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B7-0000/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma vihreästä infrastruktuurista – Euroopan 
luonnonpääoman parantamisesta
(2013/2663(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman,

– ottaa huomioon komission tiedonannon vihreän infrastruktuurin (GI) – Euroopan 
luonnonpääoman parantamisesta (COM(2013)0249),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)20201,

– ottaa huomioon EU:n resurssitehokkuutta koskevan etenemissuunnitelman 
(COM(2011)0571)2,

– ottaa huomioon luonnon monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian vuoteen 2020 
(COM(2011)0244)3,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta (COM(2009)0129),

– ottaa huomioon neuvoston direktiivin luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelusta (92/43/ETY),

– ottaa huomioon kesäkuun 2011 ympäristöneuvoston kokousta ja 17. joulukuuta 2012 
kokoontuneen ympäristöneuvoston kokousta (14 kohta) koskevat neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman ”Luonnonpääoma 
elämämme turvaajana: luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020”4

(kohta 50),

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

– ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen vihreästä infrastruktuurista – Euroopan 
luonnonpääoman tehostamisesta (O-0000/2013 – B7 0000/2013),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

                                               
1 EUVL C 88, 19.3.2011.
2 EUVL C 37, 10.2.2012.
3 EUVL C 264, 8.9.2011.
4 P7_TA-PROV(2012)0146, 20.4.2012.
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A. ottaa huomioon, että luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien tilan heikentymistä on 
torjuttava, jotta ekosysteemipalvelujen tarjoaminen ja luonnonpääoman suojaaminen 
voidaan varmistaa sekä nykyiselle että tuleville sukupolville;

B. ottaa huomioon, että vihreä infrastruktuuri edistää luonnon kykyä tarjota yhteiskunnalle 
täysimääräisiä ekosysteemipalveluja; 

C. ottaa huomioon, että luonnon monimuotoisuuden katoamista on torjuttava, jotta 
luonnonpääomaa voidaan suojella sekä nykyisen että tulevien sukupolvien hyväksi;

D. ottaa huomioon, että ihmisten toimien aiheuttamat paineet uhkaavat luonnon 
monimuotoisuutta ja ekosysteemien koskemattomuutta Euroopan unionissa erityisesti 
aiheuttamalla luontotyyppien pirstoutumista ja tuhoutumista;

E. ottaa huomioon, että luonnon monimuotoisuus on läheisessä yhteydessä ihmisten 
hyvinvointiin; 

F. ottaa huomioon, että luontotyyppien väliset yhteydet edistävät korkeatasoista luonnon 
monimuotoisuutta;

G. ottaa huomioon kokemukset, jotka osoittavat, että vihreät infrastruktuurihankkeet 
tarjoavat suuria mahdollisuuksia sisällyttää luontoa yhteisöihin ja myös 
kaupunkiympäristöihin, joihin enenevä osuus väestöstä on keskittynyt;

H. katsoo, että tietoja siitä, kuinka vihreää infrastruktuuria luodaan, suojellaan ja edistetään 
eri ympäristöissä, olisi julkaistava ja jaettava toimijoiden keskuudessa;

I. ottaa huomioon kokemukset, jotka osoittavat, että infrastruktuurihankkeiden suunnittelu ja 
kehittäminen ovat ratkaisevia vaiheita, joissa sekä luonnon että yhteiskunnan tarpeiden 
huomioon ottaminen on varmistettava sekä kaupunki- että maaseutuympäristöissä;

J. katsoo, että EU:n yhteisrahoittamissa infrastruktuurihankkeissa olisi keskityttävä vihreään 
infrastruktuuriin, vihreän infrastruktuurin osien sisällyttämiseen sekä siihen, että 
infrastruktuurihankkeiden vaikutus nykyisiin ekosysteemeihin ja niiden palveluihin 
rajoitetaan minimiin;

Yleisiä huomautuksia

1. pitää myönteisenä vihreää infrastruktuuria koskevaa tiedonantoa sekä komission tavoitetta 
pyrkiä aktiivisesti sen tavoitteiden saavuttamiseen;

2. tunnustaa, että vihreä infrastruktuuri voi edistää merkittävästi Euroopan luonnonpääoman 
suojelua;

3. korostaa, että vihreä infrastruktuuri voi edistää Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyvien 
kasvu- ja työpaikkatavoitteiden saavuttamista; 

