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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vuoteen 2030 ulottuvasta EU:n biodiversiteettistrategiasta – Luonto takaisin osaksi 
elämäämme
(2020/2273(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Vuoteen 2030 
ulottuva EU:n biodiversiteettistrategia – Luonto takaisin osaksi elämäämme” 
(COM(2020)0380),

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2019 annetun komission tiedonannon Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta (COM(2019)0640) sekä 15. tammikuuta 2020 antamansa 
päätöslauselman Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta1,

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Pellolta pöytään 
-strategia oikeudenmukaista, terveyttä edistävää ja ympäristöä säästävää 
elintarvikejärjestelmää varten” (COM(2020)0381),

– ottaa huomioon 26. helmikuuta 2016 annetun komission tiedonannon EU:n 
toimintasuunnitelmasta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan 
torjumiseksi (COM(2016)0087),

– ottaa huomioon 2. lokakuuta 2015 julkaistun komission kertomuksen vuoteen 2020 
ulottuvan biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian väliarvioinnista 
(COM(2015)0478),

– ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2019 annetun komission tiedonannon EU:n toimien 
tehostamisesta maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi 
(COM(2019)0352) sekä 16. syyskuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n 
tehtävästä maailman metsien suojelemisessa ja ennallistamisessa2,

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1386/2013/EU vuoteen 2020 ulottuvasta yleisestä unionin ympäristöalan 
toimintaohjelmasta ”Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa”3 ja 14. lokakuuta 2020 
annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi uudesta vuoteen 
2030 ulottuvasta yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta 
(COM(2020)0652),

– ottaa huomioon yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista 17. kesäkuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiapuitedirektiivi)4,

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0005.
2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0212.
3 EUVL L 354, 28.12.2013, s. 171.
4 EUVL L 164 25.6.2008, s. 19.
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– ottaa huomioon 31. toukokuuta 2019 julkaistun biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevän hallitustenvälisen tiede- ja politiikkafoorumin 
(IPBES) maailmanlaajuisen arviointiraportin biologisesta monimuotoisuudesta ja 
ekosysteemipalveluista,

– ottaa huomioon YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen, 
jäljempänä ’biodiversiteettisopimus’, ja tulevan biodiversiteettisopimuksen 
sopimuspuolten konferenssin 15. kokouksen (COP15),

– ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja kestävän 
kehityksen tavoitteet,

– ottaa huomioon 15. syyskuuta 2020 julkaistun YK:n biodiversiteettisopimuksen 
sihteeristön viidennen Global Biodiversity Outlook -katsauksen,

– ottaa huomioon hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) raportit, erityisesti 
24. syyskuuta 2019 annetun erityiskertomuksen ”Special Report on Ocean and 
Cryosphere in a Changing Climate”, 8. elokuuta 2019 annetun erityiskertomuksen 
”Special Report on climate change and land” ja 8. lokakuuta 2018 annetun 
erityiskertomuksen ”Special Report on Global Warming of 1.5 °C”,

– ottaa huomioon luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien 
kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES-sopimus),

– ottaa huomioon muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan 
yleissopimuksen (CMS),

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS),

– ottaa huomioon Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista 
koskevan yleissopimuksen, yleissopimuksen Mustanmeren suojelemisesta 
pilaantumiselta, Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan Helsingin 
yleissopimuksen ja yleissopimuksen Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta,

– ottaa huomioon mahdollisuuteen nauttia turvallisesta, puhtaasta, terveellisestä ja 
kestävästä ympäristöstä liittyviä ihmisoikeusvelvoitteita käsittelevän YK:n 
erityisraportoijan 24. tammikuuta 2018 ja 15. heinäkuuta 2020 antamat raportit,

– ottaa huomioon 28. syyskuuta 2020 hyväksytyn luontoa koskevan YK:n johtajien 
sitoumuksen (”Leaders’ Pledge for Nature: United to reverse biodiversity loss by 2030 
for Sustainable Development”),

– ottaa huomioon 4. joulukuuta 2019 päivätyn Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) 
raportin ”The European environment – state and outlook 2020: Knowledge for a 
transition to a sustainable Europe”,

– ottaa huomioon 19. lokakuuta 2020 julkaistun Euroopan ympäristökeskuksen raportin 
”State of Nature in the EU - Results from reporting under the nature directives 2013–
2018”,
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– ottaa huomioon YK:n ympäristöohjelman kansainvälisen resurssipaneelin raportin 
”Global Resources Outlook 2019”,

– ottaa huomioon 29. lokakuuta 2020 julkaistun IPBESin seminaariraportin biologisesta 
monimuotoisuudesta ja pandemioista,

– ottaa huomioon YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) vuoden 2020 raportin 
maailman kalastus- ja vesiviljelyalan tilasta,

– ottaa huomioon 13. lokakuuta 2020 julkaistun yhteisen tutkimuskeskuksen kertomuksen 
”Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem 
assessment”,

– ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset 
5. helmikuuta 2020 ”Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö – riskien mittaamiseksi ja 
vähentämiseksi toteutettu vain vähän toimia”, 5. kesäkuuta 2020 ”Viljelyalueiden 
biologinen monimuotoisuus: laskusuunnassa YMP:stä saadusta rahoituksesta 
huolimatta”, 9. heinäkuuta 2020 ”Luonnonvaraisten pölyttäjien suojelu EU:ssa – 
komission aloitteet eivät ole kantaneet hedelmää” ja 26. marraskuuta 2020 
”Meriympäristö: suojelu on EU:ssa laaja-alaista mutta jää pinnalliseksi”,

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2020 annetun Euroopan ympäristökeskuksen katsauksen 
”Management effectiveness in the EU's Natura 2000 network of protected areas”,

– ottaa huomioon 11. tammikuuta 2021 annetun Euroopan ympäristökeskuksen 
katsauksen ”Growth without economic growth”,

– ottaa huomioon YK:n biodiversiteettisopimuksen tilapäisen teknisen asiantuntijaryhmän 
15. huhtikuuta 2020 julkaistut riskinarviointia käsittelevän raportin tulokset,

– ottaa huomioon 16. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman 
biodiversiteettisopimuksen sopimuspuolten konferenssin 15. kokouksesta (COP15)5,

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman ilmasto- ja 
ympäristöhätätilasta6,

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman vuotuisesta 
strategisesta mietinnöstä kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja 
tuloksista7,

– ottaa huomioon 22. lokakuuta 2020 antamansa päätöslauselman suosituksista 
komissiolle EU:n oikeudellisesta kehyksestä EU-vetoisen maailmanlaajuisen 
metsäkadon pysäyttämiseksi ja sen suunnan kääntämiseksi8,

5 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0015.
6 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0078.
7 EUVL C 23, 21.1.2021, s. 130.
8 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0285.
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– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman 
toimintasuunnitelmasta luontoa, ihmisiä ja taloutta varten9,

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman Japanin päätöksestä 
jatkaa valaanpyyntiä kaudella 2015–201610 ja 12. syyskuuta 2017 antamansa 
päätöslauselman valaanpyynnistä Norjassa11,

– ottaa huomioon 10. heinäkuuta 2020 antamansa päätöslauselman kestävyyttä edistävästä 
kemikaalistrategiasta12,

– ottaa huomioon 9. syyskuuta 2020 antamansa päätöslauselman vihreämpien kaupunkien 
eurooppalaisesta teemavuodesta 202213,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 191 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan, maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen valiokunnan, ulkoasiainvaliokunnan sekä kalatalousvaliokunnan 
lausunnot,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A9-0179/2021),

A. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on julistanut ilmasto- ja ympäristöhätätilan 
ja sitoutunut kiireellisesti toteuttamaan tarvittavat konkreettiset toimet tämän uhan 
torjumiseksi ja hillitsemiseksi ennen kuin on liian myöhäistä14; ottaa huomioon, että 
biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen ja ilmastonmuutos ovat kytköksissä 
toisiinsa ja pahentavat toisiaan15 ja ovat yhtä suuria uhkia elämälle maapallolla ja että 
niihin olisi siksi puututtava yhdessä;

B. ottaa huomioon, että luonnon tila heikkenee ihmiskunnan historiassa 
ennennäkemättömällä vauhdilla ja laajuudella; ottaa huomioon, että arvioiden mukaan 
maailmanlaajuisesti miljoona lajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon16; ottaa huomioon, 

9 EUVL C 356, 4.10.2018, s. 38.
10 EUVL C 101, 16.3.2018, s. 123.
11 EUVL C 337, 20.9.2018, s. 30.
12 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0201.
13 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0241.
14 Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. marraskuuta 2019 ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (Hyväksytyt 
tekstit, P9_TA(2019)0078).
15 Karlsruher Institut für Technologie, ”Climate change exacerbates biodiversity loss: Post-2020 biodiversity 
targets will have to consider global warming”, ScienceDaily, Rockville, 2020.
16 Tiivistelmä poliittisille päättäjille IPBESin maailmanlaajuisesta arviointiraportista biologisesta 
monimuotoisuudesta ja ekosysteemipalveluista (Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem 
Services).
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että EU:n luontodirektiivien mukaisista lajeista vain 23 prosentin ja luontotyypeistä vain 
16 prosentin suojelutaso on suotuisa17;

C. ottaa huomioon, että vuoteen 2030 ulottuvalla EU:n biodiversiteettistrategialla ja YK:n 
biodiversiteettisopimukseen perustuvalla tulevalla kansainvälisellä sopimuksella 
pyritään luomaan vuoteen 2030 ulottuvat biologista monimuotoisuutta koskevat unionin 
kehys ja maailmanlaajuinen kehys;

D. ottaa huomioon, että vuosi 2021 on ratkaiseva vuosi biologisen monimuotoisuuden 
kannalta ja että COP15:n olisi oltava biologiselle monimuotoisuudelle Pariisin 
sopimusta vastaava hetki; ottaa huomioon, että biodiversiteettisopimuksen 
sopimuspuolten konferenssin 15. kokous (COP15) ja 26. kokous (COP26) tarjoavat 
ainutlaatuisen tilaisuuden siirtyä reaktiivisesta mallista ennakoivaan ja ennalta 
varautuvaan malliin ja saada aikaan tarvittavat muutokset;

E. ottaa huomioon, että vuoteen 2030 ulottuva EU:n biodiversiteettistrategia on yksi 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskeisistä aloitteista; ottaa huomioon, että 
vuoteen 2030 ulottuva EU:n biodiversiteettistrategia ja Pellolta pöytään -strategia 
yhdessä muiden politiikkojen kanssa ohjaavat muutosta luonnon suojelemiseksi ja 
luontotyyppien ja lajien säilyttämiseksi;

F. ottaa huomioon, että käytettävissä olevien tietojen mukaan ei ole liian myöhäistä 
pysäyttää ja kääntää biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen nykyisiä suuntauksia18; 
katsoo, että tämä edellyttää huomattavia muutoksia;

G. ottaa huomioon, että ihmiset ovat osa luontoa ja luonnolla on itseisarvo; ottaa 
huomioon, että biologinen monimuotoisuus on olennainen osa maailman perintöä;

H. ottaa huomioon, että lajien sukupuutto on ikuinen uhka ekosysteemien olemassaololle ja 
ekosysteemipalvelujen tarjonnalle ja se uhkaa ihmisten hyvinvointia ja selviytymistä; 
ottaa huomioon, että Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto (IUCN) on julistanut 160 lajia 
sukupuuttoon kuolleeksi pelkästään viime vuosikymmenen aikana;

I. ottaa huomioon, että IPBESin arvion mukaan 90 prosenttia maa-alasta muuttuu 
merkittävästi vuoteen 2050 mennessä ja 75 prosenttia maa-alasta on jo muutettu 
merkittävästi; ottaa huomioon, että 85 prosenttia kosteikkoalueista on jo menetetty;

J. toteaa, että biologinen monimuotoisuus on ratkaisevan tärkeää ruokaturvan, ihmisten 
hyvinvoinnin ja maailmanlaajuisen kehityksen kannalta;

K. toteaa, että EU:n on tartuttava näihin tilaisuuksiin sisällyttääkseen covid-19-pandemian 
opetukset politiikkoihinsa ja tavoitteisiinsa;

L. ottaa huomioon, että 70 prosenttia uusista taudeista ja pandemioista on eläinperäisiä19; 
ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on osoittanut, että käytännöt, jotka asettavat 

17 State of Nature in the EU - Results from reporting under the nature directives 2013–2018.
18 Viides Global Biodiversity Outlook -katsaus.
19 Daszak, P. ja muut, Workshop Report on Biodiversity and Pandemics, biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevä hallitustenvälinen tiede- ja politiikkafoorumi, Bonn, 2020.
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biologisen monimuotoisuuden paineen alaiseksi, voivat lisätä ihmisten ja eläinten 
terveydelle ja hyvinvoinnille aiheutuvia riskejä;

M. ottaa huomioon, että luontotyyppien tuhoutuminen ja luonnonvaraisten eläinten ja 
kasvien kauppa lisäävät niiden alueiden määrää, joilla ihmiset ja luonnonvarainen 
eläimistö ja kasvisto ovat yhteydessä toisiinsa, ja ovat tulevaisuudessa merkittävä tekijä 
uusien virussairauksien syntymisessä ja leviämisessä20;

N. ottaa huomioon, että biologisella monimuotoisuudella on myönteinen vaikutus ihmisten 
terveyteen; ottaa huomioon, että jopa 80 prosenttia ihmisten käyttämistä lääkkeistä on 
peräisin luonnosta21;

O. ottaa huomioon, että EU:ssa on enemmän suojelualueita kuin missään muualla 
maailmassa22; ottaa huomioon, että nykyinen oikeudellisesti suojeltujen alueiden 
verkosto, mukaan lukien tiukan suojelun piiriin kuuluvat alueet, ei riitä turvaamaan 
biologista monimuotoisuutta23;

P. ottaa huomioon, että EU:lla on edelleen suuria täytäntöönpanopuutteita Natura 2000 
-verkoston tehokkaassa hoidossa;

Q. ottaa huomioon, että Natura 2000 -verkosto edistää lajien suojelua, mutta monet 
uhanalaiset lajit jäävät tämän verkoston suojelun ulkopuolelle24;

R. ottaa huomioon, että Natura 2000 -verkostolla on arvioitu tuettavan 52 000:ta suoraa ja 
epäsuoraa työpaikkaa suojelun alalla ja että 3,1 miljoonalla (neljänneksellä) 
matkailualan työpaikoista on yhteyksiä suojelualueisiin25; ottaa huomioon, että 
suojelualueiden laajentamisella pyritään turvaamaan biologinen monimuotoisuus ja 
lisäksi se edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja tuottaa 
huomattavaa tuottoa investointien ja syntyvien työpaikkojen kautta;

S. ottaa huomioon, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin on nostanut biologisen 
monimuotoisuuden suojelua ja ennallistamista koskevissa EU:n politiikoissa esiin 
vakavia puutteita, jollaisia ovat muun muassa riittämättömät toimenpiteet biologisen 
monimuotoisuuden suojelemiseksi tai palauttamiseksi, täytäntöönpanon ja rahoituksen 
puute sekä edistymistä mittaavien indikaattoreiden soveltumattomuus26; katsoo, että 
EU:n tulevissa politiikoissa olisi korjattava nämä puutteet ja puututtava niihin;

T. ottaa huomioon, että noin 75 prosenttia maailman ravintokasveista on riippuvaisia 
pölyttäjähyönteisistä27 ja että pölyttäjien määrä on viime vuosikymmeninä vähentynyt 

20 Ks. edellinen alaviite.
21 Durant, O., Natural Medicine: Past to Present, University College of London, Lontoo, 2018.
22 Euroopan ympäristökeskuksen raportti ”An introduction to Europe’s Protected Areas”, 23. marraskuuta 2020.
23 Management effectiveness in the EU’s Natura 2020 network of protected areas.
24 ten Brink, P. ja muut, Natura 2000 – Jobs Scoping Study (Executive summary), Euroopan ympäristöpolitiikan 
instituutti, Bryssel, 2017.
25 Ks. edellinen alaviite.
26 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus ”Natura 2000 -verkoston mahdollisuuksien 
täysimääräinen täytäntöönpano edellyttää lisätoimia”, 21. helmikuuta 2017.
27 FAO:n raportti ”Why Bees Matter”, 20. toukokuuta 2018.
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dramaattisesti; ottaa huomioon, että biologisen monimuotoisuuden suojelu ja 
hyönteisten suojelu liittyvät erottamattomasti toisiinsa;

U. ottaa huomioon, että mehiläisiä koskevaa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 
(EFSA) ohjeasiakirjaa ei ole virallisesti hyväksytty eikä sen uudelleentarkastelua ole 
saatu onnistuneesti päätökseen;

V. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti hyväksyi 18. joulukuuta 2019 pölyttäjiä 
koskevasta EU:n aloitteesta päätöslauselman28, jossa vahvistetaan sen vahva kanta 
pölyttäjien suojelun merkitykseen;

