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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on samaa mieltä komission kanssa siitä, että luonnon monimuotoisuuden häviäminen käy 
kalliiksi paitsi yhteiskunnalle yleensä myös taloudellisille toimijoille aloilla, jotka ovat 
suoraan riippuvaisia ekosysteemipalveluista sekä luonnonvarojen pitkän aikavälin 
saatavuudesta ja monimuotoisuudesta; yhtyy myös näkemykseen, että luontoon perustuvat 
innovaatiot ja toimet ekosysteemien ennallistamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämiseksi sisältävät huomattavia mahdollisuuksia luoda uusia taitoja, työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia;

2. korostaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden olisi mahdollistettava kansalaisten osallistuminen, 
koska he pitävät ympäristöasioita erityisen merkityksellisinä, mikä koskee etenkin EU:n 
tulevaisuutta edustavia nuoria, joita nämä asiat huolettavat suuresti; toteaa myös, että 
luonnon monimuotoisuuden suunnattoman taloudellisen arvon vuoksi sen suojeluun 
kohdennetut investoinnit ovat kannattavia, ja vaatii siksi lisäämään luonnonsuojelun 
rahoitusta; 

3. korostaa, että luonnon monimuotoisuutta koskevat tavoitteet on toteutettava konkreettisten 
toimenpiteiden avulla, jotta ne olisivat tehokkaita; pitää valitettavana, että luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen torjumiseksi toteutetuista toimista huolimatta tilanne 
EU:ssa on hyvä ainoastaan 17 prosentilla unionin lainsäädännöllä suojelluista 
luontotyypeistä ja lajeista ja 11 prosentilla keskeisistä ekosysteemeistä; kehottaa 
komissiota pikaisesti selvittämään, miksi nykyiset pyrkimykset eivät vielä ole johtaneet 
tuloksiin ja olisiko käytettävissä muita mahdollisesti tehokkaampia välineitä;

4. kehottaa komissiota tehostamaan pyrkimyksiään luonnon monimuotoisuuden 
sisällyttämiseksi muiden EU:n politiikkojen kehittämiseen, täytäntöönpanoon ja 
rahoitukseen, jolloin EU:n alakohtaisten politiikkojen ja budjettipolitiikan keskinäinen 
johdonmukaisuus lisääntyisi ja voitaisiin varmistaa luonnon monimuotoisuuden 
suojelemista koskevien sitovien velvoitteiden noudattaminen;

5. painottaa kuitenkin, että alakohtaisiin politiikkoihin liittyvät luonnon monimuotoisuutta 
koskevat toimenpiteet eivät saa aiheuttaa ylimääräistä hallinto- ja sääntelyrasitetta eri 
osapuolille, kuten maataloudelle, ja uskoo, että yhteisen maatalouspolitiikan ehdotetussa 
ekologisen kestävyyden parantamisessa olisi keskityttävä jatkossakin kannustimien 
luomiseen yksittäisille viljelijöille, jotta he siirtyisivät kestävämpään aktiiviseen 
maataloustuotantoon;

6. katsoo, että erityisen tärkeää on säilyttää kaikkien vuoteen 2020 mennessä rekisteröityjen 
suojeltujen luontotyyppien ja lajien tilanne EU:ssa, mukaan lukien sekä Natura 
2000 -alueilla että muualla sijaitsevat kohteet, jotta vuoteen 2050 mennessä voitaisiin 
turvata kaikkien luontotyyppien ja lajien hyvä suojelutilanne;

7. pitää valitettavana, että komission vihreän infrastruktuurin strategia on suunniteltu vain 
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vuodeksi 2012, kun taas energia- ja liikennekäytävät on jo yksilöity Euroopan 
infrastruktuuripakettia koskevassa ehdotuksessa; kehottaa siksi komissiota nopeuttamaan 
työtä vihreän infrastruktuurin strategian aikaansaamiseksi ja ehdotetun tavoitteen N:o 2 
saavuttamiseksi; on yhtä mieltä siitä, että energia-, liikenne- sekä tieto- ja 
viestintätekniikan hankkeiden väliset synergiaedut olisi hyödynnettävä mahdollisimman 
hyvin, jotta voitaisiin vähentää kielteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, ja että 
EU:n varoilla on rahoitettava ainoastaan toimia, jotka ovat sopusoinnussa unionin 
lainsäädännön ja asiaankuuluvien politiikkojen kanssa;

