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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. yhtyy komission analyysiin, jonka mukaan luonnon monimuotoisuuden häviäminen käy 
kalliiksi paitsi yhteiskunnalle, mutta myös taloudellisille toimijoille niillä aloilla, jotka 
ovat suoraan riippuvaisia ekosysteemipalveluista sekä luonnonvarojen saatavuudesta ja 
monimuotoisuudesta pitkällä aikavälillä; yhtyy edelleen näkemykseen, että luontoon 
perustuvat innovaatiot ja toimet ekosysteemien ennallistamiseksi ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi sisältävät huomattavia mahdollisuuksia luoda uusia 
taitoja, työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia;

2. kehottaa komissiota tehostamaan pyrkimyksiään luonnon monimuotoisuuden 
sisällyttämiseksi muiden EU:n toimintalinjojen kehittämiseen, täytäntöönpanoon ja 
rahoitukseen, jolloin EU:n alakohtaisesta ja talousarviota koskevasta politiikasta tulisi 
johdonmukaisempaa ja jotta varmistettaisiin luonnon monimuotoisuuden suojelemista 
koskevien sitovien velvoitteiden noudattaminen;

3. pitää valitettavana, että komission vihreän infrastruktuurin strategia on suunniteltu vain 
vuodeksi 2012, sillä energia-ala 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;

4. katsoo, että yhtenä syynä siihen, miksi emme ole kyenneet kääntämään 
maailmanlaajuisesti luonnon monimuotoisuuden häviämisen ja ekosysteemien 
heikentymisen trendiä on se, ettemme täysin ymmärrä monimuotoisuuden olemusta ja sen 
osien välisiä suhteita toisiinsa ja ympäristöön, sekä luonnon monimuotoisuuden arvoa 
nykyisille ja tuleville sukupolville; toistaa, että monimuotoisuutta tutkiva tiede on 
tarpeellinen perusta kaiken politiikan täytäntöönpanolle;

5. korostaa siksi, että luonnon monimuotoisuuden tutkimiseen on investoitava lisää rahaa 
myös Horizon 2020 -aloitteen perusteella, jolloin saamme paremman käsityksen 
monimuotoisuudesta ja voimme osaltamme käyttää innovatiivisia käsitteitä uusien ja 
parempien toimintaperiaatteiden ja hallintostrategioiden aikaansaamiseksi;

6. pitää tärkeänä, että tieteellinen tieto luonnon monimuotoisuudesta, parhaiden käytäntöjen 
esimerkit monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämisestä sekä tiedot luontoon 
perustuvien innovaatioiden mahdollisuuksista olisivat paremmin tiedossa ja jaettuna 
politiikan päätöksentekijöille ja tärkeimmille sidosryhmille;

7. pitää myönteisenä komission pyrkimystä uudistaa, lopettaa ja poistaa haitallisia tukia 
vuoden 2020 strategian mukaisesti ja toteaa, että ympäristötoimien kulutuksen ja 
tuotannon ulkoisten kustannusten sisällyttämiseen hintoihin tarkoitetut hyvin suunnitellut 
markkinapohjaiset välineet auttavat osaltaan saavuttamaan luonnon monimuotoisuuden 
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häviämisen pysäyttämistä koskevan tavoitteen, jos ne yhdistetään asianomaisten alojen 
vihreitä investointeja koskeviin kannustimiin;

8. katsoo, että ilmastonmuutos pahentaa koko ajan luonnon monimuotoisuuden katoamista; 
yhtyy siksi luonnonvarojen tehokasta käyttöä koskevaan komission lippulaiva-
aloitteeseen, jossa korostetaan kestävää käyttöä ja kulutusperustaista lähestymistapaa sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista.