W. ottaa huomioon, että nykyisen pölyttäjiä koskevan EU:n aloitteen puitteet ja toimet 
edellyttävät aloitteen vahvistamista ja sisällyttämistä kaikkiin EU:n alakohtaisiin 
politiikkoihin;

X. ottaa huomioon, että hyönteisten suojeluun liittyvät seuranta-, tutkimus- ja muut toimet 
ovat hajanaisia, usein riittämättömiä, riittämättömästi rahoitettuja tai niitä ei ole 
kansallisella tasolla;

Y. ottaa huomioon, että biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen liittyy taloudelliseen 
toimintaan; katsoo, että taloudellisissa toiminnoissa olisi kunnioitettava maapallon 
kestävyyden rajoja;

Z. ottaa huomioon, että biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelusta on 
suoraa ja välillistä taloudellista hyötyä useimmille talouden aloille ja se tukee talouden 
ja yhteiskunnan toimintaa; ottaa huomioon, että kaikki yritykset ovat riippuvaisia 
ekosysteemipalveluista joko suoraan tai välillisesti; toteaa, että biologista 
monimuotoisuutta koskevan toimintapolitiikan parantaminen tehokkain toimenpitein 
voi vahvistaa taloutta ja tarjota työllistymismahdollisuuksia;

AA. ottaa huomioon, että merkittävimmät suorat biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen 
aiheuttajat ovat muutokset maan ja merten käytössä, luonnonvarojen hyödyntäminen, 
ilmastonmuutos, ympäristösaasteet, ja haitalliset vieraslajit29; ottaa huomioon, että 
luonnon suojelun ja ennallistamisen ohella biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä 
edistäviä tekijöitä koskevat toimet erityisesti maankäytön muutosten ja 
elintarvikejärjestelmän muuttamisen aloilla ovat keskeisiä tehokkaan vuoden 2020 
jälkeisen biodiversiteettistrategian kannalta30;

AB. ottaa huomioon, että maaperä on yhteinen luonnonvara31 ja maaperän biologiseen 
monimuotoisuuteen kohdistuu yhä enemmän paineita; katsoo, että maaperän biologisen 
monimuotoisuuden, myös sen vaihtelun ja laajuuden, EU:n laajuisella 
kehitysseurannalla olisi täydennettävä säännöllisiä maankäytön ja maapeitteen 

28 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0104.
29 IPBES, ”Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services”, 31. toukokuuta 2019.
30 Leclère, D. ja muut, ”Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy”, Nature, Vol. 
585, Nature Research, Lontoo, 2020, s. 551–556.
31 Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. huhtikuuta 2021 maaperän suojelusta (Hyväksytyt tekstit, 
P9_TA(2021)0143).



PE662.048v02-00 10/105 RR\1232895FI.docx

FI

tilastollisia pinta-alatutkimuksia (LUCAS-pinta-alatutkimuksia) fysikaaliskemiallisista 
parametreista pitkällä aikavälillä;

AC. ottaa huomioon, että maatalouden biologinen monimuotoisuus kattaa kaikki biologisen 
monimuotoisuuden osatekijät, joilla on merkitystä elintarvikkeiden ja maatalouden 
kannalta, ja kaikki biologisen monimuotoisuuden osatekijät, jotka muodostavat 
maatalouden ekosysteemit, mukaan lukien eläinten, kasvien ja mikro-organismien 
monimuotoisuuden ja vaihtelevuuden geeni-, laji- ja ekosysteemitasolla, jotka ovat 
tarpeen ekosysteemien keskeisten toimintojen, rakenteen ja prosessien ylläpitämiseksi;

AD. ottaa huomioon, että maatalousmaan, metsien ja yleisten lintu- ja niittyperhoskantojen 
pitkäaikaiset kehityssuuntaukset osoittavat, että EU:n viljelymaan biologinen 
monimuotoisuus on heikentynyt merkittävästi32; ottaa huomioon, että tämä johtuu 
pääasiassa luonnonekosysteemien häviämisestä, pirstoutumisesta ja heikkenemisestä, 
joiden syynä ovat pääasiassa maatalouden tehostaminen, tehometsätalous, maankäytöstä 
luopuminen ja kaupunkirakenteen hajautuminen33;

AE. ottaa huomioon, että maatalousmaiden kestävä hoito voi edistää laajempia ekosysteemin 
toimintoja, kuten biologisen monimuotoisuuden suojelua, hiilen sitomista, veden ja 
ilman laadun ylläpitoa, maaperän kosteuspitoisuuden ylläpitoa valumia vähentämällä, 
veden imeytymistä maaperään ja eroosionhallintaa;

AF. ottaa huomioon, että biomassan perusteella arvioidaan, että suurin osa maapallon 
nisäkkäistä on karjaa ja pieni prosenttiosuus luonnonvaraisia; ottaa huomioon, että myös 
lintujen geneettinen vaihtelu on huolestuttavan vähäistä34;

AG. toteaa, että kalastus-, vesiviljely- ja jalostusalat voivat edistää YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista;

AH. ottaa huomioon, että tieteelliset tutkimukset ovat herättäneet huolta merkittävistä pitkän 
aikavälin kielteisistä vaikutuksista, joita tiettyjen kalastusmenetelmien käytöllä voi olla 
valtamerten biologiseen monimuotoisuuteen ja meriympäristöön;

AI. ottaa huomioon, että kalastajat voivat osaltaan auttaa estämään ympäristön tilan 
heikkenemistä ja edistää meriympäristön säilyttämistä käyttämällä kestäviä menetelmiä 
ja tekniikoita;

AJ. ottaa huomioon, että jotkut kalalajit, esimerkiksi sammet, on ajettu sukupuuton partaalle 
elinympäristöjen tilan huonontumisen ja vaellusreittien esteiden sekä muun muassa 
kalastuksesta johtuvan liikahyödyntämisen vuoksi;

32 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus ”Viljelyalueiden biologinen monimuotoisuus: 
laskusuunnassa YMP:stä saadusta rahoituksesta huolimatta”.
33 Euroopan ympäristökeskuksen raportti ”The European environment – state and outlook 2020: knowledge for 
transition to a sustainable Europe”.
34 Bar-On, Y.M., Phillips, R. ja Milo, R., ”The biomass distribution on Earth”, Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 115, No. 25, National Academy of Sciences, 
Washington, D.C., 2018.
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AK. toteaa, että vaikka kestävyyden on todettu jonkin verran parantuneen joidenkin 
merialueiden luonnonvarojen hyödyntämisessä, erityisesti Välimerellä on edelleen 
olemassa alueita, joilla tilanne on huolestuttava;

AL. ottaa huomioon, että EU on asettanut tavoitteita meristrategiaa koskevassa 
puitedirektiivissä; ottaa huomioon, että tarvitaan edelleen toimenpiteitä vesialueiden 
hyvää tilaa koskevan tavoitteen saavuttamiseksi;

AM. ottaa huomioon, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin35 on todennut, että vaikka 
EU:lla on meriympäristön suojelua koskeva toimintakehys, EU:n suojelusäännöt eivät 
ole johtaneet ekosysteemien ja elinympäristöjen riittävään suojeluun ja että suojellut 
merialueet tarjoavat vain rajallisen suojelun;

AN. ottaa huomioon, että metsien osuus EU:n pinta-alasta on 43 prosenttia ja että ne 
sisältävät 80 prosenttia maanpäällisestä biologisesta monimuotoisuudesta36; ottaa 
huomioon, että metsätaloustoiminnan on raportoitu olevan toiseksi suurin lajeille 
painetta aiheuttava ryhmä37, joka vaikuttaa erityisesti niveljalkaisiin, nisäkkäisiin ja 
muihin kuin putkilokasveihin; ottaa huomioon, että monet metsistä riippuvaiset lajit 
kärsivät kuolleiden, kuolevien ja vanhojen puiden poistamisesta38, vanhojen metsien 
vähenemisestä ja tietyistä metsänhoitomenetelmistä, kuten avohakkuista;

AO. ottaa huomioon, että metsien osuus maailman maanpäällisestä biologisesta 
monimuotoisuudesta on yli 75 prosenttia39; ottaa huomioon, että parlamentti on antanut 
suosituksia komissiolle EU:n oikeudellisesta kehyksestä EU-vetoisen 
maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttämiseksi ja sen suunnan kääntämiseksi40;

AP. ottaa huomioon, että ympäristön hyvä tila ja terveet ekosysteemit ovat ratkaisevan 
tärkeitä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ekosysteemeillä on keskeinen rooli 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa; ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa biologiseen monimuotoisuuteen, koska ilmastomuuttujat 
määrittävät suurelta osin lajien maantieteelliset levinneisyysalueet; ottaa huomioon, että 
alueilla, joilla ilmasto ei enää sovellu elämiseen, jotkut lajit muuttavat maantieteellisiä 
levinneisyysalueitaan ja toiset kuolevat sukupuuttoon paikallisesti;

AQ. ottaa huomioon, että luontopohjaisilla ratkaisuilla ja ekosysteemilähtöisillä 
lähestymistavoilla voidaan luoda vahva poliittinen yhteys kolmen Rion yleissopimuksen 
välille ja torjua ilmastonmuutosta ja biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä 
yhdennetyllä tavalla;

35 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus ”Meriympäristö: suojelu on EU:ssa laaja-alaista mutta 
jää pinnalliseksi”.
36 Euroopan parlamentin artikkeli ”Kestävä metsänhoito: mepit haluavat estää metsäkatoa”, 9. joulukuuta 2020.
37 Komission kertomus ”Luonnon tila Euroopan unionissa – Kertomus lintu- ja luontotyyppidirektiivin kattamien 
lajien ja luontotyyppien suojelutasosta ja kehityssuunnista vuosina 2013–2018” (COM(2020)0635), 
15. lokakuuta 2020.
38 Ks. edellinen alaviite.
39 FAO:n ja YK:n ympäristöohjelman raportti ”The State of the World’s Forests – Forests, biodiversity and 
people”, 22. toukokuuta 2020.
40 Euroopan parlamentin päätöslauselma suosituksista komissiolle EU:n oikeudellisesta kehyksestä EU-vetoisen 
maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttämiseksi ja sen suunnan kääntämiseksi.
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AR. toteaa, että IPBESin mukaan saastuminen on yksi viidestä biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen aiheuttajista; ottaa huomioon, että arvioiden mukaan 
noin 500 kemikaalista on olemassa vankkaa tietoa, ja että huhtikuussa 2019 Euroopan 
kemikaalivirasto piti 450:tä ainetta riittävästi säänneltyinä; ottaa huomioon, että 
10 000 aineen riskejä pidetään melko hyvin tunnettuina, kun taas noin 20 000 aineen 
riskitietoja on saatavilla rajallisesti; ottaa huomioon, että valtaosasta eli noin 
70 000 aineesta on tuskin mitään tietoa niiden vaaroista tai altistumisriskeistä; ottaa 
huomioon, että merkittävät tietopuutteet, jotka koskevat kemikaalien kaikkia 
vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen ja ympäristöön, on korjattava pikaisesti;

AS. ottaa huomioon, että valosaaste muuttaa ihmisten, eläinten ja kasvien elinympäristön 
luonnollisia yöllisiä valotasoja ja vaikuttaa siten kielteisesti biologiseen 
monimuotoisuuteen esimerkiksi horjuttamalla eläinten muuton, yöllisen toiminnan ja 
lisääntymistoiminnan tasapainoa, mikä johtaa myös hyönteisten ja pölyttäjien 
häviämiseen, koska ne kuolevat pyrkiessään keinovalon luo;

AT. ottaa huomioon, että yhteisen tutkimuskeskuksen vuoden 2020 raportin41 mukaan 
haitallisia vieraslajeja esiintyy nyt kaikissa ekosysteemeissä ja ne uhkaavat erityisesti 
kaupunkien ekosysteemejä ja niittyjä;

AU. ottaa huomioon, että biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien nykyiset kielteiset 
suuntaukset heikentävät edistymistä kohti ympäristöä koskevia kestävän kehityksen 
tavoitteita, mutta myös kohti niitä kestävän kehityksen tavoitteita, jotka liittyvät 
köyhyyteen, nälkään, terveyteen, veteen, kaupunkeihin ja ilmastoon; katsoo, että 
biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen ja häviäminen on tämän vuoksi katsottava 
paitsi ympäristökysymykseksi myös kehitystä koskevaksi, taloudelliseksi, sosiaaliseksi 
ja moraaliseksi kysymykseksi;

AV. ottaa huomioon, että lähes 80 prosenttia EU:n biologisesta monimuotoisuudesta sijaitsee 
tällä hetkellä syrjäisimmillä alueilla ja merentakaisilla alueilla42;

AW. toteaa, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on täytettävä biodiversiteettiä ja ihmisoikeuksia 
koskevat kansainväliset velvoitteensa sekä EU:n lainsäädäntöön perustuvat 
velvoitteensa huolehtia politiikan johdonmukaisuudesta ulkoisissa toimissa samoin kuin 
niiden on EU:n perusoikeuskirjan mukaan sisällytettävä EU:n politiikkoihin ja 
varmistettava kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti ympäristönsuojelun korkea 
taso ja ympäristön laadun parantaminen;

AX. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksia ja ympäristöä käsittelevän YK:n erityisraportoijan 
työ voi tasoittaa tietä biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön 
liittyvien ihmisoikeusvelvoitteiden oikeuskehyksen muovaamiseen; ottaa huomioon, 
että hyökkäyksen kohteeksi joutuneiden ympäristöön ja maahan liittyvien 

41 Yhteisen tutkimuskeskuksen kertomus ”Mapping and Assessment of Ecosystem and their Services: An EU 
ecosystem assessment” (täydennysosa), 13. lokakuuta 2020, ja komission ympäristöasioiden pääosaston BEST-
aloite (biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja unionin syrjäisimmillä sekä merentakaisilla alueilla 
koskeva vapaaehtoinen järjestelmä).
42 BEST-aloite.
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ihmisoikeuksien puolustajien määrä on lisääntynyt huomattavasti eri puolilla maailmaa 
viime vuosina;

AY. ottaa huomioon, että vähintään neljänneksen maapallon maa-alueista arvioidaan olevan 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen omistuksessa, hallinnassa, käytössä tai 
hallussa; ottaa huomioon, että YK:n julistuksessa alkuperäiskansojen oikeuksista 
tunnustetaan alkuperäiskansojen kollektiiviset ja yksilölliset oikeudet; ottaa huomioon, 
että alkuperäiskansoilla ja paikallisyhteisöillä on keskeinen rooli maailman biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämisessä ja että biologista monimuotoisuutta koskevia 
maailmanlaajuisia tavoitteita ei voida saavuttaa tunnustamatta niiden oikeuksia;

AZ. ottaa huomioon, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laillinen ja laiton kauppa ja 
käyttö edistää osaltaan biologisen monimuotoisuuden vähenemistä ja että 
luontotyyppien tuhoutuminen ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien hyödyntäminen 
edistävät tartuntatautien ilmaantumista ja leviämistä43;

BA. ottaa huomioon, että IPBESin ja IPCC:n mukaan merten biologinen monimuotoisuus on 
vakavasti uhattuna44; ottaa huomioon, että Euroopan ympäristökeskus on varoittanut 
Euroopan meriympäristön nykytilasta ja tarpeesta ennallistaa nopeasti 
meriekosysteemimme rajoittamalla ihmisen toiminnan vaikutusta meriympäristöön45; 
ottaa huomioon, että ilmastonmuutos ja saastuminen heikentävät ja uhkaavat 
voimakkaasti merten herkkiä alueita, kuten koralliriuttoja, mangrovemetsiä ja 
meriheiniä;

BB. ottaa huomioon, että valtameri on yksi alue ja että sen ympäristön hyvä tila on 
ratkaisevan tärkeä sen kestävyyden ja ekosysteemipalvelujen, kuten hiilidioksidin 
sitomisen ja hapentuotannon, jatkuvan tarjonnan varmistamiseksi; toteaa, että 
ilmastomekanismit riippuvat valtamerten ja merten ekosysteemien terveydestä ja että 
näihin ekosysteemeihin vaikuttavat tällä hetkellä maapallon lämpeneminen, saasteet, 
merten biologisen monimuotoisuuden liiallinen hyväksikäyttö, happamoituminen, 
happivaje ja rannikoiden eroosio; ottaa huomioon, että IPCC muistuttaa, että valtameret 
ovat osa ratkaisua, jonka avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua sen 
vaikutuksiin46;

BC. ottaa huomioon, että 80 prosenttia merten roskista on peräisin maalta ja että valtameriin 
on kertynyt 150 miljoonaa tonnia muovia47; ottaa huomioon, että 80 prosenttia 
kaupunkien jätevedestä päästetään meriin; panee merkille, että kelluvan jätteen kertynyt 
massa on vain yksi prosentti valtamereen kaadetuista muoveista48;

