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) uudistamisesta ja 
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katsoo, että tällä pitäisi taata ekosysteemiin perustuvan lähestymistavan täytäntöönpano ja 
sellaisten päivitettyjen tieteellisten tietojen soveltaminen, jotka muodostavat perustan 
kaikkien kaupallisesti hyödynnettävien kalalajien pitkän aikavälin hoitosuunnitelmille; 
korostaa, että ainoastaan kestävä kalastus tarjoaa tulevaisuuden kalastusalalle;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä eurooppalaisen 
rannikkovartioston luomiseksi, jotta edistetään yhteistä seuranta- ja tarkastuskapasiteettia 
ja varmistetaan valvonta;

20. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimia sen varmistamiseksi, että 
saaliiden määrä jää alle kestävän enimmäistuoton tason vuoteen 2015 mennessä, ja 
sisällyttämään ekologisia näkökohtia kestävien enimmäistuottojen määrittelyyn;

21. korostaa, että yhteiseen kalastuspolitiikkaan olisi sisällytettävä tavoite saada lopetettua 
poisheittäminen ja päätettyä suojattujen muiden kuin kohdelajien sivusaaliit, ja katsoo, 
että tämä olisi toteutettava kiireellisesti; 

Haitalliset vieraslajit

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että toteutetuilla toimenpiteillä 
estetään uusien haitallisten vieraslajien saapuminen EU:hun ja täällä tällä hetkellä 
esiintyvien haitallisten vieraslajien leviäminen uusille alueille; 

23. kehottaa komissiota esittämään vuonna 2012 lainsäädäntöehdotuksen, johon sisältyy 
kokonaisvaltainen lähestymistapa haitallisia vieraslajeja koskevaan ongelmaan;

Kansainvälinen ulottuvuus

24. kehottaa komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä Nagoyan pöytäkirjan 
täytäntöönpanemiseksi, jotta unioni voi ratifioida pöytäkirjan mahdollisimman pian;

Rahoitus

25. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota selvittämään kaikki olemassa olevat ympäristölle 
haitalliset tuet ja kehottaa komissiota julkistamaan vuoden 2012 loppuun mennessä 
toimintasuunnitelman tällaisten tukien asteittaiseksi poistamiseksi vuoteen 2020 mennessä 
Nagoyan sitoumusten mukaisesti;

26. pitää luonnon monimuotoisuuden riittävän tuen varmistamiseksi tärkeänä käyttää EU:n ja 
kaikista mahdollisista lähteistä peräisin olevaa kansallista rahoitusta ja kehittää 
innovatiivisia rahoitusmekanismeja;

27. pitää tärkeänä sen varmistamista, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä 
(2014−2020) tuetaan luonnon monimuotoisuutta koskevassa strategiassa asetetun kuuden 
tavoitteen aikaansaamista; 

28. kehottaa Natura 2000 -verkoston riittävän rahoituksen varmistamiseksi, että komissio ja 
jäsenvaltiot takaavat ainakin 5,8 miljardin euron vuosittaisen tuen EU:n ja jäsenvaltioiden 
määrärahoista; kehottaa lisäksi komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että rahoitusta 
tarjotaan riittävästi YMP:n määrärahojen, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston, 



PR\887447FI.doc 7/9 PE478.540v01-00

FI

koheesiorahaston ja Life+–tuen välityksellä; 

°
° °

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Kuulimme luonnon monimuotoisuuden kansainvälisenä teemavuonna (2010) poliittisilta 
johtajilta ympäri maailmaa kauniita julistuksia luonnon monimuotoisuuden valtavasta 
merkityksestä; sen ehdottoman tärkeästä roolista ihmiskunnalle. Sillä välin, kun he puhuivat, 
EU:n strategia luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämiseksi vuonna 2010 
epäonnistui täysin. Sillä välin, kun he puhuivat, lajien häviämisvauhti oli 100–1 000 kertaa 
luonnollista vauhtia nopeampi. He epäonnistuivat myös kaikissa pyrkimyksissä päästä sopuun 
ilmastonmuutoksen torjumista koskevista toimista. 

Hyväntahtoisia sanoja luonnon monimuotoisuuden merkityksestä ei ole kuitenkaan saatettu 
vahvoiksi toimenpiteiksi. Tilastot puhuvat puolestaan: 60 prosenttia maailman 
ekosysteemeistä on huonontunut tai niitä käytetään kestämättömällä tavalla (FAO, 2010); 
kalakannoista 90 prosenttia hyödynnetään liikaa; ja 25 prosenttia kaikista Euroopan lajeista on 
vaarassa kuolla sukupuuttoon. Ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden taloudellisia 
näkökohtia koskevan YK:n tutkimuksen (TEEB, 2010) mukaan menetämme vuosittain kolme 
prosenttia maailman bruttokansantuotteesta luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoksi. 
Toimimatta jättämisestä aiheutuvat kustannukset ovat monta kertaa korkeammat kuin tällä 
hetkellä tarvittavat investoinnit. Tarve kiireellisille toimenpiteille vaikuttaa olevan selvä.