8. katsoo, että nykyiseen EU:n lainsäädäntöön sisältyviä luonnon monimuotoisuuden 
suojatoimia ei saa heikentää;

9. katsoo, että on välttämätöntä saada aikaan uusiutuviin energialähteisiin perustuva talous 
kustannustehokkaasti ja tinkimättä luonnon monimuotoisuutta koskevista tavoitteista ja 
että tällainen talous voisi edistää näiden tavoitteiden saavuttamista; pitää tässä yhteydessä 
tarpeellisena ottaa käyttöön energiabiomassan lähteitä, tehokkuutta ja määrää koskevia 
lisävarotoimia; pyytää lisäksi, että komissio selkeyttää mahdollisimman pikaisesti 
biopolttoaineiden vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, mukaan lukien välillisen 
maankäytön vaikutukset; vaatii, että kiinteän biomassan ja kaikkien muiden 
biopolttoaineiden tuotannolle ja käytölle määrätään tehokkaat kestävyyskriteerit;

10. katsoo, että yhtenä syynä siihen, miksi maailmanlaajuista luonnon monimuotoisuuden 
häviämistä ja ekosysteemien heikentymistä ei ole voitu pysäyttää, on se, että ei ole täysin 
oivallettu monimuotoisuuden kompleksisuutta ja sen osatekijöiden vuorovaikutusta 
keskenään ja elinympäristön kanssa eikä luonnon monimuotoisuuden arvoa nykyisille ja 
tuleville sukupolville; toistaa, että monimuotoisuutta tutkiva tiede on tarpeellinen perusta 
kaikelle politiikan täytäntöönpanolle;

11. korostaa siksi, että luonnon monimuotoisuuden tutkimiseen on investoitava enemmän 
muun muassa Horizon 2020 -aloitteen yhden tai useamman yhteiskunnallisen haasteen 
puitteissa tutkimuspolitiikan pirstoutumisen välttämiseksi; katsoo, että luonnon 
monimuotoisuuden tutkimuksen rahoitusta voitaisiin mahdollisesti lisätä nykyisten 
rahoitusvarojen puitteissa niiden alhaisen käyttöasteen vuoksi; uskoo, että tutkimuksen 
avulla voidaan toisaalta saada parempi käsitys luonnon monimuotoisuudesta ja sen 
merkityksestä kaikelle ihmisen toiminnalle ja toisaalta auttaa innovaatioiden kautta 
kehittämään uudenlaisia parempia toimintalinjoja sekä hallinta- ja kehittämisstrategioita;

12. korostaa, että on tärkeää osoittaa EU:n kansalaisille erityisesti nykyisessä taloudellisessa 
ilmapiirissä, että luonnon monimuotoisuuden suojelu ei ole ristiriidassa kestävän 
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kanssa; pyytääkin edistämään menestyksekkäitä 
hankkeita ja jakamaan tietoa kansalaisille ympäristön kannalta myönteisen taloudellisen 
kehityksen toteutettavuudesta luonnon- ja kulttuuriperinnön kannalta tärkeillä alueilla 
kuten Natura 2000 -verkostossa;

13. korostaa monitieteellisen ja rajat ylittävän tutkimusotteen merkitystä luonnon 
monimuotoisuuden kannalta, sillä luonnon monimuotoisuus liittyy luontaisesti muun 
muassa ekologiaan, genetiikkaan, epidemiologiaan, ilmastotutkimukseen, taloustieteeseen, 
sosiaaliantropologiaan ja teoreettiseen mallinnukseen; painottaa tutkimustietoon 
perustuvien toimien tarvetta ekosysteemien ja luonnonvarojen kestävässä hallinnassa 
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erityisesti taloudellisesti ja sosiaalisesti tärkeillä maatalous-, kalastus- ja metsäaloilla;