43 Tiivistelmä poliittisille päättäjille IPBESin maailmanlaajuisesta arviointiraportista biologisesta 
monimuotoisuudesta ja ekosysteemipalveluista (Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem 
Services).
44 IPBESin maailmanlaajuinen arviointiraportti biologisesta monimuotoisuudesta ja ekosysteemipalveluista ja 
viides Global Biodiversity Outlook -katsaus.
45 Euroopan ympäristökeskuksen raportti ”Marine messages II: Navigating the course towards clean, healthy and 
productive seas through implementation of an ecosystem-based approach”, 25. kesäkuuta 2020.
46 IPCC:n erityisraportti valtameristä ja kryosfääristä ilmaston muuttuessa, 24. syyskuuta 2019.
47 Komission ympäristöasioiden pääosasto, Descriptor 10: Marine Litter.
48 Ks. edellinen alaviite.

https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf
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BD. ottaa huomioon, että sininen talous tarjoaa todellisen mahdollisuuden meri- ja 
rannikkotoiminnan kestävälle kehitykselle;

BE. katsoo, että olisi edistettävä ihmisten, kuntien, yhdistysten, yritysten, oppilaitosten ja 
muiden yhteiskunnan sidosryhmien välisiä yhteisiä aloitteita biologisen 
monimuotoisuuden suojelemiseksi ja ennallistamiseksi;

BF. toteaa, että strategian onnistunut täytäntöönpano edellyttää tehokasta yhteistyötä EU:n 
ja jäsenvaltioiden tasolla, sidosryhmät mukaan luettuina;

Biologisen monimuotoisuuden nykytila

1. panee tyytyväisenä merkille vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian ja 
sen tavoitetason;

2. panee lisäksi tyytyväisenä merkille yleistavoitteen, jonka mukaan varmistetaan, että 
vuoteen 2050 mennessä kaikki maailman ekosysteemit ovat ennallistettuja, 
selviytymiskykyisiä ja asianmukaisesti suojeltuja. painottaa, että olisi pyrittävä kaikin 
tavoin siihen, että tämä tavoite saavutetaan mahdollisimman pian;

3. katsoo, että strategian täytäntöönpanossa olisi varmistettava johdonmukaisuus muiden 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman strategioiden, kuten Pellolta pöytään -strategian, 
kanssa; pitää tärkeinä kestävän kehityksen kolmea ulottuvuutta, jotka ovat ympäristöön 
liittyvä, taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus; palauttaa mieliin, että 
ympäristöulottuvuus, mukaan lukien biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
suojelu, tukee kahta muuta ulottuvuutta ja on kestävän kehityksen ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamisen perusta;

4. muistuttaa, että merialueita koskevaa visiota on vahvistettava kiireellisesti Euroopan 
unionin uusissa strategioissa, erityisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, 
biodiversiteettistrategian ja Pellolta pöytään -strategian seurannassa;

5. kehottaa komissiota perustamaan jokaisen lainsäädäntöehdotuksen kattavaan 
vaikutustenarviointiin, jossa otetaan huomioon yksittäiset ja kumulatiiviset vaikutukset 
sekä toimien ja toimimatta jättämisen kustannukset välittömien ja pitkän aikavälin 
vaikutusten kannalta;

6. kehottaa komissiota täydentämään vaikutustenarvioinnin tekemiseksi sitä ainoaa 
välinettä, jota nykyään käytetään ympäristönäkökohtien arviointiin, välineillä, joilla 
tutkitaan biologiseen monimuotoisuuteen, resurssien käyttöön ja saastumiseen liittyviä 
vaikutuksia;

7. palauttaa mieliin IPBESin vuoden 2019 raportin päätelmät, joiden mukaan luonnon tila 
heikkenee maailmanlaajuisesti ennennäkemättömän nopeasti ihmiskunnan historiassa ja 
noin miljoona eläin- ja kasvilajia, joita on yhteensä arviolta yli kahdeksan miljoonaa, on 
vaarassa kuolla sukupuuttoon;

8. panee merkille, että tämä on kolmas biodiversiteettistrategia, jolla pyritään 
pysäyttämään EU:n biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen; pitää valitettavana, 
että tästä huolimatta biologinen monimuotoisuus vähenee EU:ssa edelleen; pitää erittäin 
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valitettavana, että EU ei ole saavuttanut sen enempää vuoden 2020 
biodiversiteettistrategian tavoitteita kuin maailmanlaajuisia Aichin 
biodiversiteettitavoitteita;

9. korostaa, että vuoteen 2030 ulottuvalla biodiversiteettistrategialla on saavutettava kaikki 
siinä asetetut tavoitteet; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sitoutumaan merkittäviin 
lisätoimiin biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi ja ennallistamiseksi, jotta 
voidaan täysin saavuttaa uudet tavoitteet, joiden olisi oltava selkeästi määriteltyjä ja 
mitattavissa;

10. painottaa, että covid-19-pandemia on jälleen kerran osoittanut, että päätöksenteossa on 
tärkeää noudattaa kokonaisvaltaisesti ”yhteinen terveys” -periaatetta, mikä kuvastaa 
sitä, että ihmisten terveys, eläimet ja ympäristö liittyvät yhteen ja että tarvitaan kiireesti 
perustavanlaatuisia muutoksia koko yhteiskunnassa; korostaa komission tärkeää roolia 
yhteinen terveys -lähestymistavan koordinoinnissa ja soveltamisessa EU:ssa sekä sen 
edistämisessä kaikilla kansainvälisillä foorumeilla; kehottaa pohtimaan asiaa uudelleen 
ja mukauttamaan EU:n nykyiset politiikat kaikilta osin tarvittaviin muutoksiin;

11. panee merkille, että pandemioiden taustalla ovat samat maailmanlaajuiset 
ympäristömuutokset, jotka aiheuttavat biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä ja 
ilmastonmuutosta49, kuten maankäytön muutokset ja laillinen ja laiton luonnonvaraisten 
eläinten ja kasvien kauppa ja kulutus; huomauttaa, että pandemioiden riskiä voidaan 
vähentää merkittävästi vähentämällä biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä 
lisäävää ihmisen toimintaa ja että pandemioiden riskin vähentämisestä aiheutuvat 
kustannukset ovat 100 kertaa pienemmät kuin pandemioihin vastaamisesta aiheutuvat 
kustannukset50;

12. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota ottamaan täysimääräisesti huomioon zoonooseja ja 
pandemioita koskevan tieteellisen näytön, raportit ja suositukset, mukaan lukien 
IPBESin seminaariraportin biologisen monimuotoisuuden köyhtymisestä ja 
pandemioista51, 6. heinäkuuta 2020 julkaistun YK:n ympäristöohjelman raportin 
”Preventing the next pandemic – Zoonotic diseases and how to break the chain of 
transmission”52 sekä huhtikuussa 2010 julkaistun Maailman terveysjärjestön (WHO), 
FAO:n ja Maailman eläintautijärjestön (OIE) yhteenvetoasiakirjan, jossa käsitellään 
vastuun jakamista ja maailmanlaajuisten toimien koordinointia niiden terveyteen 
liittyvien riskien torjumiseksi, joita syntyy eläinten, ihmisten ja ekosysteemien ollessa 
yhteydessä toisiinsa, jotta voidaan torjua ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyteen 
liittyviä riskejä53;

49 Euroopan ympäristökeskuksen raportti ”State of Nature in the EU – Results from reporting under the nature 
directives 2013-2018”.
50 IPBESin seminaariraportti biologisesta monimuotoisuudesta ja pandemioista, 29. lokakuuta 2020.
51 Ks. edellinen alaviite.
52 YK:n ympäristöohjelman raportti ”Preventing the next pandemic – Zoonotic diseases and how to break the 
chain of transmission”, 6. heinäkuuta 2020.
53 WHO:n, OIE:n ja FAO:n yhteenvetoasiakirja, jossa käsitellään vastuun jakamista ja maailmanlaajuisten 
toimien koordinointia niiden terveyteen liittyvien riskien torjumiseksi, joita syntyy eläinten, ihmisten ja 
ekosysteemien yhteisvaikutuksessa, huhtikuu 2010.
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13. on tyytyväinen suunniteltuun EU:n toimien tehostamiseen pandemioiden ja muiden 
terveysuhkien torjumiseksi osana Euroopan terveysunionia54, mihin kuuluu myös EU:n 
terveyskriisi- ja pandemiasuunnitelman laatiminen valtioiden rajat ylittäviä vakavia 
terveysuhkia koskevan komission uuden ehdotuksen55 mukaisesti, johon olisi 
sisällyttävä zoonoottista alkuperää olevia pandemioita;

Suojelu ja ennallistaminen

14. ilmaisee voimakkaan tukensa EU:n tavoitteille, joiden mukaan vähintään 30 prosenttia 
EU:n meri- ja maa-alueista suojellaan kattaen monenlaisia ekosysteemejä, kuten metsiä, 
kosteikkoja, turvesoita, niittyjä ja rannikkoekosysteemejä, ja vähintään 10 prosenttia 
EU:n meri- ja maa- alueista suojellaan tiukasti, esimerkiksi kaikki jäljellä olevat 
aarniometsät ja ikimetsät ja muut hiilipitoiset ekosysteemit; korostaa, että tavoitteiden 
olisi oltava sitovia ja jäsenvaltioiden olisi pantava ne täytäntöön kansallisella tasolla 
yhteistyössä alue- ja paikallisviranomaisten kanssa ja tieteeseen perustuvien kriteerien 
ja biologisen monimuotoisuuden tarpeiden mukaisesti ottaen huomioon kokoerot ja erot 
luonnonvaraisten alueiden osuudessa kussakin jäsenvaltiossa sekä alueelliset ja 
paikalliset olosuhteet;

15. korostaa, että näiden suojelualueiden olisi luotava ekologisesti johdonmukainen ja 
edustava verkosto, joka perustuu nykyisiin suojelualueisiin; korostaa, että sen lisäksi, 
että lisätään suojelualueiden määrää, on varmistettava myös suojelualueiden laatu, myös 
myöntämällä riittävät varat ja panemalla täytäntöön selkeät ja tehokkaat 
suojelusuunnitelmat, asianmukainen hallinnointi, asianmukainen seuranta, valvonta ja 
asiaankuuluvan lainsäädännön täytäntöönpanon tehokas valvonta;

16. palauttaa mieliin, että IUCN:n kansainvälisten suositusten mukaan ympäristöä 
vahingoittava teollinen toiminta ja infrastruktuurin kehittäminen olisi kiellettävä 
kaikentyyppisillä suojelualueilla56;

17. korostaa, että tiukka suojelu on määriteltävä selkeästi; kehottaa komissiota 
täsmentämään yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, minkälainen ihmisen toiminta 
voidaan mahdollisesti katsoa sallituksi tiukasti suojelluilla alueilla silloin, kun toiminta 
parhaaseen saatavilla olevaan tieteelliseen tietoon perustuvan tapauskohtaisen 
arvioinnin perusteella jättää luonnollisia prosesseja olennaisesti häiriintymättömiksi ja 
on sopusoinnussa alueiden ekologisten vaatimusten kanssa;

18. korostaa, että vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian tavoitteiden 
saavuttamiseksi on myös estettävä EU:n jäljellä olevan meri- ja maa-alueen 
huonontuminen; kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymisen torjumiseksi suojelualueiden ulkopuolella; panee merkille, että luonnon ja 
ekosysteemien palauttaminen suojelualueille ei voi korvata biologisen 
monimuotoisuuden jatkuvaa köyhtymistä ja ekosysteemien heikkenemistä muualla;

54 Komission tiedonanto 11. marraskuuta 2020 ”Euroopan terveysunionin rakentaminen – EU:n 
muutosjoustavuuden vahvistaminen valtioiden rajat ylittävien terveysuhkien varalta” (COM(2020)0724).
55 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen 
N:o 1082/2013/EU kumoamisesta (COM(2020)0727), 11. marraskuuta 2020.
56 IUCN:n suositus ”Protected areas and other areas important for biodiversity in relation to environmentally 
damaging industrial activities and infrastructure development”, 10. syyskuuta 2016.
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19. korostaa, että on tärkeää sisällyttää merentakaiset maat ja alueet suojelu- ja 
ennallistamistoimiin;

20. katsoo, että on tärkeää ottaa huomioon luonnonmaantieteelliset alueet ja omaksua 
suojelualueisiin koko hallinnon kattava lähestymistapa, jossa jäsenvaltiot arvioivat 
suojelualueiden valitsemisen yhteydessä taloudellisten tuki- ja korvaustoimenpiteiden 
tarvetta; korostaa, että kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät, myös maanomistajat, on 
otettava mukaan;

21. korostaa, että EU:lla on maailman suurin koordinoitu suojelualueiden verkosto;

22. panee merkille sitoumuksen varmistaa, että kaikkien suojeltujen luontotyyppien ja lajien 
suojelun suuntaukset ja suojelun suotuisa taso eivät heikkene vuoteen 2030 mennessä ja 
että jäsenvaltioiden tasolla vähintään 30 prosenttia lajeista ja luontotyypeistä, joiden 
suojelutaso ei tällä hetkellä ole suotuisa, ovat kyseisessä luokassa tai osoittavat 
voimakasta myönteistä suuntausta; katsoo kuitenkin, että suojelun suotuisa taso olisi 
saavutettava mahdollisimman pian kaikkien lintudirektiivin57 ja 
luontotyyppidirektiivin58 nojalla suojeltujen lajien ja luontotyyppien osalta; korostaa 
nykyisiä velvoitteita varmistaa, ettei lajeja heikennetä; kehottaa komissiota yhdessä 
Euroopan ympäristökeskuksen kanssa asettamaan selkeän lähtökohdan, varmistamaan 
yhdenmukaistetun ja säännöllisen raportoinnin ja korjaamaan puutteet nykyisissä 
suuntausten arviointimenetelmissä;

23. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan Natura 2000 -verkostoa koskevien 
seurantajärjestelmiensä, myös sen hoidon tehokkuuden seurantaa, laatua ja kattavuutta; 
korostaa erityishallintoelinten ja alueiden käyttösuunnitelmien merkitystä; palauttaa 
mieliin, että Euroopan ympäristökeskuksen katsauksen59 mukaan nykyiset hoidon 
tehokkuutta koskevat standardit eivät ole riittävän tunnettuja ja ymmärrettäviä 
toimijoiden keskuudessa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään 
kohdennetummin valmiuksia ja antamaan parempaa ohjausta hoidon tehokkuudesta 
Natura 2000 -verkoston hoidon arviointia ja parantamista varten, myös käyttämällä 
suojelualueiden hoidon tehokkuuden (PAME) arviointeja koskevia maailmanlaajuisia 
standardeja, kuten IUCN:n luonnonsuojelualueiden luetteloa; kehottaa lisäksi 
komissiota saattamaan ajan tasalle Natura 2000 -verkoston mukautuvat hoito-ohjeet, 
joissa tarkastellaan ilmastonmuutoksen mahdollisia alueellisia vaikutuksia lajeihin ja 
ekosysteemeihin;

24. kehottaa jäsenvaltioita turvaamaan luonnonvaraisten lajien geneettisen vaihtelun 
asianmukaisten suojelutoimenpiteiden avulla;

25. pitää valitettavana, että jäsenvaltiot eivät ole saavuttaneet merivesien hyvää ympäristön 
tilaa koskevaa vuoden 2020 tavoitetta, joka on määritelty 
meristrategiapuitedirektiivissä; kehottaa komissiota vahvistamaan suojeltujen 

57 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30. marraskuuta 2009, luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).
58 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21. toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).
59 Euroopan ympäristökeskuksen katsaus ”Management effectiveness in the EU’s Natura 2020 network of 
protected areas”.
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merialueiden verkostoa paremman kytkeytyneisyyden, tehokkaamman hallinnoinnin, 
vahvemman aluesuunnittelun ja järjestelmällisten arviointien ja täytäntöönpanon 
valvonnan avulla;

26. on huolissaan makean veden ekosysteemien ja lajien tilasta; panee merkille, että 
vuosina 1970–2016 heikentyminen on maailmassa ollut voimakkainta Euroopassa 
(93 prosenttia)60;

27. korostaa, että valtaosa maanpäällisestä biologisesta monimuotoisuudesta on 
metsäalueilla; panee merkille, että joidenkin metsätyyppien suojelun taso on parantunut 
hieman61 mutta että EU:n luontolainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien 
metsäluontotyyppien ja -lajien suojelun tasossa ei ole merkittäviä merkkejä 
parantumisesta62; korostaa, että vuosina 2011–2020 lähes kolmanneksella 
(31 prosenttia) EU:n metsistä suojelun taso arvioitiin huonoksi ja yli puolella 
(54 prosenttia) suojelun taso arvioitiin heikoksi63;