Meillä on vuoteen 2020 ulottuvan luonnon monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian 
ansiosta mahdollisuus toteuttaa tarpeellisia toimia, joilla varmistetaan luonto- ja 
ekosysteemipalvelut seuraaville sukupuolille. Tarvitsemme vain poliittista vakaumusta, 
rohkeutta ja sitoumusta välttää uuden epäonnistumisen. 

Suurin haaste on sisällyttää luonnon monimuotoisuus kaikkiin politiikanaloihin. Ajoitus on 
oikea. Kaikkia keskeisiä EU:n toimintalinjoja tarkastellaan parhaillaan uudelleen. Yhteinen 
maatalouspolitiikka, koheesiopolitiikka, yhteinen kalastuspolitiikka ja energiaa, liikennettä ja 
resurssitehokkuutta koskevat EU:n toteuttamissuunnitelmat saatetaan lainsäädännöksi. Nyt on 
aika osoittaa, että hyväntahtoiset sanat luonnon monimuotoisuudesta ovat enemmän kuin 
hyväntahtoisia ja että niistä heijastuvat konkreettiset toimenpiteet. 

Luonnon monimuotoisuuden rahoittaminen

Tuleva rahoitus on ratkaisevan tärkeä seikka. On selvää, että julkiset varat eivät ole koskaan 
ainoa ratkaisu luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi. Seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi kuitenkin tarjottava riittävästi rahoitusta. Luonnon 
monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen arvo on kytkettävä talouksiimme. Vasta silloin 
niiden kustannukset ja hyödyt näkyvät tuotteiden hinnoissa. Jäsenvaltioiden on sen vuoksi 
sisällytettävä luonnonpääoma kansantalouden tilinpitoon. Meidän pitäisi myös kehittää 
yhdessä elinkeinoelämän kanssa innovatiivisia rahoitusvälineitä, kuten vihreän kehityksen 
mekanismi. 
Meidän on lisäksi muutettava ajattelutapaamme. Emme saisi rajoittaa luontoa joillekin 
nimetyille alueille vaan meidän olisi pyrittävä siihen, että luontoa saadaan kaikkialle, kuten 
moottoriteiden ja rautateiden varsille, kaupunkeihin ja teollisuusalueille. 
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Täytäntöönpano

Kaikenlaisen ympäristöpolitiikan tiukka ja nopea täytäntöönpano on ensiarvoisen tärkeää 
myös luonnon monimuotoisuudelle. Ilmastonmuutoksella sekä ilman, maaperän ja veden 
laadulla on merkittävä vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Tämä pätee myös Natura 2000 
-verkostoon sekä lintu- ja luontodirektiiveihin. Kun on kyseessä meren eliöstö, 
vähimmäisvaatimuksena on sellainen YKP, joka perustuu ainakin kestävän enimmäistuoton, 
mihin liittyy tiukempia valvontatoimia, saavuttamiseen.

Kansainvälinen ulottuvuus

Eurooppa vaikuttaa myös pitkälti luonnon monimuotoisuuteen muualla maailmassa. 
Ekologinen jalanjälkemme on valtava. Olemme käyttämiemme puun, öljyn, elintarvikkeiden 
ja vaatteiden vuoksi suurelta osin vastuussa luonnon monimuotoisuuden häviämisestä ympäri 
maailmaa. Tämän jalanjäljen vaikutusta on vähennettävä, ja meidän olisi sen vuoksi 
kehitettävä edelleen välineitä jalanjäljen mittaamiseksi.
EU:n olisi kansainvälisissä yhteyksissä toimittava edelleen vaikutusvaltaisessa asemassaan ja 
puhuttava yhdellä äänellä. 

Päätelmä

EU:n vuoteen 2020 ulottuvan luonnon monimuotoisuutta koskevan strategian tavoitteiden 
saavuttaminen on mahdollista. Meidän on tämän vuoksi saatettava konkreettisiksi 
toimenpiteiksi maailman johtajien ilmaisema poliittinen tuki luonnon monimuotoisuudelle. 
Kuten Mohandas K. Gandhi totesi, maailmassa on kylliksi jokaisen tarpeiden täyttämiseksi, 
muttei riittävästi jokaisen ahneuden tyydyttämiseksi.


