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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon luonnon monimuotoisuutta koskevasta 
EU:n strategiasta vuoteen 2020 ja toteaa, että ilmastonmuutos, luonnon 
monimuotoisuuden häviäminen, haitallisten vieraslajien aiheuttamat uhat ja 
luonnonvarojen liikakulutus ovat kansalliset ja alueelliset rajat ylittäviä haasteita, jotka 
vaikuttavat kaikkiin EU:n kansalaisiin riippumatta siitä, asuvatko he kaupungeissa vai 
maaseudulla, ja että hallinnon kaikilla tasoilla tarvitaan pikaisia toimia näiden vaikutusten 
hillitsemiseksi;

2. tunnustaa, että infrastruktuurin rakentaminen ja kaupungistuminen ovat huomattavimmat 
tekijät, jotka aiheuttavat ekosysteemien ja luontotyyppien pirstoutumista; pyytää 
paikallisia ja alueellisia viranomaisia ottamaan tämän ekosysteemeihin ja 
luontotyyppeihin kohdistuvan uhan huomioon suunnittelussaan ja sekä suurissa että 
pienimuotoisissa kehityshankkeissaan; kannattaa alueellisen ja paikallisen 
kehityspolitiikan uudistamisen jatkamista ja hyödyntämistä luonnon monimuotoisuuteen 
liittyvien hyötyjen tuottamiseksi ja luontotyyppien häviämisen pysäyttämiseksi;

3. tunnustaa, että "vihreä talous" on tapa parantaa ammattitaitoa ja työllisyyttä, ja 
peräänkuuluttaa sen tukemista rahoituksella, joka auttaa kehittämään valmiuksia 
paikallisesti ja hyödyntämään paikallista ja perinteistä tietämystä luonnon 
monimuotoisuuden suojelemisessa; korostaa, että noin 30 prosenttia kaikista 
koheesiopolitiikkaan vuosina 2007–2013 osoitettavista varoista on käytettävissä 
toimintaan, joka vaikuttaa erityisesti kestävään kehitykseen; kannustaa jäsenvaltioita ja 
alueita luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämisen yhteydessä lisäämään 
pyrkimyksiä investoida luonnonpääomaan ja käyttämään aluepolitiikan rahoitusta 
luonnonriskien ehkäisyyn luonnonvarojen säilyttämisen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen osana;

4. tunnustaa, että vihreää infrastruktuuria ja ekoinnovointia on edistettävä 
ympäristöystävällisemmän talouden luomiseksi; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita sekä 
paikallisia ja alueellisia viranomaisia ottamaan huomioon luonnon monimuotoisuuden 
taloudellisia näkökohtia tarkastelevan kansainvälisen TEEB-tutkimuksen (The Economics 
of Ecosystems and Biodiversity) suositukset, koska tutkimus on tarkoitettu hyödylliseksi 
neuvoa-antavaksi välineeksi paikallisille ja alueellisille poliittisille päätöksentekijöille, 
hallintovirkamiehille ja johtajille; korostaa, että rakenne- ja koheesiorahastojen edunsaajia 
sekä paikallisia ja alueellisia virkamiehiä on koulutettava asioimaan monimutkaisen EU:n 
ja kansallisen lainsäädännön parissa, joka pyrkii suojelemaan luontoa ja lisäämään 
tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden häviämisen merkityksestä;

5. peräänkuuluttaa politiikan johdonmukaisuuden sekä ilmasto- ja ympäristökestävyyden 
lisäämistä EU:n rahoitusvälineissä, erityisesti rakennerahastoissa ja koheesiorahastossa, 
luonnon monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian vuoteen 2020 ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi;
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6. kannattaa ympäristövaikutusten arviointien (YVA), kestävään kehitykseen kohdistuvien 
vaikutusten arviointien (SIA), strategisten ympäristöarviointien (SYA) ja muiden 
välineiden käyttöä luonnon monimuotoisuuden häviämisen ja ilmastonmuutoksen 
vaikutusten ottamiseksi huomioon alueellisessa ja paikallisessa päätöksenteossa; 
huomauttaa, että kaikki alueet, myös vähemmän kehittyneet alueet, hyötyvät hankkeista, 
joissa tunnustetaan ilmastonmuutoksen hillitseminen ja luonnon monimuotoisuuden 
häviämisen ehkäisy;

7. tunnustaa vapaaehtois- ja yhteisösektorin arvon, tietämyksen ja toiminnan luonnon 
monimuotoisuuden suojelussa ja pyytää alueellisia ja paikallisia virkamiehiä ottamaan 
nämä ryhmät mukaan hankkeiden suunnitteluun ja niitä koskevaan neuvontaan.