28. korostaa Euroopan metsien heikkoa tilaa; korostaa, että joillakin 
luonnonmaantieteellisillä alueilla liitteessä I luetelluista metsäluontotyypeistä jopa 
5 prosentin suojelutaso on suotuisa64; korostaa, että biodiversiteettistrategia edellyttää 
jäsenvaltioiden varmistavan, että kaikkien suojeltujen luontotyyppien ja lajien suojelun 
kehityssuuntaukset ja taso eivät heikkene; panee merkille metsäekosysteemien 
merkittävän heikkenemisen edelleen epäsuotuisaan suojelutasoon useimmilla 
luonnonmaantieteellisillä alueilla65;

29. panee huolestuneena merkille tiedot metsälajien ja luontotyyppien merkittävästä 
vähenemisestä; palauttaa mieliin, että viisi metsäpuulajia on kuollut sukupuuttoon 
luonnossa, 42 metsäpuulajia on erittäin uhanalaisia ja 107 metsäpuulajia on uhanalaisia 
Euroopassa;

30. katsoo, että on tärkeää ja kiireellistä varmistaa kaikkien jäljellä olevien aarniometsien ja 
ikimetsien tiukka suojelu; korostaa, että sellainen metsittäminen, jossa luonnonmetsien 
annetaan ikääntyä, on keskeisessä asemassa ikimetsien pinta-alan lisäämiseksi; panee 
tyytyväisenä merkille meneillään olevat osallistavat prosessit aarniometsien ja 
ikimetsien määrittelemiseksi, kartoittamiseksi ja valvomiseksi;

31. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan kansallista lainsäädäntöä, jotta voidaan 
tehokkaammin estää laittomia hakkuita; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yhdenmukaistamaan olemassa olevat tiedot, korjaamaan aarniometsien ja ikimetsien 
sijaintia koskevien tietojen puutteet, luomaan tietokannan, joka sisältää takautuvat tiedot 
kaikista mahdollisista aarniometsien ja ikimetsien kriteerit vuonna 2020 täyttävistä 

60 World Fish Migration Foundation -säätiön lehdistötiedote ”Massive decline in migratory freshwater fish 
populations could threaten livelihoods of millions, warns new report”, 28. heinäkuuta 2020.
61 State of Nature in the EU - Results from reporting under the nature directives 2013–2018.
62 Komission kertomus ”Väliarviointi luonnon monimuotoisuutta koskevasta EU:n strategiasta vuoteen 2020” 
(COM(2015)0478), 2. lokakuuta 2015.
63 State of Nature in the EU - Results from reporting under the nature directives 2013–2018.
64 Luontotyyppidirektiivin 17 artiklan mukaisesti ilmoitettujen tietojen (2019) mukaan suojelutaso oli suotuisa 
boreaalisella luonnonmaantieteellisellä alueella oli 4,84 prosentilla alueesta ja Atlantilla 4,94 prosentilla vuosina 
2013–2018.
65 Luontotyyppidirektiivin 17 artiklan mukaisesti raportoidut tiedot (2019) kaudelta 2013–2018.
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alueista, ja keskeyttämään tilapäisesti hakkuutyöt, jotta voidaan estää alueiden 
tarkoituksellinen tuhoaminen ja varmistaa oikeudellisesti ja viivytyksettä vahvistettujen 
alueiden hakkuukielto;

32. suhtautuu myönteisesti sitoumukseen laatia lainsäädäntöehdotus EU:n luonnon 
ennallistamista koskevasta suunnitelmasta, mukaan lukien sitovat 
ennallistamistavoitteet, ja toistaa kehotuksensa asettaa ennallistamistavoitteeksi 
vähintään 30 prosenttia EU:n maa- ja merialueista66, ja toteaa, että kunkin jäsenvaltion 
olisi pantava tämä tavoite täysimääräisesti täytäntöön koko alueellaan suojelualueilla ja 
niiden ulkopuolella biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemin tarpeiden perusteella 
maan erityispiirteitä vastaavasti; korostaa, että ennallistamistavoitteiden olisi 
perustuttava EU:n nykyiseen lainsäädäntöön ja että ennallistamistoimilla olisi tuettava 
mahdollisimman paljon luonnollista uudistumista;

33. katsoo, että yleisen ennallistamistavoitteen lisäksi EU:n luonnon 
ennallistamissuunnitelmaa koskevaan lainsäädäntöehdotukseen olisi sisällytettävä 
ekosysteemi-, luontotyyppi- ja lajikohtaisia tavoitteita EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla 
niiden ekosysteemien perusteella ja niissä olisi painotettava erityisesti ekosysteemejä 
biologisen monimuotoisuuden ennallistamiseksi sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 
ja siihen sopeutumiseksi; tähdentää, että välineeseen olisi sisällytettävä metsiä, niittyjä, 
kosteikkoja, turvesoiden pölyttäjiä, vapaasti virtaavia jokia, rannikkoalueita ja 
meriekosysteemejä; korostaa, että ennallistamisen jälkeen ekosysteemin tilan ei pitäisi 
antaa heikentyä; katsoo, että ennallistamistavoitteiden edistymistä on arvioitava 
säännöllisesti sekä jäsenvaltioiden että EU:n tasolla, myös käyttämällä välitavoitteita 
vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi;

34. katsoo, että olisi kehitettävä myönteisiä kannustimia ja osallistavia prosesseja, jotta 
voidaan lisätä sitoutumista biologisen monimuotoisuuden ennallistamiseen;

35. korostaa painokkaasti, että on tärkeää sisällyttää EU:n luonnon ennallistamista koskevat 
tavoitteet täysimääräisesti muihin asiaan liittyviin politiikkoihin ja strategioihin; toistaa 
kehotuksensa asettaa sitovia tavoitteita metsien ennallistamiseksi67, myös metsien 
kytkeytyneisyyden lisäämiseksi ja ennallistamiseksi; pyytää sisällyttämään luonnon 
ennallistamissuunnitelmaan vapaasti virtaavien jokien ennallistamisen EU:ssa vähintään 
25 000 kilometrin pituudelta purkamalla patoja ja ennallistamalla tulvatasanteita;

36. pitää erittäin valitettavana pölyttäjien vähenemistä, sillä ne ovat keskeinen ympäristön 
terveyden indikaattori; korostaa, että tämä väheneminen ei merkitse pelkästään 
biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä, vaan että se on myös uhka ruokaturvalle; 
toistaa pölyttäjiä koskevasta EU:n aloitteesta antamassaan päätöslauselmassa 
ilmaisemansa kannan ja kehottaa tarkistamaan aloitetta pikaisesti; korostaa, että 
tarkistettuun aloitteeseen olisi sisällyttävä uusi EU:n laajuinen pölyttäjien 
seurantakehys, johon sisältyy vankkoja toimenpiteitä, selkeät aikataulutetut tavoitteet ja 
indikaattorit, mukaan lukien vaikutusindikaattorit, sekä tarvittava valmiuksien 
kehittäminen;

66 Päätöslauselma 16. tammikuuta 2020 biodiversiteettisopimuksen sopimuspuolten konferenssin 
15. kokouksesta (COP15).
67 Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n tehtävästä maailman metsien suojelemisessa ja ennallistamisessa.
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37. palauttaa mieliin 23. lokakuuta 2019 esittämänsä vastalauseen, joka koski 
kasvinsuojeluaineiden tarhamehiläisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia68, ja pitää 
valitettavana, että jäsenvaltiot eivät ole virallisesti hyväksyneet mehiläisiä koskevaa 
EFSAn ohjeasiakirjaa; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan, että 
mehiläisiä koskevan ohjeasiakirjan tarkistuksessa ja tulevissa 
täytäntöönpanosäädöksissä varmistetaan vähintään yhtäläinen suojelun taso kuin 
vuonna 2013 ja että siinä tarkastellaan sekä myrkyllisyyttä ja kroonista myrkyllisyyttä 
että myrkyllisyyttä toukille ja että se kattaa myös luonnonvaraiset pölyttäjät; korostaa 
tarvetta lisätä tarkistuksen avoimuutta; panee merkille, että EFSA laatii omaa 
ApisRAM-mallintamisjärjestelmäänsä, jonka odotetaan vastaavan paremmin 
mehiläisten biologiaa kuin BeeHAVE ja aiheuttavan vähemmän eturistiriitoja;

38. korostaa maatalousalueiden monipuolisten maisemapiirteiden merkitystä biologisen 
monimuotoisuuden edistämisen ja pölyttäjien suojelun sekä ennallistamisen kannalta 
samoin kuin mehiläishoitajien roolia; korostaa, että viheralueiden lisääminen 
kaupunkialueilla voi myös edistää näiden tavoitteiden saavuttamista; kehottaa 
jäsenvaltioita sisällyttämään strategiasuunnitelmien luonnoksiinsa toimenpiteitä, jotka 
kohdistuvat eri pölyttäjäryhmiin;

Biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen aiheuttajat

39. korostaa, että vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian toimissa on puututtava 
asianmukaisesti kaikkiin niihin viiteen tärkeimpään tekijään, jotka vauhdittavat 
luontomme köyhtymistä: muutokset maan ja meren käytössä, eliöiden suora 
hyödyntäminen, ilmastonmuutos, saastuminen ja haitalliset vieraslajit; korostaa, että 
olisi myös puututtava muutoksen perimmäisiin syihin tai epäsuoriin aiheuttajiin, kuten 
kestämättömiin tuotanto- ja kulutusmalleihin, populaatiodynamiikkaan, kauppaan, 
teknologisiin innovaatioihin ja hallintomalleihin;

Muutokset maan ja meren käytössä

40. korostaa, että maaperän biologinen monimuotoisuus tarjoaa elintärkeitä 
ekosysteemipalveluja ja lieventää ilmastonmuutosta ja on näin yksi maanpäällisten 
hiilinielujen tärkeimmistä osatekijöistä; panee huolestuneena merkille maaperän 
huonontumisen lisääntymisen ja asiaa koskevan EU:n lainsäädännön puuttumisen; 
toteaa, että eri alojen lainsäädännössä on joitakin säännöksiä, jotka edistävät epäsuorasti 
maaperän suojelua, mutta katsoo, että tämä on johtanut osittaiseen suojeluun ja erittäin 
hajanaiseen hallintoon EU:ssa; kehottaa siksi komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen, jolla luodaan maaperän suojelua ja kestävää käyttöä koskeva 
yhteinen kehys täysimääräisesti toissijaisuusperiaatetta kunnioittaen ja sisällytetään 
kyseinen suojelu tehokkaasti kaikkiin asiaankuuluviin EU:n politiikkoihin;

41. korostaa, että tässä maaperää koskevassa yhteisessä kehyksessä olisi käsiteltävä kaikkia 
tärkeimpiä maaperään kohdistuvia uhkia, joita ovat esimerkiksi maaperän biologisen 
monimuotoisuuden köyhtyminen, maaperän orgaanisen aineksen häviäminen, 
saastuminen, suolaantuminen, happamoituminen, aavikoituminen, eroosio ja maaperän 

68 Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. lokakuuta 2019 ehdotuksesta komission asetukseksi asetuksen (EU) 
N:o 546/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kasvinsuojeluaineiden vaikutusta tarhamehiläisiin 
koskevasta arvioinnista (Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0041).
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sulkeminen; korostaa, että siihen on sisällytettävä yhteiset määritelmät, selkeät 
tavoitteet ja seurantakehys; kannattaa myös erityisen puhdistamistavoitteen asettamista;

42. katsoo, että terve maaperä, mihin kuuluu maaperän hedelmällisyys ja rakenne, on 
ratkaisevan tärkeä maatalousalalle; huomauttaa, että muun muassa kestämättömillä 
maa- ja metsätalouskäytännöillä, maankäytön muutoksilla, rakennustoiminnoilla, 
sulkemisella ja teollisuuden päästöillä on kielteinen vaikutus maaperään; korostaa, että 
olisi otettava käyttöön metsänkorjuu- ja viljelymenetelmiä, jotka eivät ole niin 
vahingollisia maaperälle;

43. kehottaa komissiota tarkistamaan teollisuuden päästöistä annettua direktiiviä 
2010/75/EU ja kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annettua direktiiviä 2006/21/EY, 
jotta voidaan ottaa paremmin huomioon teollisuus- ja kaivostoiminnan aiheuttama 
maaperän huonontuminen; toistaa kehotuksensa ottaa käyttöön kaivetun maa-aineksen 
materiaalien hyödyntämistä koskeva tavoite69;

44. kehottaa jäsenvaltioita olemaan myöntämättä lupia uusille hydraulista murtamista 
käyttäville toimille EU:ssa ja keskeyttämään kaikki parhaillaan toteutettavat toimet 
varovaisuusperiaatetta noudattaen ja ennalta ehkäiseviä toimia toteuttaen sekä ottaen 
huomioon epätavanomaisten hiilivetyjen saamiseksi suoritettavaan hydrauliseen 
murtamiseen liittyvät riskit ja ilmastoon, ympäristöön ja biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät haittavaikutukset;

45. muistuttaa, että EU on sitoutunut saavuttamaan maaperän huonontumisen nollatason70 
vuoteen 2030 mennessä aavikoitumisen torjuntaa koskevan YK:n yleissopimuksen 
(UNCCD) puitteissa, mutta että tämä tavoite jää todennäköisesti saavuttamatta, kuten 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa71 todetaan; pitää 
valitettavana, että vaikka aavikoituminen uhkaa biologista monimuotoisuutta, maaperän 
hedelmällisyyttä, maan luonnollista kestävyyttä, elintarviketuotantoa ja veden laatua ja 
vaikka 13 jäsenvaltiota on ilmoittanut kärsivänsä aavikoitumisesta YK:n 
yleissopimuksen mukaisesti, komissio ei puutu siihen tehokkaasti; kehottaa siksi 
komissiota toimimaan kunnianhimoisemmin ja esittämään viipymättä aavikoitumista ja 
maaperän huonontumista koskevan EU:n strategian;

46. panee merkille, että kaupungistuminen ja vapaa-ajan toiminta muodostavat EU:ssa 
13 prosenttia kaikesta ilmoitetusta luontoon kohdistuvasta kuormituksesta ja 
48 prosenttia kaikesta mereen kohdistuvasta kuormituksesta72; korostaa, että vihreät 
kaupunkialueet ja vihreä infrastruktuuri voivat tarjota ekosysteemipalveluja, joilla 
tuetaan biologista monimuotoisuutta ja edistetään väestön fyysistä ja henkistä 
hyvinvointia;

69 Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. helmikuuta 2021 uudesta kiertotaloutta koskevasta 
toimintasuunnitelmasta (Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0040).
70 Aavikoitumisen torjuntaa koskevan YK:n yleissopimuksen osapuolet ovat määrittäneet maanperän 
huonontumisen nollatason seuraavasti: tila, jossa ekosysteemitoimintojen ja palveluiden tukemiseen ja 
ruokaturvan parantamiseen tarvittavien maavarojen määrä ja laatu pysyy vakaana tai kasvaa määritettyjen 
ajallisten ja alueellisten indikaattoreiden ja ekosysteemien puitteissa.
71 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus ”Aavikoitumisen torjunta EU:ssa: kasvava uhka 
edellyttää enemmän toimia”, 18. joulukuuta 2018.
72 State of Nature in the EU - Results from reporting under the nature directives 2013–2018.
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47. kannattaa komission aikomusta perustaa kaupunkien viherryttämistä käsittelevä EU:n 
foorumi; kehottaa komissiota asettamaan kunnianhimoisia ja sitovia erityisiä tavoitteita 
kaupunkien biologiselle monimuotoisuudelle, luontopohjaisille ratkaisuille ja 
ekosysteemilähtöisille lähestymistavoille sekä vihreälle infrastruktuurille, mikä 
hyödyttää sekä ihmisiä että luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja ja edistää biologista 
monimuotoisuutta koskevien yleisten tavoitteiden saavuttamista; korostaa tarvetta 
sisällyttää uusiin rakennuksiin sellaisia toimenpiteitä kuin viherkattojen 
vähimmäisosuus, jolla tuetaan kaupunkiviljelyä, tarvittaessa myös hedelmäpuiden 
käyttöä, varmistetaan, että kemiallisia torjunta-aineita ei käytetä, vähennetään 
lannoitteiden käyttöä EU:n kaupunkien viheralueilla ja lisätään viheralueiden määrää 
asukkaiden määrän mukaan ja puututaan samalla viheralueiden saatavuuteen liittyvään 
epätasa-arvoon; kehottaa lisäksi komissiota ja jäsenvaltioita laajentamaan maan ja 
merten ekologiset käytävät kaupunkialueille, myös kehittämällä Euroopan laajuiseen 
luontoverkostoon (TEN-N) liittyvän Euroopan laajuisen vihreän infrastruktuurin 
verkoston (TEN-G);