4. pitää myönteisenä vihreään infrastruktuuriin sisältyvää kustannustehokasta ja 
innovatiivista lähestymistapaa, joka tarjoaa monia etuja ja ratkaisuja, jotka voivat sovittaa 
yhteen ympäristöä koskevia, sosiaalisia ja taloudellisia tavoitteita;
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5. Eri politiikanalojen sisällyttäminen 

6. korostaa, että vihreä infrastruktuuri on sisällytettävä kaikkiin EU:n alakohtaisiin 
politiikkoihin;

7. korostaa, että vihreän infrastruktuurin rooli voi olla merkittävä kaupungeissa, joissa 
enenevä osuus väestöstä nykyään asuu ja joissa se voi edistää ilman puhtauden, 
paikallisten lämpösaarekevaikutusten rajoittamisen, virkistysalueiden, tulvien 
ehkäisemisen, pohjavesitasojen palauttamisen, luonnon monimuotoisuuden palauttamisen, 
suojelun ja häviämisen pysäyttämisen sekä elämänlaadun yleisen kohentamisen kaltaisia 
tavoitteita;

8. korostaa, että vihreä infrastruktuuri edistää merkittävästi Natura 2000 -verkoston 
toimintaa parantamalla sen yhdenmukaisuutta ja kestävyyttä, koska mainittu verkosto 
pyrkii tukemaan Euroopan luonnon avainlajien ja elinympäristöjen suojelua samalla kun 
sen tarjoaa vuositasolla arviolta satojen miljardien arvoisia ekosysteemipalveluja;

9. katsoo, että aluesuunnittelun ja maankäytön suunnittelun yhteydessä on varmistettava 
infrastruktuurin ja ekosysteemien etujen ja synergiatarpeiden yhtäläinen arviointi sekä 
etsittävä synergioita infrastruktuurin rakentamisen todellisen tarkoituksen ja sen 
todellisten pitkän aikavälin yhteiskunnallisten etujen sekä legitiimin ekosysteemin ja 
elämän monimuotoisuuteen liittyvien seikkojen välillä; kehottaa jäsenvaltioita 
sisällyttämään vihreään infrastruktuuriin liittyvät asiat aluesuunnitteluun ja asettamaan ne 
etusijalle ja kehottaa komissiota tukemaan tätä alaa koskevia ohjeita ja vertailuanalyysejä, 
jotta voidaan varmistaa, että vihreä infrastruktuuri sisällytetään johdonmukaisesti 
aluesuunnitteluun ja alueiden kehittämiseen;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käyttämään yhteisen maatalouspolitiikan välineitä ja 
toimia tarvittaessa siten, että niillä edistetään erilaisten ekosysteemipalvelujen tarjoamista 
ja luonnollisten prosessien suojelua maaseutualueilla;

11. korostaa, että vihreä infrastruktuuri edistää ilmastonmuutoksen rajoittamista, koska se 
edistää hiilivarastojen vähentämistä ja kasvihuonekaasujen tasapainoa, tehostaa 
sopeutumista ilmastonmuutokseen ja näin ollen edistää EU:n ilmastopolitiikan 
täytäntöönpanoa; 

12. kiinnittää huomiota siihen, että luonnonkatastrofeihin liittyvien riskien lieventäminen 
edistää myös luonnollisten tulva-alueiden, metsäalueiden ja kosteikkojen kaltaisen vihreän 
infrastruktuurin luomista ja palauttamista sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista; 

13. korostaa, että metsätalous on sisällytettävä täysimääräisesti tähän politiikanalaan, jotta 
puutavaran ja biomassan tuotannon lisäksi voidaan edistää monia hyötyvaikutuksia, jotka 
liittyvät kestävään metsänhoitoon, metsäalueiden suojeluun sekä pirstoutuneiden tai 
hävitettyjen metsäalueiden palauttamiseen;

14. pitää vihreän infrastruktuurin edistämistä koskevaa aloitetta myönteisenä välineenä, joka 
edistää juomavettä ja pohjavettä koskevan EU:n lainsäädännön asianmukaista 
täytäntöönpanoa; 
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15. korostaa koheesiopolitiikan välineiden hyödyntämisen merkitystä erityisesti kaupunkien 
vihreän infrastruktuurin rahoittamisen yhteydessä;