14. pitää tärkeänä, että päätöksentekijät ja keskeiset toimijat olisivat tietoisempia luonnon 
monimuotoisuutta koskevasta tutkimustiedosta, monimuotoisuuden häviämisen 
pysäyttämisen ja monimuotoisuuden palauttamisen parhaista käytännöistä sekä luontoon 
perustuvista innovaatio- ja kehitysmahdollisuuksista ja vaihtaisivat tietoja näistä asioista, 
ja korostaa myös, että tieto- ja viestintätekniikka on merkittävässä asemassa välitettäessä 
tietoa uudista mahdollisuuksista ja työvälineistä; suhtautuu näin ollen myönteisesti siihen, 
että komissio on perustanut liiketoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta käsittelevän EU:n 
foorumin, ja kannustaa komissiota jatkamaan foorumin kehittämistä ja edistämään 
yhteistyötä hallinnon ja liiketoiminnan – myös pk-yritysten – välillä EU:ssa;

15. vaatii, että luonnon monimuotoisuutta käsittelevän BISE-tietojärjestelmän verkkoportaalin 
on oltava käytettävissä kaikilla EU:n virallisilla kielillä, jotta edistettäisiin tiedon 
jakamista;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan sitä, että ne esittäisivät osana 
erityistoimenpiteitä aikataulun, joka koskee ekosysteemipalvelujen kartoittamista ja 
arvioimista Euroopassa ja mahdollistaa kohdistettujen ja tehokkaiden toimenpiteiden 
toteuttamisen luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen heikkenemisen 
pysäyttämiseksi;

17. kehottaa komissiota arvioimaan, kannustaako nykyinen sääntelyjärjestelmä riittävästi 
kehittämään strategioita luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi, ja ehdottamaan 
kustannustehokkaita ratkaisuja, joiden avulla luonnon monimuotoisuuteen liittyvässä 
varainkäytössä siirretään painopistettä hallinnollisista kuluista monimuotoisuuden 
suojeluun ja lisäämiseen;

18. pitää myönteisenä komission pyrkimystä uudistaa, lopettaa vaiheittain ja poistaa haitallisia 
tukia vuoden 2020 strategian mukaisesti ja toteaa, että hyvin suunnitellut 
markkinapohjaiset välineet kulutuksen ja tuotannon ympäristölle aiheuttamien ulkoisten 
kustannusten sisällyttämiseksi hintoihin auttavat osaltaan saavuttamaan luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämistavoitteen, jos ne yhdistetään asianomaisten 
alojen vihreitä investointeja koskeviin kannustimiin; katsoo, että komission olisi pidettävä 
vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevien neuvottelujen yhteydessä 
mielessä, että on annettava käyttöön riittävästi rahoitusta, jotta luonnon monimuotoisuutta 
koskevan strategian tavoitteet voidaan täysin saavuttaa;

19. toteaa, että ilmastonmuutos pahentaa yhä enemmän luonnon monimuotoisuuden 
katoamista; kannattaa siksi luonnonvarojen tehokasta käyttöä koskevaa komission 
lippulaiva-aloitetta, jossa korostetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja 
kulutusperusteista lähestymistapaa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista;

20. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön yhdennettyjä strategioita, joiden 
avulla voidaan selvittää kunkin maantieteellisen alueen luontoarvot ja kulttuuriperinnön 
ominaispiirteet sekä niiden säilyttämisen välttämättömät edellytykset; katsoo, että luonnon 
monimuotoisuuden ja kaikkien lajien suojelemiseksi olisi otettava huomioon erilaiset 
ekosysteemit, mukaan lukien maatalous, vesi ja muut välttämättömät 
vähimmäisedellytykset;
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21. toteaa, että luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut tarjoavat huomattavia muita 
kuin rahallisia etuja teollisuudelle ja muille taloudellisille toimijoille; kehottaa 
yksityissektorin organisaatioita ehdottamaan, kuinka luonnon monimuotoisuus on 
mahdollista säilyttää ja palauttaa mielekkäässä määrin;

22. kehottaa komissiota tutkimaan säännöllisesti, miten uudet ja nykyiset politiikat, muun 
muassa EU:n hyljetuotteille asettama myyntikielto, vaikuttavat luonnon 
monimuotoisuuteen EU:n jäsenvaltioissa ja asianomaisissa maissa, muun muassa 
EFTA-valtioissa ja OCTAn maissa ja alueilla.
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