Eliöiden suora hyödyntäminen

48. ilmaisee tukensa vuodelle 2030 asetetuille tavoitteille, joiden mukaan vähintään 
25 prosenttia maatalousmaasta olisi saatava luonnonmukaisen tilanhoidon piiriin niin, 
että tavoitetta nostetaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; panee erittäin tyytyväisenä 
merkille myös tavoitteen varmistaa, että vähintään 10 prosenttia maatalousmaasta 
koostuu hyvin monimuotoisista maisemapiirteistä, ja katsoo, että tavoite olisi pantava 
täytäntöön asianmukaisella tasolla, jotta voidaan taata elinympäristöjen ekologinen 
kytkeytyneisyys viljelymaisemien välillä; korostaa, että molemmat tavoitteet olisi 
sisällytettävä EU:n lainsäädäntöön ja kunkin jäsenvaltion olisi pantava ne täytäntöön 
myös yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) strategisten suunnitelmien yhteydessä;

49. panee erittäin huolestuneena merkille, että viljelyalueiden biologista monimuotoisuutta 
koskevan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan viljelysmaiden lajien 
määrä ja lajivalikoima EU:ssa ovat jatkuvasti vähentyneet; pitää valitettavana, että EU:n 
vuoteen 2020 ulottuneessa biodiversiteettistrategiassa ei asetettu maataloudelle 
mitattavissa olevia tavoitteita ja toimia, minkä vuoksi on vaikeaa arvioida edistymistä; 
muistuttaa, että biologista monimuotoisuutta koskevien YMP:n menojen seuranta on 
ollut epäluotettavaa ja että EU:n politiikkoja ja strategioita ei ole koordinoitu riittävästi, 
mikä on johtanut siihen, että niissä ei puututa geneettisen vaihtelun vähenemiseen73; 
kehottaa komissiota noudattamaan tilintarkastustuomioistuimen viljelyalueiden 
biologisesta monimuotoisuudesta antamia suosituksia ja hyödyntämään opittuja asioita 
vuoteen 2030 ulottuvassa biodiversiteettistrategiassa74;

50. pitää välttämättömänä, että EU:n maatalous muutetaan kestäväksi ja varmistetaan 
eläinten hyvinvointia koskevat korkeat vaatimukset ekologisen siirtymän ja 
ilmastosiirtymän mukaisesti siten, että minimoidaan fossiilisten ja kemiallisten 
tuotantopanosten sekä antibioottihoidon käyttö; korostaa, että maatalouden olisi 
edistettävä biologisen monimuotoisuuden suojelua ja ennallistamista;

73 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus ”Viljelyalueiden biologinen monimuotoisuus: 
laskusuunnassa YMP:stä saadusta rahoituksesta huolimatta”, 5. heinäkuuta 2020.
74 Ks. edellinen alaviite.
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51. pitää mahdollisten sosioekonomisten vaikutusten vuoksi välttämättömänä, että viljelijät 
saavat tukea, myös taloudellista tukea, ja koulutusta siirtymisessä kohti kestäviä 
maatalousjärjestelmiä, jotta edistetään agroekologisia ja muita innovatiivisia kestäviä 
käytäntöjä; korostaa siksi, että on tärkeää varmistaa tarkasti määritelty ja riittävä 
taloudellinen tuki, myös monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä, näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ja kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioita käyttämään YMP:n 
strategiasuunnitelmia ja sen vihreitä osatekijöitä näihin tarkoituksiin ja kehittämään 
samalla kaikkia hyödyttäviä ratkaisuja biologisen monimuotoisuuden suojeluun;

52. kehottaa komissiota laatimaan strategian, jolla tuetaan paikallisia arvoketjuja 
ehdotettujen tavoitteiden saavuttamisessa, ja korostaa, että pienet maatalousyritykset 
tarvitsevat erityistukea strategiaan osallistuessaan;

53. suhtautuu myönteisesti siihen, että luonnonmukainen maatalous tunnustetaan yhdeksi 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä, etenkin 
biologista monimuotoisuutta ajatellen, ja jotta se voi saavuttaa taloudellista kehitystä, 
maaseudun työllisyyttä, ympäristönsuojelua ja ilmastotoimia koskevat julkisen 
politiikan tavoitteet; korostaa luonnonmukaista maataloutta koskevan eurooppalaisen 
toimintasuunnitelman merkitystä luonnonmukaisen viljelyn osuuden lisäämiselle;

54. korostaa, että luonnonmukaisen elintarviketuotannon kasvua on täydennettävä 
markkinoiden ja toimitusketjun kehittämisellä sekä toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden kysyntää, myös julkisten hankintojen ja 
monenlaisten edistämistoimien avulla, tutkimuksella, innovoinnilla, koulutuksella ja 
tieteellisen tiedon siirrolla, joilla pyritään tukemaan luonnonmukaisten tuotteiden 
markkinoita ja viljelijöiden oikeudenmukaisia korvauksia ja edistetään toimenpiteitä 
nuorten luomuviljelijöiden tukemiseksi; korostaa tarvetta kehittää koko 
luonnonmukaista elintarvikeketjua EU:n luonnonmukaisten tuotteiden paikallisen 
jalostuksen ja jakelun mahdollistamiseksi;

55. panee merkille, että jäsenvaltiot edistävät näiden unionin laajuisten tavoitteiden 
saavuttamista eri tavoin sen mukaan, miten paljon niiden luomuala kehittyy, ja kehottaa 
siksi määrittelemään kansalliset tavoitteet; korostaa, että näitä tavoitteita ei saavuteta 
ilman vahvaa taloudellista tukea, vankkoja koulutusohjelmia ja neuvontapalveluja; 
kehottaa jäsenvaltioita muotoilemaan YMP:n strategiasuunnitelmansa tätä ajatellen ja 
komissiota varmistamaan, että nämä strategiasuunnitelmat vastaavat tavoitteita;

56. muistuttaa, että on tärkeää kannustaa kollektiiviseen lähestymistapaan ja hyödyntää sen 
kerrannaisvaikutusta biodiversiteettistrategian toimien edistämisessä, ja kehottaa 
komissiota edistämään ja tukemaan kumppanuusyrityksiä, kuten maatalousosuuskuntia, 
biologisen monimuotoisuuden kollektiivista suojelua koskevien toimenpiteiden 
täytäntöönpanossa;

57. korostaa YMP:n keskeistä roolia viljelysmaiden biologisen monimuotoisuuden 
suojelussa ja edistämisessä, yhdessä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman muiden 
politiikkojen kanssa; pitää valitettavana, että YMP:llä ei ole onnistuttu pysäyttämään 
vuosikymmeniä kestänyttä biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä; muistuttaa, että 
maatalouden tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat biologisesta monimuotoisuudesta, 
joka on erittäin tärkeää elintarvikejärjestelmiemme pitkän aikavälin kestävyyden ja 



PE662.048v02-00 24/105 RR\1232895FI.docx

FI

selviytymiskyvyn sekä ruokaturvan takaamiseksi; katsoo, että YMP:n eri uudistuksissa 
tehdyt pienet muutokset eivät ole antaneet viljelijöille voimakasta signaalia muuttaa 
käytäntöjään, ja katsoo, että tarvitaan merkittävä muutos, kun otetaan huomioon 
ilmaston ja biologisen monimuotoisuuden kriiseistä saadut kokemukset ja niitä koskevat 
ennusteet;

58. toistaa, että YMP:n olisi oltava täysin johdonmukainen ilmastoa ja biologista 
monimuotoisuutta koskevien EU:n tiukennettujen tavoitteiden kanssa; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita käyttämään YMP:n strategiasuunnitelmia vuoteen 2030 
ulottuvan biodiversiteettistrategian ja Pellolta pöytään -strategian tavoitteiden 
täytäntöön panemiseksi, mukaan lukien biologista monimuotoisuutta tukevien ja 
agroekologisten lähestymistapojen valtavirtaistamisen jatkamista koskevat tavoitteet, ja 
kehottaa jäsenvaltioita asettamaan kestävyydelle ja biologiselle monimuotoisuudelle 
kunnianhimoiset perustasot ympäristöehtoja määritellessään ja varmistamaan toimien, 
erityisesti ekojärjestelmien ja maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden, 
kunnianhimoisen ja nopean kehittämisen ja käyttöönoton; korostaa, että 
ennallistamiseen olisi varattava riittävät taloudelliset resurssit; kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään tähän tarkoitukseen komission suosituksia;

59. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään erityisesti YMP:n strategiasuunnitelmissaan hyvin 
monimuotoisia maisemapiirteitä koskevat tarvittavat toimenpiteet ja käyttämään 
esimerkiksi aitoja ja suojavyöhykkeitä ja katsoo, että näillä olisi pyrittävä myös 
edistämään elinympäristöjen kytkeytyneisyyttä ja ekologisten käytävien luomista; 

60. korostaa tarvetta vahvistaa YMP:n seurantakehystä muun muassa kehittämällä 
luotettavampia indikaattoreita YMP:n vaikutusten mittaamiseksi; kehottaa komissiota 
tekemään kansallisten strategiasuunnitelmien hyväksymisen jälkeen riippumattoman 
arvioinnin niiden odotetuista kokonaisvaikutuksista; kehottaa komissiota toteuttamaan 
asianmukaisia toimia, kuten pyytämään jäsenvaltioita muuttamaan strategisia 
suunnitelmiaan tai tarkistamaan YMP:n strategiasuunnitelma-asetusta väliarvioinnin 
yhteydessä, jos analyysissa pidetään riittämättöminä Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettuja toimia;

61. korostaa kestävien ruokavalioiden merkitystä; huomauttaa, että muiden aiheuttajien 
ohella kotieläintuotanto voi osaltaan vaikuttaa biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymiseen ja ilmastonmuutokseen; katsoo, että komission ja jäsenvaltioiden olisi 
helpotettava terveellisten ja kestävien ruokavalioiden käyttöönottoa, kasvipohjaiset 
ruokavaliot mukaan luettuina, erityisesti tuoreiden hedelmien ja vihannesten osalta, ja 
arvioitava eläinten hyvinvoinnille haitallisia tukia vuoteen 2022 mennessä, jotta niistä 
voidaan luopua asteittain;

62. pitää valitettavana, että maataloustuotanto ja -kulutus keskittyvät yhä enemmän 
tiettyihin viljelykasveihin ja niiden sisällä tiettyihin vähäisiin lajikkeisiin ja 
genotyyppeihin; korostaa, että geneettisen vaihtelun lisääminen ja säilyttäminen 
luonnollisin keinoin on ratkaisevan tärkeää maatalouden ekosysteemien 
monimuotoisuuden edistämiseksi ja paikallisten geenivarojen säilyttämiseksi, ja se voi 
erityisesti tarjota ratkaisuja ympäristö- ja ilmastohaasteisiin vastaamiseksi; korostaa, 
että on tärkeää käyttää paikallisiin ekosysteemeihin parhaiten soveltuvia paikallisia 
rotuja ja lajikkeita;
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63. kehottaa komissiota arvioimaan, voidaanko luonnonpääomaa koskevan tilinpidon 
kehittämisellä rajoittaa ja järkiperäistää ekosysteemien hyödyntämistä sekä niihin 
kohdistuvia vaikutuksia ja siten myötävaikuttaa biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymisen pysäyttämiseen ja tämän suuntauksen kääntämiseen; suhtautuu kuitenkin 
varauksellisesti siihen, onko mahdollista mitata tarkasti luonnon arvoa määrällisesti, ja 
korostaa, että luonnolla on itseisarvo; kehottaa tässä yhteydessä komissiota antamaan 
lisätietoja mahdollisesta kansainvälisestä luonnonpääoman tilinpitokäytäntöä 
koskevasta aloitteesta;

64. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään YMP:n strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet biologisesti monimuotoisten alueiden, myös maisemapiirteiden, 
edistämiseksi, jotta saavutetaan tavoite, jonka mukaan vähintään 10 prosenttia maa-
alasta olisi monimuotoisia, biologista monimuotoisuutta hyödyttäviä alueita, jollaisia 
ovat esimerkiksi pensasaidat, suojavyöhykkeet, kemikaalivapaat alueet ja tilapäiset 
kesannot sekä pitkällä aikavälillä biologiselle monimuotoisuudelle omistetut laajasti 
hoidetut viljelymaat, ja edistetään elinympäristöjen kytkeytyneisyyttä ja ekologisten 
käytävien luomista mahdollisuuksien mukaan, jotta maksimoidaan biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät mahdollisuudet;

65. panee merkille, että turkistuotanto, johon kuuluu tuhansien samantyyppisten 
kesyttämättömien eläinten pitäminen suljetussa tilassa lähellä toisiaan kroonisesti 
stressaavissa olosuhteissa, voi vaarantaa merkittävästi eläinten hyvinvoinnin ja lisätä 
niiden alttiutta tarttuville taudeille, myös zoonooseille, kuten covid-19-pandemian 
yhteydessä on tapahtunut minkeille;

66. pitää valitettavana, että EU:n sitoumusta noudattaa täysimääräisesti vuoteen 2020 
mennessä kestävän enimmäistuoton (MSY) tasoja, mikä oli yksi yhteisen 
kalastuspolitiikan (YKP) keskeisistä tavoitteista, ei ole saavutettu; korostaa, että kaikki 
kalapopulaatiot olisi palautettava sen tason yläpuolelle, joka voi tuottaa kestävän 
enimmäistuoton, ja samalla olisi noudatettava varovaisuusperiaatetta ja varmistettava, 
että populaation ikä- ja kokojakauma ovat sellaiset, että ne osoittavat kannan terveyden; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sitoutumaan merellisten luontotyyppien ja 
kalakantojen täysimääräiseen elvyttämiseen kestävän enimmäistuoton mukaisesti 
käyttäen kalastuksenhoidossa viipymättä ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa, 
parantamaan valikoivuutta ja muiden kuin kohdelajien eloonjäämistä ja vähentämään 
kalastuksen vaikutusta meriekosysteemeihin tätä lähestymistapaa sovellettaessa, myös 
rajoittamalla sellaisia käytäntöjä tai käyttötapoja, joilla on haitallisia vaikutuksia;

67. muistuttaa, että uuden teknisiä toimenpiteitä koskevan asetuksen75 mukaan komission 
on annettava parlamentille ja neuvostolle kertomus 31. joulukuuta 2020 mennessä ja 
että tapauksissa, joissa on näyttöä siitä, että tavoitteita ja päämääriä ei ole saavutettu, 
komissio voi ehdottaa toimenpiteitä;

68. kehottaa komissiota puuttumaan valtamerten tilan heikkenemisen, rehevöitymiseen ja 
happamoitumiseen esittämällä kunnianhimoisen toimintasuunnitelman 
meriekosysteemien suojelemiseksi ja kalavarojen säilyttämiseksi; katsoo, että kaikki 
toimenpiteet, lainsäädäntö mukaan lukien, olisi hyväksyttävä, jotta voidaan vähentää 

75 EUVL L 198, 25.7.2019, s. 105.
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taloudellisten ja muiden toimintojen mahdollisia kielteisiä vaikutuksia merellisiin 
luontotyyppeihin;

69. korostaa, että on tärkeää perustaa kalakantojen elvyttämisalueita tai pyyntikieltoalueita, 
jotta kalakannat voivat elpyä, myös kasvu- ja kutualueilla; korostaa, että 
pyyntikieltoalueilla on tärkeää kieltää kaikki kalastus ja muu pyyntitoiminta;

70. tukee voimakkaasti tavoitetta nollatoleranssista laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) suhteen; huomauttaa, että LIS-
kalastuksella on erittäin kielteinen vaikutus kalakantojen tilaan, meriekosysteemeihin, 
biologiseen monimuotoisuuteen ja EU:n kalastajien kilpailukykyyn; kehottaa lisäämään 
EU:n kauppa- ja kalastuspolitiikan johdonmukaisuutta, jotta voidaan varmistaa, että 
LIS-kalastusta torjutaan tehokkaasti;

71. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön ekosysteemilähtöisen lähestymistavan kaikkiin 
merten biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä aiheuttaviin tekijöihin, ja katsoo, 
että lähestymistavassa olisi otettava huomioon paitsi kalakantoihin, biologiseen 
monimuotoisuuteen ja meriekosysteemeihin kohdistuva kalastuspaine myös muut 
tekijät, kuten saastuminen ja ilmastonmuutos, merenkulku, rannikko- ja lähialueiden 
käyttö, myös tekemällä kaikesta kalastuksesta ja muista mereen liittyvistä toiminnoista 
ekosysteemiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, ottaen huomioon ekosysteemien kyky 
edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista sekä peto-saalis-suhteet;

72. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon perusteella toimenpiteitä, joilla edistetään hyvinvointia edistävien 
menetelmien kehittämistä ja täytäntöönpanoa kalojen pyydystämisessä, aluksesta 
purkamisessa ja teurastuksessa;