16. korostaa, että vihreä infrastruktuuri on sisällytettävä EU:n rahoitusvälineiden alaisiin 
toimintaohjelmiin rahoituskaudella 2014–2020; 

17. kehottaa komissiota saattamaan vuoden 2013 loppuun mennessä valmiiksi 
tiedonannossaan mainitsemansa opastusmateriaalin, jonka avulla voidaan edistää vihreän 
infrastruktuurin ymmärtämistä ja edistämistä asiaa koskevilla politiikanaloilla ja varmistaa 
rahoitusmahdollisuudet toimintaohjelmien yhteydessä;

Vihreän infrastruktuuristrategian kehittäminen

18. korostaa tarvetta edistää yksityisen sektorin osallistumista vihreää infrastruktuuria 
koskeviin investointeihin ja kehottaa komissiota ja EIP:tä perustamaan ja saattamaan 
nopeasti toimintakykyiseksi rahoitusvälineen, mukaan luettuna vihreää infrastruktuuria 
tukevat innovatiiviset rahoitusmekanismit ja muut luonnonpääomaan liittyvät hankkeet, 
minkä yhteydessä arvioidaan myös ekosysteemitoimintoja koskevat todelliset ja pitkän 
aikavälin tukitoimet; korostaa, että lisärahoitusmahdollisuuksia on tutkittava myös 
paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla;

19. on vakuuttunut siitä, että vihreän infrastruktuurin käyttöönoton on perustuttava 
luotettaviin ja perusteellisiin tietoihin, jotta ympäristön kannalta tärkeimmät hankkeet 
voidaan asettaa etusijalle, ja kehottaa komissiota varmistamaan, että erityisesti EU:n 
yhteisesti rahoittamia hankkeita koskevat tiedot ovat selkeitä, luotettavia ja koordinoidusti 
hankittuja; 

20. kehottaa komissiota tarvittaessa edistämään alaa koskevia koulutushankkeita ja tukemaan 
tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihtamista; korostaa, että mainittua innovatiivista 
lähestymistapaa hyödyntävän henkilöstön taidot ja koulutus sekä kyky arvioida 
ekosysteemien tarjoamia etuja erityisesti vesihuollon ja veden puhdistamisen, jätehuollon, 
rakentamisen, katastrofin hallinnan, maatalouden, matkailun ja terveydenhuollon aloilla 
edistävät vihreän infrastruktuurin kehittämistä;

21. katsoo, että vihreän infrastruktuurin sisällyttäminen kaikkiin politiikanaloihin on 
perusedellytys, jota ilman ei voida toteuttaa uskottavaa vihreää infrastruktuuripolitiikkaa; 

22. hyväksyy Euroopan vihreiden infrastruktuurihankkeiden rakentamisen sisältävän 
strategian kehittämisen ja korostaa nykyistä useampien alueiden välisten rajat ylittävien 
strategioiden ja hankkeiden tarpeen merkitystä;

23. kannattaa tiedonannossa julkistetun vihreän infrastruktuurin TEN-G-verkoston 
kehittämistä ja kehottaa komissiota saattamaan TEN-G-järjestelmän kehittämisen 
päätökseen vuoteen 2015 mennessä;

24. korostaa vihreään infrastruktuuriin liittyvien innovointimahdollisuuksien merkitystä ja 
korostaa, että mainitulla alalla pk-yritykset voivat olla ratkaisevan tärkeitä toimijoita; 
muistuttaa, että yhteiset standardit, sertifiointi ja merkinnät tukevat vihreään 
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infrastruktuuriin tehtäviä investointeja ja luovat edelläkävijöiden kannalta välttämättömiä 
toimintaedellytyksiä;

25. odottaa mielenkiinnolla vuonna 2015 toteutettavaa luonnon monimuotoisuutta koskevan 
EU:n strategian tarkistamista sekä sen jälkeen vuonna 2017 toteutettavaa vihreän 
infrastruktuuristrategian tarkistamista, joiden avulla voidaan edistää vihreän 
infrastruktuurin sisällyttämistä EU:n tasolla tehtäviin investointeihin osana asianomaisia 
politiikanaloja koskevia välitarkistuksia (YMP:n terveystarkastus, aluepolitiikan 
keskivälin tarkistus jne.);

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja Euroopan 
komissiolle.