73. katsoo, että on tärkeää varmistaa, että kalanviljelykäytännöt ovat kestäviä ja perustuvat 
kalojen hyvään hyvinvointiin; katsoo, että vesiviljelyn olisi perustuttava kestäviin 
tuotantomenetelmiin, kuten laajaperäisiin menetelmiin ja levien, simpukoiden, 
lammikkoviljelyn ja laguunien vesiviljelyn käyttöön, sillä nämä voivat tarjota tärkeitä 
ekosysteemitoimintoja ja -palveluja, mukaan lukien kosteikkojen elinympäristöjen 
säilyttäminen, ja vähentää luonnonvaroihin ja biologiseen monimuotoisuuteen 
kohdistuvaa painetta sen lisäksi, että ne vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja tarjoavat 
ravintoa; ilmaisee huolensa kalojen pyydystämisestä yksinomaan siihen tarkoitukseen, 
että niillä ruokitaan viljeltyjä kaloja, ja katsoo, että tästä kalanpyyntikäytännöstä olisi 
luovuttava vaiheittain ja se olisi korvattava kestävillä vaihtoehdoilla; korostaa tarvetta 
varmistaa, että vesiviljelyyn liittyvät hallinnolliset menettelyt ovat selkeitä ja että ne 
voidaan panna täysimääräisesti täytäntöön; pyytää komissiota tarvittaessa päivittämään 
vesiviljelyä ja Natura 2000 -alueita koskevia ohjeitaan;

74. panee huolestuneena merkille, että merenpohjan laaja-alaiset fyysiset häiriöt jatkuvat 
edelleen Euroopan rannikkovesillä erityisesti pohjatroolauksen seurauksena76, ja toteaa, 
että FAO on määrittänyt pohjatroolauksen pyydystyypiksi, joka vaikuttaa eniten 
poisheitettyjen saaliiden määrään vuodessa ja että sillä on erittäin haitallinen vaikutus 

76 Euroopan ympäristökeskuksen raportti ”Marine Messages II”, s. 34.
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merenpohjaan riippuen kalastuksesta ja kalastusalueiden erityispiirteistä77; muistuttaa, 
että pohjatroolaus on yksi yleisimmistä pyydyksistä Euroopassa78; muistuttaa nykyisestä 
vaatimuksesta lopettaa pohjaa koskettavilla pyydyksillä kalastus 400 metriä syvemmällä 
sellaisilla alueilla, joilla tiedetään olevan tai todennäköisesti olevan haavoittuvia 
meriekosysteemejä; kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan asetuksen 
(EU) 2016/233679 tehokkaan ja täysimääräisen täytäntöönpanon, myös merenalaisten 
vuorten osalta; kehottaa lisäksi komissiota Välimeren rajoitteita80 noudattaen 
rajoittamaan, silloin kun se on tarpeen rannikkoekosysteemien suojelemiseksi, 
pohjatroolauksen käyttöä muilla rannikkoalueilla, myös tulevassa kalavarojen 
säilyttämistä ja meriekosysteemien suojelua koskevassa toimintasuunnitelmassaan, jotta 
varmistetaan kestävimmät ja vähiten vahingolliset käytännöt;

75. korostaa, että kalastuksenhoitosuunnitelmissa olisi otettava huomioon sellaisten 
tieteellisten tutkimusten tulokset, jotka koskevat kalastuskäytäntöjen vaikutusta lajeihin, 
elinympäristöihin, valtamerten biologiseen monimuotoisuuteen ja meriympäristöön, ja 
edistettävä tunnistettujen kielteisten vaikutusten ratkaisemista, mukaan lukien niiden 
käytön rajoittaminen tai uusien teknisten hillitsemisratkaisujen käyttöönotto; korostaa 
lisäksi, että herkkien lajien sivusaaliit olisi poistettava tai vähennettävä tasolle, joka 
mahdollistaa täyden elpymisen, ja että merenpohjan luontotyypeille aiheutuvat vahingot 
olisi minimoitava;

76. kehottaa komissiota laatimaan supertroolareiden määritelmän ja harkitsemaan 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan niiden toimintaa EU:n vesillä, erityisesti kieltämällä 
niiden toiminta suojelualueilla;

77. katsoo, että on olennaisen tärkeää tehdä hyvää yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden, 
erityisesti naapurimaiden, kanssa ja edistää kalavarojen seurantaa EU:n ulkopuolisilla 
vesillä vastaavalla tavalla, jotta voidaan varmistaa merellisten luontotyyppien terve 
ekosysteemi yli rajojen;

78. muistuttaa, että YKP ja kalastuksenvalvonta-asetus81 tarjoavat EU:lle sääntelykehyksen 
ja erityisiä välineitä kalatalousalaa varten; pitää tarpeellisena varmistaa 
sosioekonominen kestävyys niiden kalastajien kannalta, joihin sinisen talouden 
ekologisiin käytäntöihin siirtyminen vaikuttaa, ja täyttää asiaan liittyvät koulutustarpeet; 
korostaa, että on tärkeää varmistaa näihin tarkoituksiin riittävästi rahoitusta Euroopan 
meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta;

77 FAO:n tekninen asiakirja kalastuksesta ja vesiviljelystä ”A third assessment of global marine fisheries 
discards”, 19. helmikuuta 2019.
78 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus ”Viljelyalueiden biologinen monimuotoisuus: 
laskusuunnassa YMP:stä saadusta rahoituksesta huolimatta”. 
79 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2336, annettu 14. joulukuuta 2016, Koillis-Atlantin 
syvänmeren kantojen kalastusta koskevista erityisedellytyksistä, Koillis-Atlantin kansainvälisillä vesillä 
harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöksistä (EUVL L 354, 23.12.2016, s. 1).
80 Neuvoston asetus (EY) N:o 1967/2006, annettu 21. joulukuuta 2006, kalavarojen kestävää hyödyntämistä 
koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11).
81 Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20. marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka 
tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).
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79. pyytää, että neuvosto julkistaa ennakoivasti kaikki asiakirjat, jotka liittyvät suurimpia 
sallittuja saaliita koskeviin hyväksyttyihin asetuksiin, kuten Euroopan oikeusasiamies 
suosittaa asiassa 640/2019/FP;

80. suosittaa, että tietoa kerätään jatkuvasti, jotta voidaan paremmin arvioida 
kestävyyskriteerejä ja estää kalastusalueiden perustaminen alueille, joilla on todettu 
olevan haavoittuvia meriekosysteemejä;

81. vaatii, että suojeltujen alueiden ensisijaisena tavoitteena on oltava ympäristön 
säilyttäminen ja ennallistaminen ja että mikään toiminta näillä alueilla ei saisi vaarantaa 
tätä tavoitetta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kieltämään ihmisen haitallisen 
toiminnan suojelluilla merialueilla; kehottaa komissiota varmistamaan, että kansallisissa 
merten aluesuunnitelmissa otetaan huomioon se, miten herkkiä lajit ja luontotyypit ovat 
ihmisen kaikilla merialueilla aiheuttamalle kuormitukselle;

82. pitää tärkeänä vahvistaa nykyisiä suojeltuja merialueita ja toteuttaa niiden suojelun 
tehokkaasti, etenkin biodiversiteettikeskittymissä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan ensi tilassa näitä alueita koskevia erityisiä hoitosuunnitelmia, joissa 
määritellään selkeät suojelutavoitteet ja tehokkaat seuranta-, tarkkailu- ja 
valvontatoimet; kehottaa etenkin jäsenvaltioita jouduttamaan yhteisten suositusten 
laatimista ja toimittamista YKP-asetuksen 11 artiklan mukaisesti kalastuksenhoidosta 
niiden suojelluilla merialueilla; katsoo, että ilmastonmuutoksen vaikutukset 
meriympäristön lajeihin olisi otettava täysimääräisesti huomioon; kehottaa lisäksi 
komissiota laatimaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa parhaan käytettävissä olevan 
tieteellisen tiedon perusteella kriteerit ja ohjeet suojeltaviksi valittujen merialueiden 
asianmukaisille hoitosuunnitelmille, myös ekologisten käytävien sijaintipaikoilla, ja 
helpottamaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä;

83. kehottaa komissiota sisällyttämään suojellut merialueet kansainvälisiin tavoitteisiin 
vasta sitten, kun niitä hoidetaan asianmukaisesti;

84. katsoo, että uudet suojeltavat merialueet olisi sisällytettävä Natura 2000 -verkostoon ja 
että niillä olisi edistettävä ekologista kytkeytyneisyyttä;

85. korostaa, että onnistuneesti suojellut merialueet tarjoavat merkittäviä sosioekonomisia 
hyötyjä etenkin rannikkoyhteisöille ja kalastus- ja matkailualalle ja että suojelluilla 
merialueilla voi olla kalakantojen elvyttämisen kannalta keskeisiä ekologisia toimintoja, 
jotka parantavat niiden resilienssiä;

86. korostaa, että EU:n uuden metsästrategian on oltava linjassa ja johdonmukainen 
eurooppalaisen ilmastolain ja vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian kanssa; 
korostaa, että tarvitaan kokonaisvaltainen ja johdonmukainen EU:n metsästrategia, jolla 
vahvistetaan EU:n metsien ja metsäalan monitoimista roolia ja edistetään metsien 
laajoja sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä hyötyjä EU:n ilmasto- ja 
ympäristötavoitteet täysimääräisesti huomioon ottaen; korostaa tarvetta selkeään 
priorisointiin siten, että ilmaston ja biologisen monimuotoisuuden suojelu ja 
ennallistaminen ovat uudessa EU:n metsästrategiassa keskeisiä ja toisiinsa liittyviä 
tavoitteita; kehottaa sisällyttämään luonnon ennallistamista koskevaan suunnitelmaan 
erityisiä metsäekosysteemien ennallistamista ja ennallistamisen jälkeistä suojelua 
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koskevia sitovia tavoitteita, jotka olisi sisällytettävä myös metsästrategiaan; katsoo, että 
paikallis-, alue- ja jäsenvaltiotason erilaiset olosuhteet olisi otettava huomioon;

87. korostaa, että EU:n metsästrategiassa on noudatettava toissijaisuusperiaatetta ja 
tunnustettava EU:n toimivalta ympäristön – myös metsien – suojelun alalla, sekä 
muistuttaa, että SEUT:n 191 artiklan mukaan EU:n ympäristöpolitiikalla 
myötävaikutetaan muiden tavoitteiden ohella muassa ympäristön laadun säilyttämiseen, 
suojeluun ja parantamiseen sekä luonnonvarojen harkittuun ja järkevään käyttöön; 
muistuttaa, että useat EU:n säädökset vaikuttavat metsiin ja metsänhoitoon;

88. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita varmistamaan sisäisissä ja ulkoisissa 
toimintapolitiikoissaan metsäympäristön mahdollisimman korkeatasoisen suojelun;

89. kehottaa siksi edistämään uudessa EU:n metsästrategiassa kestävää metsänhoitoa; 
muistuttaa, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet soveltamaan kestävän 
metsänhoidon määritelmää ja periaatteita; panee kuitenkin merkille, että komissio 
kehittää parhaillaan kestävää metsänhoitoa koskevaa EU:n tason määritelmää, jonka 
olisi perustuttava mitä tiukimpiin kestävyysvaatimuksiin ja jonka keskeisenä 
osatekijöinä olisi oltava biologisen monimuotoisuuden ja arvokkaiden hiilinielujen 
suojelu, ja kehottaa kehittämään tätä käsitettä edelleen biologista monimuotoisuutta 
koskevissa indikaattoreissa ja kynnysarvoissa; pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
laatia luonnonläheistä metsänhoitoa koskevat suuntaviivat, jotka olisi sisällytettävä 
kestävän metsänhoidon täytäntöönpanoon;

90. korostaa metsien roolia EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa; katsoo, että etusijalle 
olisi asetettava metsien ja muiden biomassaresurssien kiertotalouden mukainen ja 
kaskadikäyttö, joka ei vaaranna tieteellisesti perusteltuja suojelu- ja ennallistamistoimia 
ja ilmastotoimia; pitää puun käyttöä rakennusmateriaalina yhtenä hyvänä esimerkkinä;

91. korostaa tarvetta tarkistaa biomassan käyttöä energiantuotannossa koskevia EU:n 
sääntöjä ja yhdenmukaistaa ne vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian ja 
eurooppalaisen ilmastolain tavoitteiden kanssa, erityisesti osana uusiutuvia 
energialähteitä koskevaa direktiiviä ja kestävyysluokitusjärjestelmäasetuksen nojalla 
annettuja delegoituja säädöksiä;

92. on tyytyväinen sitoumukseen istuttaa vähintään kolme miljardia uutta puuta EU:ssa; 
korostaa, että puiden istutusta koskevien EU:n aloitteiden olisi perustuttava selkeisiin 
ekologisiin periaatteisiin, hiilensidontametsien ylläpitämiseen, kestävään 
uudelleenmetsittämiseen, kaupunkialueiden ja kaupunkien lähialueiden 
viherryttämiseen, ennallistamiseen, kytkeytyneisyyden lisäämiseen ja 
peltometsätalouteen sekä uusimpaan tieteelliseen tietoon; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että nämä aloitteet toteutetaan varmasti tavalla, joka vastaa ja edistää 
biologista monimuotoisuutta koskevia tavoitteita, ja että istutukset eivät korvaa 
olemassa olevia vanhoja ja biologisesti monimuotoisia metsiä, sekä edistämään osaltaan 
sitä, että metsät ovat kestäviä ja terveitä sekametsiä;

93. palauttaa mieliin päätöslauselmassaan EU:n oikeudellisesta kehyksestä EU-vetoisen 
maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttämiseksi ja sen suunnan kääntämiseksi 
esittämänsä näkemyksen; kehottaa komissiota esittämään kiireesti ehdotuksen EU:n 
oikeudelliseksi kehykseksi, joka perustuu pakollisiin asianmukaista huolellisuutta 
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koskeviin velvoitteisiin, joilla varmistetaan, että arvoketjut ovat kestäviä, että EU:n 
markkinoille saatetut tuotteet ja hyödykkeet eivät aiheuta tai ole tuotettaessa 
aiheuttaneet metsäkatoa, metsien tilan heikentymistä, ekosysteemien muuntumista tai 
niiden tilan heikentymistä taikka ihmisoikeusloukkauksia; toteaa, että tämä EU:n 
oikeudellinen kehys olisi laajennettava koskemaan myös muita paljon hiiltä sitovia ja 
biologiselta monimuotoisuudeltaan rikkaita ekosysteemejä kuin metsiä, kuten 
meriekosysteemejä ja rannikkoekosysteemejä, kosteikkoja, turvesoita tai savanneja, 
jotta estetään kuormituksen siirtyminen näihin maisematyyppeihin;

94. pyytää komissiota tutkimaan mahdollisuutta luoda ensisijaisesti Maailman 
kauppajärjestön (WTO) puitteissa oikeudellinen kehys, joka mahdollistaa sellaisten 
tiettyjen raaka-aineiden, tuotteiden ja palvelujen kaupan kieltämisen, jotka vaarantavat 
biologisen monimuotoisuuden;

95. korostaa, että EU:n tuotannon ja kulutuksen ekologista jalanjälkeä olisi kiireesti 
pienennettävä, jotta pysytään maapallon kestävyyden rajoissa; kehottaa komissiota 
ehdottamaan vuoteen 2030 ulottuvia sitovia EU:n tavoitteita, jotta vähennetään 
merkittävästi EU:n materiaali- ja kulutusjalanjälkiä ja saadaan ne pysymään maapallon 
kestävyyden rajoissa vuoteen 2050 mennessä82; kannattaa sitä, että komissio soveltaa 
elinkaarilähestymistapaa tuotteiden ja organisaatioiden ympäristöjalanjäljen 
mittaamiseen; katsoo, että muovin tuotantoa ja käyttöä olisi vähennettävä; korostaa, että 
taloudellisessa toiminnassa, joka vaikuttaa ja perustuu ekosysteemeihin ja niiden 
biologiseen monimuotoisuuteen ja näiden hyödyntämiseen, olisi toteutettava kaikki 
mahdolliset suojatoimet, joilla lievennetään näihin ekosysteemeihin kohdistuvia 
kielteisiä vaikutuksia;

Ilmastonmuutos

96. ilmaisee huolensa siitä, että maalla elävien lajien levinneisyysalueista suurin osa 
supistuu merkittävästi, jos maapallon ilmasto lämpenee 1,5–2 celsiusastetta, ja että 
meriympäristön lajit ovat yhtä lailla uhattuina etenkin, koska nykyisen kehityskulun 
perusteella lämpötila nousee mitä todennäköisimmin tätä enemmän; toistaa sen vuoksi, 
että EU:n on asetettava paljon kunnianhimoisempia tavoitteita, joissa luontopohjaiset 
ratkaisut ja ekosysteemilähtöiset lähestymistavat asetetaan etusijalle ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä koskevien tavoitteiden saavuttamisessa ja sopeutumisstrategioissa, ja pitää 
tarpeellisena lisätä maan ja meren luonnollisten hiilinielujen suojelua EU:ssa, koska se 
on kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä täydentävä toimenpide;

97. kehottaa komissiota arvioimaan ilmastonmuutoksen vaikutusta lajien runsauteen ja 
maantieteelliseen levinneisyyteen, ottamaan tämän arvioinnin huomioon pannessaan 
täytäntöön vuoteen 2030 ulottuvaa biodiversiteettistrategiaa ja auttamaan jäsenvaltioita 
sisällyttämään tulokset kansalliseen politiikkaansa ja luontodirektiivien mukaiseen 
tulevaan raportointiin;

98. korostaa terveiden valtameriekosysteemien keskeistä roolia biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisessä ja tämän suuntauksen kääntämisessä 
sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä; kehottaa suojelemaan ja ennallistamaan 
runsaasti hiiltä sitovia valtamerten luontotyyppejä, jotta voidaan parantaa hiilidioksidin 

82 Euroopan parlamentin päätöslauselma uudesta kiertotaloutta koskevasta toimintasuunnitelmasta.
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varastointia, rannikoiden suojelua ja meriympäristön lajien ja kalastuselinkeinon kykyä 
selviytyä ilmastonmuutoksesta; kehottaa lisäksi sisällyttämään ne tehokkaasti 
hoidettuihin suojeltuihin merialueisiin;

99. kehottaa komissiota – ottaen huomioon luonnollisten hiilinielujen tärkeän roolin 
ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa – ehdottamaan eurooppalaisen ilmastolain83 
hyväksymisen jälkeen kunnianhimoista vuoteen 2030 ulottuvaa tieteelliseen tietoon 
perustuvaa EU:n tavoitetta, joka koskee kasvihuonekaasupäästöjen poistamista 
luonnollisten hiilinielujen avulla, ja toteaa, että tämän tavoitteen olisi oltava 
yhdenmukainen vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian kanssa ja se olisi 
asetettava lainsäädännössä; muistuttaa lisäksi, että päästöjen nopean vähentämisen on 
edelleen oltava etusijalla;

100. kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian ilmastoa ja biologista 
monimuotoisuutta koskevan EU:n pitkän aikavälin toimintasuunnitelman, mukaan 
lukien asiaan liittyvät tavoitteet, jolla parannetaan koordinointia ja varmistetaan tulevien 
toimien johdonmukaisuus, kestävyys ja keskinäiset yhteydet ja johon sisällytetään 
vuoden 2020 jälkeisen maailmanlaajuisen biodiversiteettikehyksen, Pariisin 
sopimuksen, kansallisesti määritettyjen panosten ja kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaiset sitoumukset; korostaa, että on tärkeää koordinoida virallisesti mahdollisimman 
pian ilmasto- ja biodiversiteettisuunnitelmien seurantaa, raportointia ja tarkistamista; 
korostaa, että kestävät ja terveet ekosysteemit ovat ratkaisevan tärkeitä 
ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa ja että eurooppalaisen 
ilmastosopimuksen mukaisissa toimissa olisi varmistettava biologisen 
monimuotoisuuden ja ilmastopolitiikan yhteisvaikutukset;

101. pitää myönteisenä uutta EU:n strategiaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi; katsoo, 
että sopeutumisstrategian puitteissa toteutettavat toimet olisi mukautettava täysin 
vuoteen 2030 ulottuvaan biodiversiteettistrategiaan sekä unionin 
pelastuspalvelumekanismin toimenpiteisiin, jotka koskevat luonnonkatastrofien 
ennaltaehkäisyä ja niihin varautumista;

102. kannattaa lisäksi biodiversiteettisopimuksessa määriteltyjä ekosysteemilähtöisiä 
lähestymistapoja, jotka tarjoavat maan, veden ja elollisten luonnonvarojen yhdennettyyn 
hallinnointiin kokonaisvaltaisen strategian, joka edistää niiden suojelua ja kestävää 
käyttöä oikeudenmukaisella tavalla;

103. korostaa, että käsite ”luontopohjaiset ratkaisut” olisi määriteltävä paremmin ja että tällä 
määritelmällä olisi varmistettava, että biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemin 
eheys eivät vaarannu; kehottaa siksi kehittämään selkeämmän määritelmän EU:n tasolla 
sekä luontopohjaisten ratkaisujen käytön mahdollistavia suuntaviivoja ja välineitä, jotta 
voidaan maksimoida kytkeytyneisyys luontoon sekä biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen hyödyt ja 
yhteisvaikutukset;

83 Alustava sopimus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
(COM(2020)0080 – C9 0077/2020 – 2020/0036(COD)).
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104. toteaa, että monissa kansallisissa ilmastostrategioissa ei vieläkään hyödynnetä 
luontopohjaisia ratkaisuja; katsoo, että luontopohjaisia ratkaisuja käsittelevä 
sidosryhmäfoorumi voisi auttaa vahvistamaan monenvälisten biologista 
monimuotoisuutta ja ilmastonmuutosta käsittelevien kansainvälisten yleissopimusten 
yhteisvaikutuksia sekä saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet;

Saastuminen

105. pitää myönteisinä komission tavoitteita vähentää vaarallisempien ja kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä 50 prosentilla ja lannoiteravinteiden hävikkiä 50 prosentilla, 
minkä ansiosta lannoitteiden käyttö vähenee vähintään 20 prosentilla vuoteen 2030 
mennessä, ja katsoo, että kaikki nämä tavoitteet olisi asetettava lainsäädännössä ja niitä 
olisi tarkistettava vuoden 2030 jälkeistä aikaa ajatellen, jotta voidaan jatkaa 
vähentämistä ja tehdä pitkän aikavälin sitoumuksia; kehottaa arvioimaan näitä 
tavoitteita tehokkaasti erityisten välitavoitteiden perusteella;

106. kehottaa komissiota asettamaan näille tavoitteille selkeät ja kunnianhimoiset perustasot 
ja määrittämään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa niiden oikeudenmukaisen panoksen 
EU:n laajuisiin tavoitteisiin ottaen huomioon niiden erilaiset lähtökohdat ja olosuhteet; 
painottaa, että kunkin jäsenvaltion olisi toteutettava määrätietoisia toimenpiteitä 
tavoitteidensa saavuttamiseksi;

107. vastustaa glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän uusimista 31. joulukuuta 2022 jälkeen; 
kehottaa kaikkia jäsenvaltioita toteuttamaan asianmukaiset valmistelut tarjotakseen 
viljelijöille toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoisia ratkaisuja sen jälkeen, kun glyfosaatin 
käyttö on kielletty;

108. palauttaa mieliin torjunta-aineiden lupamenettelystä unionissa 16. tammikuuta 2019 
antamansa päätöslauselman84 ja odottaa komission ja jäsenvaltioiden noudattavan ilman 
viiveitä kaikkia siinä esitettyjä kehotuksia; pyytää, että kun komissio tarkistaa 
kasvinsuojeluaineita koskevien puitteiden täytäntöönpanotoimenpiteitä, se esittäisi 
säännöksiä, joilla tuetaan EU:n laajuista torjunta-aineiden vähentämistavoitetta 
esimerkiksi vahvistamalla ja selkeyttämällä torjunta-aineiden markkinoillepääsyn 
myöntämisessä sovellettavia ympäristökriteerejä; korostaa, että jos EFSA toteaa, että 
ympäristöön kohdistuu kohtuuttomia vaikutuksia, hyväksymispäätöstä ei pitäisi tehdä; 
kehottaa komissiota lisäämään sääntelyssä edellytettävien riskejä koskevien tietojen 
avoimuutta ja saatavuutta;

109. katsoo, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 53 artiklan 1 kohdassa sallittua poikkeusta 
olisi selkeytettävä ja sovellettava ainoastaan terveyteen ja ympäristöön liittyvin 
perustein; pitää valitettavana, että tämän poikkeuksen turvin heikennetään kieltoa, joka 
koskee kolmen neonikotinoidin kaikkea ulkokäyttöä;

110. kehottaa komissiota saattamaan nopeasti päätökseen torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annetun direktiivin 2009/128/EY85 tarkistamisen ja sisällyttämään siihen 
torjunta-aineiden vähentämistavoitteet sekä toteuttamaan kaikki toimenpiteet sen 

84 EUVL C 411, 27.11.2020, s. 48.
85 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY, annettu 21. lokakuuta 2009, yhteisön politiikan 
puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 71).
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varmistamiseksi, että jäsenvaltiot sitoutuvat direktiivin täytäntöönpanoon, myös 
kansallisissa toimintasuunnitelmissaan;

111. toteaa, että torjunta-aineiden laaja käyttö johtaa torjunta-aineresistenssiin, mikä on 
merkittävä, torjunta-aineiden tehokkuutta vähentävä ongelma; huomauttaa, että torjunta-
aineiden käytön ja torjunta-aineriippuvuuden lisääntyminen tulee viljelijöille kalliiksi; 
toteaa, että biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen ja tuholaisten torjunta-
aineresistenssin kehittymisen välttämistoimenpiteissä on tärkeää noudattaa tiettyä 
hierarkiaa direktiivin 2009/128/EY liitteessä III mainittujen integroidun torjunnan 
kahdeksan periaatteen mukaisesti, eli kemiallisia torjunta-aineita olisi käytettävä vasta 
viimeisenä keinona;

112. pitää valitettavana, että kemikaalien ympäristöön ja biologiseen monimuotoisuuteen 
kohdistuvia vaikutuksia usein aliarvioidaan ja aliarvotetaan REACH-asetuksen 
mukaiseen lupamenettelyyn liittyvässä sosioekonomisessa analyysissä; on huolestunut 
siitä, että edelleen käytetään ja hyväksytään vaarallisia kemikaaleja, joilla on kielteisiä 
ympäristövaikutuksia tai joiden turvallisuudesta ympäristölle ei ole tietoja; kehottaa 
komissiota, jonka kuuluu hallita riskejä, tarkastelemaan huolellisemmin kemikaalien 
vaikutuksia, myös pysyviä ja pitkäkestoisia vaikutuksia ympäristöön ja 
biodiversiteettiin;

113. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan yhtäläiset normit ja tehokkaat 
tarkastukset EU:n ulkopuolisista maista tuotaville maataloustuotteille;

114. kehottaa komissiota tarkastelemaan uudelleen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 
annettua asetusta (EY) N:o 396/200586 ja sisällyttämään eläinten terveyden ja 
ympäristöön liittyvät riskit lakisääteisiin perusteisiin;

115. pitää myönteisenä komission sitoumusta tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja 
sidosryhmien kanssa sen varmistamiseksi, että maatalousalan kansalliset 
strategiasuunnitelmat vastaavat alusta asti Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja 
Pellolta pöytään -strategian kunnianhimoisia tavoitteita eli että niissä pyritään entistä 
kunnianhimoisemmin vähentämään huomattavasti kemiallisten torjunta-aineiden 
käyttöä ja riskejä samoin kuin lannoitteiden ja antibioottien käyttöä; korostaa, että on 
tärkeää pyrkiä näihin tavoitteisiin kokonaisvaltaisesti ja kiertotalouteen perustuvilla 
tavoilla, kuten soveltamalla hyväksyttyjä agroekologisia lähestymistapoja, kuten 
integroitua tuotantoa ja luonnonmukaista viljelyä, viljelykierto mukaan lukien; korostaa 
myös täsmäviljelyn, digitalisaation ja muiden välineiden merkitystä torjunta-aineiden, 
lannoitteiden ja ravinteiden käytön vähentämisessä ja tehostamisessa;

116. painottaa, että EU:n maatalous-, kalastus- ja metsäaloilla on tärkeä rooli luonnon 
suojelussa ja ennallistamisessa ja että nämä alat on otettava täysimääräisesti mukaan 
vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian täytäntöönpanoon; korostaa, että 
täytäntöönpanotoimenpiteitä varten olisi tarjottava tarkasti määriteltyä tukea ja 
koulutusohjelmia sekä välineiksi kestäviä, turvallisia, tehokkaita ja kohtuuhintaisia 
ratkaisuja ja vaihtoehtoja ja että saataville olisi asetettava uusinta tietoa, teknologiaa ja 

86 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23. helmikuuta 2005, torjunta-
ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla (EUVL L 
70, 16.3.2005, s. 1).
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neuvontapalveluja; korostaa lisäksi, että myönteiset kannustimet ja parhaiden 
käytäntöjen vaihto voivat edistää strategian täytäntöönpanoa;

117. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että vuoteen 2030 ulottuvan 
biodiversiteettistrategian tavoitteet otetaan täysimääräisesti huomioon pantaessa 
täytäntöön Pellolta pöytään -strategiaa, kestävyyttä edistävää kemikaalistrategiaa ja 
tulevaa saasteettomuustoimintasuunnitelmaa, jossa olisi käsiteltävä myös valo- ja 
melusaastetta, vedenalainen melu mukaan lukien; korostaa, että on ensisijaisen tärkeää 
torjua saastumista sen lähteellä ja varmistaa samalla parhaiden käytettävissä olevien 
teknologioiden käyttö;

118. kehottaa komissiota asettamaan kunnianhimoisen, vuoteen 2030 mennessä 
saavutettavan vähennystavoitteen, joka koskee keinovalon käyttöä ulkona, ja 
ehdottamaan suuntaviivoja siitä, miten jäsenvaltiot voivat vähentää keinovaloa yöllä;

119. painottaa tarvetta sisällyttää vuoteen 2030 ulottuvaan biodiversiteettistrategiaan erityisiä 
toimenpiteitä, joilla vähennetään biologiseen monimuotoisuuteen ja terveyteen suoraan 
vaikuttavaa saastetta, kuten muovia, mikromuovia ja kemikaaleja; kehottaa komissiota 
varmistamaan uuden kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman ja siihen liittyvän 
lainsäädännön kaikkien toimien nopean täytäntöönpanon;

Haitalliset vieraslajit

120. ilmaisee huolensa siitä, että haitalliset vieraslajit muodostavat vakavan uhan 
ympäristölle, elinkeinoille ja ruokaturvalle ja vahingoittavat peruuttamattomasti 
suojelualueita ja niiden luonnon monimuotoisuutta, mitä vaikutuksia pahentaa vielä 
ilmastonmuutos;

121. pitää valitettavana, että unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien 
luetteloon on kirjattu alle 6 prosenttia EU:ssa tavattavista haitallisista vieraslajeista; 
kehottaa komissiota tehostamaan toimia ja varmistamaan, että uhanalaisia lajeja 
uhkaavat haitalliset vieraslajit sisällytetään luetteloon; kehottaa lisäksi komissiota 
parantamaan ennaltaehkäisyä ottamalla käyttöön pakollisen riskinarvioinnin ennen 
vieraslajin ensimmäistä tuontikertaa ja ehdottamalla mahdollisimman pian EU:n 
laajuisesti sovellettavia valkoisia luetteloita lajeista, joita voidaan tuoda, pitää, kasvattaa 
ja myydä lemmikkieläiminä EU:ssa, käyttäen perustana tieteellistä riskinarviointia ja 
ekologisia ominaispiirteitä;

122. korostaa, että eksoottisten lemmikkieläinten kauppa on yksi merkittävimmistä 
haitallisten vieraslajien tuontiväylistä, minkä lisäksi haitallisten vieraslajien tuonti on 
yhteydessä muihin kuormittaviin tekijöihin, kuten maa- ja merikuljetuksiin ja merten 
roskaantumiseen; kehottaa kehittämään EU:n tasolla lisätoimenpiteitä haitallisten 
vieraslajien torjumiseksi, valvomiseksi ja hävittämiseksi, muun muassa laatimaan 
sellaisia lajeja koskevan erityisen suunnitelman, jotka uhkaavat äärimmäisen 
uhanalaisia lajeja; korostaa, että tarvitaan riittävästi teknisiä, taloudellisia ja 
henkilöresursseja, jotta voidaan tukea ennaltaehkäisytoimia ja auttaa haitallisten 
vieraslajien esiintymisalueita hävittämään sekä leviämään päässeitä että vasta havaittuja 
haitallisia vieraslajeja;
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123. pitää valitettavana, että unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien 
luetteloon on sisällytetty vain yksi meriympäristön laji87; kehottaa komissiota 
korjaamaan meriympäristön haitallisten vieraslajien suhteettoman vähäisen määrän 
luettelossa, jotta voidaan varmistaa asetuksen (EU) N:o 1143/201488 asianmukainen 
noudattaminen;

Rahoitus, valtavirtaistaminen ja hallintokehys

124. korostaa, että ennaltaehkäisyn ja ennallistamisen yhteiskunnalliset ja ympäristöön 
liittyvät hyödyt ovat investointikustannuksia suuremmat; kehottaa komissiota 
varmistamaan biodiversiteettivaikutusten valtavirtaistamisen ja arvioinnin kaikissa 
EU:n menoissa ja ohjelmissa EU:n kestävyysluokitusjärjestelmän mukaisesti; kehottaa 
soveltamaan tehokkaasti merkittävän haitan välttämisen periaatetta kaikissa EU:n 
menoissa ja ohjelmissa; kehottaa komissiota laatimaan kattavan arvion siitä, miten 
saadaan mobilisoitua luonnonsuojelutoimiin tarvittavat vähintään 20 miljardia euroa 
vuodessa, tekemään vastaavia ehdotuksia EU:n vuotuisessa talousarviossa ja 
selvittämään tarvetta luoda erityinen rahoitusväline Euroopan laajuiselle 
luontoverkostolle (TEN-N); panee merkille yhteisymmärryksen biodiversiteettimenojen 
valtavirtaistamisesta 7,5 prosenttiin vuodesta 2024 ja 10 prosenttiin vuodesta 2026 
alkaen; pitää tarpeellisena pyrkiä siihen, että monivuotisessa rahoituskehyksessä 
osoitetaan mahdollisimman pian vuodesta 2021 alkaen vähintään 10 prosenttia 
vuosimenoista biologisen monimuotoisuuden edistämiseen; painottaa tarvetta varmistaa 
ilmastorahoituksen ja biologisen monimuotoisuuden rahoituksen johdonmukaisuus; 
kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita sisällyttämään biologista monimuotoisuutta 
koskevat toimet elpymis- ja palautumissuunnitelmiinsa; painottaa, että biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyviä EU:n menoja olisi seurattava käyttämällä tehokasta, 
avointa ja kattavaa menetelmää, jonka komissio vahvistaa yhteistyössä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston kanssa;

125. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan vuoteen 2022 mennessä, mitkä tuet 
ovat ympäristölle haitallisia, jotta niiden vaiheittainen poistaminen voidaan viipymättä 
aloittaa; kehottaa suuntaamaan taloudelliset kannustimet biologiselle 
monimuotoisuudelle suotuisiin investointeihin ja muuttamaan verotusjärjestelmiä niin, 
että ympäristöverotusta ja ympäristötuloja hyödynnetään enemmän;

126. muistuttaa, että EU on sitoutunut täyttämään Pariisin sopimuksen tavoitteet; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita lopettamaan kaikki fossiilisten polttoaineiden epäsuorat ja 
suorat tuet mahdollisimman pian ja joka tapauksessa vuoteen 2025 mennessä;

127. katsoo, että fossiilisten polttoaineiden ja muiden ympäristölle haitallisten tukien 
asteittaista poistamista olisi tuettava myös maailmanlaajuisesti EU:n kauppapolitiikan ja 
vihreän diplomatian avulla, myös sopimalla etenemissuunnitelmasta, johon sisältyy 
välitavoitteita kullekin kauppakumppanille;

87 Tsiamis, K. et al., ”Prioritizing marine invasive alien species in the European Union through horizon 
scanning”, Aquatic Conservation – Marine and Freshwater Ecosystems, Vol. 30, No 4, John Wiley & Sons Ltd, 
Chichester, 2020.
88 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22. lokakuuta 2014, haitallisten 
vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35).

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/aqc.3267
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/aqc.3267
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128. palauttaa mieliin, että Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) 
arvioiden mukaan hallitukset käyttävät maailmanlaajuisesti noin 500 miljardia 
Yhdysvaltain dollaria vuosittain tukeen, joka saattaa olla haitallista biologiselle 
monimuotoisuudelle, mikä on viidestä kuuteen kertaa enemmän kuin biologiseen 
monimuotoisuuteen varatut menot yhteensä89;

129. kehottaa komissiota antamaan selkeät ohjeet ja luomaan kannustimia yksityisen 
rahoituksen mobilisoimiseksi biodiversiteettitoimia varten ja mukauttamaan investoinnit 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja vuoteen 2030 ulottuvan 
biodiversiteettistrategian tavoitteisiin; kehottaa lisäksi komissiota esittämään 
kunnianhimoisen ja tulevaisuuteen suuntautuvan kehyksen, jossa yhdistetään 
lainsäädäntötoimia ja julkiselle ja yksityiselle sektorille suunnattuja taloudellisia 
kannustimia, jotta voidaan tukea vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
päämäärien ja tavoitteiden saavuttamista osana tulevaa uudistettua kestävän rahoituksen 
strategiaa; kehottaa komissiota toteuttamaan toimia yritysten kestävien hankintojen 
alalla;

130. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan politiikan johdonmukaisuuden ja 
sovittamaan EU:n ja jäsenvaltioiden toimintapolitiikat vuoteen 2030 ulottuvaan 
biodiversiteettistrategiaan; kehottaa lisäksi noudattamaan kaikissa EU:n politiikoissa 
kaikkia perussopimusten periaatteita ja erityisesti varovaisuusperiaatetta ja saastuttaja 
maksaa -periaatetta;

131. korostaa, että kun vaikutukset on arvioitu kattavasti, tarvitaan oikeudellisesti sitova 
biologisen monimuotoisuuden hallintokehys – eräänlainen biologista monimuotoisuutta 
koskeva laki – jossa viitoitetaan tie vuoteen 2050 vahvistamalla sitovia tavoitteita, 
vuosiksi 2030 asetetut tavoitteet ja COP15-sitoumukset mukaan lukien, ja perustetaan 
älykkäisiin indikaattoreihin pohjautuva seurantamekanismi sekä suojelualueita että 
muita alueita varten; kehottaa komissiota antamaan asiasta lainsäädäntöehdotuksen 
vuonna 2022; korostaa, että riittävien henkilöresurssien ja taloudellisten resurssien 
varmistaminen on tehokkaan hallinnon kannalta ratkaisevan tärkeää;

132. kehottaa komissiota harkitsemaan sellaisen riippumattoman eurooppalaisen biologista 
monimuotoisuutta käsittelevän tiedepaneelin tai vastaavan elimen perustamista, jonka 
tehtävänä olisi arvioida EU:n toimenpiteiden johdonmukaisuutta vuoteen 2030 
ulottuvan biologista monimuotoisuutta koskevan strategian tavoitteiden kanssa ja antaa 
toimintapoliittisia suosituksia tämän perusteella, välttäen mahdollisia päällekkäisyyksiä 
Euroopan ympäristökeskuksen tai muiden EU:n ja kansainvälisten elinten 
toimintapolitiikan kanssa;

133. palauttaa mieliin, että perusoikeuskirjan 37 artiklassa viitataan periaatteeseen, jonka 
mukaan EU:n lainsäädännössä on varmistettava ympäristönsuojelu; katsoo, että oikeus 
terveelliseen ympäristöön olisi tunnustettava perusoikeuskirjassa ja että EU:n olisi 
vietävä eteenpäin aloitetta vastaavan oikeuden tunnustamiseksi kansainvälisesti;

Tutkimus, innovointi ja koulutus

89 Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön raportti ”A Comprehensive Overview of Global Biodiversity 
Finance”, huhtikuu 2020.
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134. kehottaa komissiota vahvistamaan biologisen monimuotoisuuden osuutta EU:n nuoriso-
ohjelmissa, kuten eurooppalaisessa vapaaehtoispalvelussa, ja käynnistämään yleisen 
Erasmus-ohjelman osana Vihreä Erasmus -ohjelman, jossa keskitytään tietämyksen 
vaihtoon ja opiskelijoiden ja ammattilaisten vaihto-ohjelmiin ennallistamisen ja 
säilyttämisen alalla;

135. korostaa tarvetta ymmärtää paremmin biologisen monimuotoisuuden osatekijöitä, sen 
vaikutusta ekosysteemien toimintaan ja ekosysteemien resilienssiä; katsoo, että 
biologista monimuotoisuutta koskevaa perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta olisi 
lisättävä, ja korostaa, että tätä varten olisi varmistettava riittävä rahoitus; kehottaa 
sisällyttämään biologista monimuotoisuutta koskevan tutkimuksen erilaisiin EU:n ja 
jäsenvaltioiden rahoitusohjelmiin; toistaa kehotuksensa, että EU:n tutkimusohjelmaan 
sisällytetään erityinen biologiselle monimuotoisuudelle omistettu missio; korostaa, että 
julkisen tutkimuksen rahoitusta on lisättävä huomattavasti;

136. korostaa, että on tärkeää lisätä tutkimusta luonnonmaantieteellisistä alueista ja 
organismien luokitusjärjestelmästä sekä metsäkadon ja biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymisen vaikutuksista keskeisiin palveluihin, kuten elintarviketarjontaan; korostaa 
tarvetta parantaa tietämystä tautien puhkeamisen sekä luonnonvaraisten eläinten ja 
kasvien laillisen ja laittoman kaupan, niiden suojelun ja ekosysteemien tilan 
heikentymisen välisistä yhteyksistä;

137. on vahvasti sitä mieltä, että valtameritutkimusta olisi lisättävä, koska suurinta osaa 
niistä ei ole vielä tutkittu; kehottaa komissiota omaksumaan merkittävän roolin YK:n 
valtameritutkimuksen vuosikymmenen puitteissa ja noudattamaan ”Mission Starfish 
2030: Restore our Ocean and Waters” -hankkeen suosituksia; katsoo, että rahoitusta 
olisi myönnettävä myös syvänmeren ekosysteemejä ja biologista monimuotoisuutta 
koskevalle tutkimukselle;

138. kannustaa tekemään viljelijöitä palvelevaa tutkimusta kestävistä maatalouden 
innovaatioista, teknologioista ja tuotantomenetelmistä ja -käytännöistä, jotka parantavat 
biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemien terveyttä, myös digitalisaatiosta, 
kestävästä peltometsätaloudesta, vähäriskisistä biologisista vaihtoehdoista kemiallisille 
torjunta-aineille ja torjunta-aineettomasta maataloudesta;

139. katsoo, että tehostettujen tutkimusponnistelujen olisi katettava myös suojelupolitiikan 
sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset ja mahdollisuudet, maaperän biologinen 
monimuotoisuus sekä jäätiköiden ja ikiroudan sulaminen;

140. pitää myönteisenä luonnon monimuotoisuuden tietokeskuksen ja uuden EU:n maaperän 
seurantakeskuksen perustamista;

141. korostaa, että on tärkeää osoittaa riittävät resurssit tiedonkeruuseen ja indikaattoreiden 
kehittämiseen, jotta voidaan tukea valmiuksien kehittämistä ja tehostaa biologista 
monimuotoisuutta koskevaa sidosryhmien yhteistyötä; tunnustaa digitalisaation, 
massadatan ja tekoälyn potentiaalin parantaa biologista monimuotoisuutta koskevaa 
ymmärrystä ja tietämystä;
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142. kehottaa komissiota tukemaan pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista tutkimus- 
ja innovointitoimiin, jotta ne voivat osaltaan edistää vuoteen 2030 ulottuvan EU:n 
biodiversiteettistrategian tavoitteiden saavuttamista;

143. katsoo, että ympäristökasvatuksen olisi oltava olennainen osa perusopetusta; kannattaa 
suojelualueiden perustamista, jotta niitä voidaan hyödyntää myös opetustarkoituksiin; 
korostaa, että kansalaistiedettä ja tietoisuuden lisäämistä olisi tuettava, jotta voidaan 
muun muassa osoittaa yhteiskunnalle biologisen monimuotoisuuden suojelun ja 
ennallistamisen tarve;

Vuoden 2020 jälkeinen maailmanlaajuinen biodiversiteettikehys, kansainvälinen toiminta, 
kauppa ja valtamerten hallinnointi

144. palauttaa mieliin biodiversiteettisopimuksen sopimuspuolten konferenssin 
15. kokouksesta (COP15) antamassaan päätöslauselmassa ilmaisemansa kannan ja 
muistuttaa tarpeesta saada aikaan Pariisin sopimuksen kaltainen monenvälinen sopimus, 
johon sisältyy täsmällisiä, mitattavissa ja saavutettavissa olevia, realistisia ja 
aikasidonnaisia (SMART) tavoitteita ja indikaattoreita, vankka täytäntöönpanokehys 
sekä tieteelliseen tietoon perustuva, riippumaton ja avoin tarkistusmekanismi, jotta 
biologisen monimuotoisuuden köyhtymissuuntaus saadaan vuoteen 2030 mennessä 
käännettyä; katsoo, että vuosi 2021 on käännekohta biologiselle monimuotoisuudelle 
maailmanlaajuisesti ja että EU:n olisi toimittava globaalina edelläkävijänä ja ajettava 
neuvotteluissa kunnianhimoista, sen omaa tasoa vastaavaa tai tiukempaa tavoitetasoa, 
johon sisältyvät oikeudellisesti sitovat maailmanlaajuiset ennallistamis- ja 
suojelutavoitteet, jotka on asetettava vuodelle 2030 vähintään 30 prosenttiin; pitää 
myönteisenä, että korkean tason koalitio luonnon ja ihmisten puolesta on sitoutunut 
suojelemaan 30 prosenttia maailman maa- ja merialueista; korostaa tarvetta tukea 
matalan tulotason maita tämän uuden kehyksen täytäntöönpanossa; painottaa, että on 
tärkeää saada yksityinen sektori sitoutumaan laajemmin biologisen monimuotoisuuden 
suojeluun ja ennallistamiseen;

145. kehottaa komissiota vaatimaan, että asetetaan kunnianhimoisia ja selkeitä 
maailmanlaajuisia pitkän aikavälin tavoitteita; toistaa kantansa, että EU:n olisi 
neuvotteluissa mahdollisesti vaadittava, että puolet maapallosta suojellaan vuoteen 2050 
mennessä90;

146. tukee ehdotusta, että Maailman terveysjärjestön (WHO) puitteissa laaditaan 
kansainvälinen pandemiayleissopimus, jotta voidaan vahvistaa kykyä selviytyä tulevista 
pandemioista; panee merkille, että IPBES-työryhmä esittää biologista monimuotoisuutta 
ja pandemioita koskevissa suosituksissaan muun muassa, että muodostetaan 
pandemioiden ehkäisemistä käsittelevä korkean tason hallitustenvälinen neuvosto 
helpottamaan hallitusten välistä yhteistyötä, esimerkiksi tarjoamalla politiikan kannalta 
hyödyllistä tieteellistä tietoa ja koordinoimalla seurantakehyksen suunnittelua, ja 
luomaan perustan mahdollisille kolmelle Rion yleissopimukselle yhteisille tavoitteille; 
kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita edistämään tällaisen neuvoston perustamista 

90 Euroopan parlamentin päätöslauselma biodiversiteettisopimuksen sopimuspuolten konferenssin 15. 
kokouksesta (COP15).
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biodiversiteettisopimuksen COP15-kokouksessa ja katsoo, että sen olisi toimittava 
synergiassa WHO:n kaltaisten olemassa olevien elinten kanssa;

147. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita vaatimaan IPCC:tä laatimaan erityisraportin 
biologisesta monimuotoisuudesta ja ilmastonmuutoksesta;

148. on huolissaan uusista oikeudellisista ja ympäristöön, bioturvallisuuteen ja hallintoon 
liittyvistä haasteista, joita saattaa aiheuttaa geeniajuritekniikalla muunnettujen 
organismien päästäminen ympäristöön, myös luonnonsuojelutarkoituksissa; panee 
merkille biodiversiteettisopimuksen tilapäisen geeniajureita ja eläviä muunnettuja kaloja 
käsittelevän teknisen asiantuntijaryhmän työn tulokset91, jotka herättävät huolen siitä, 
että on vaikeaa ennustaa tällaisten organismien käyttäytymistä, arvioida niiden riskejä ja 
hallita niitä ympäristöön päästämisen jälkeen; huomauttaa, että geeniajuriorganismeista 
voi itsestään tulla haitallisia vieraslajeja; pitää tarpeellisena kehittää täyteen mittaansa 
maailmanlaajuista ja EU:n tason riskinarviointia koskevaa ohjeaineistoa, välineitä ja 
ympäristön seurantakehystä sekä selkeää globaalia hallintoa ja tehokkaita mekanismeja 
geeniajuriorganismien vaikutusten valvomiseksi ja kumoamiseksi sekä tehdä 
lisätutkimusta geeniajuriorganismien terveys-, ympäristö-, ekologisista, eettisistä ja 
muista vaikutuksista, jotta niiden mahdollisia vaikutuksia voidaan ymmärtää paremmin; 
katsoo siksi, että geneettisesti muunnettujen geeniajuriorganismien ympäristöön 
päästämistä, myöskään luonnonsuojelutarkoituksissa, ei varovaisuusperiaatteen 
mukaisesti pitäisi sallia92;

149. painottaa mahdollisuuksia käyttää vihreää diplomatiaa, kauppapolitiikkaa ja 
monenvälisiä toimia keinona edistää biologisen monimuotoisuuden suojelua EU:n 
ulkopuolella; ilmaisee tukensa YK:n julistamalle ekosysteemien ennallistamisen 
vuosikymmenelle (2021–2031) ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään 
ympäristön ja biologisen monimuotoisuuden suojelun tehokkaasti kaikkiin ulkoisiin 
toimiin;

150. kehottaa komissiota johtamaan pyrkimyksiä saada aikaan luonnonvarojen hallintaa 
koskeva kansainvälinen sopimus, jotta luonnonvarojen käyttö pysyisi maapallon 
kestävyyden rajoissa;

151. korostaa myös, että ekosysteemien tilan heikentyminen ja niihin kohdistuva kuormitus 
haittaavat yleisiä ponnisteluja siirtyä kestävään kehitykseen ja hidastavat edistymistä 
useimpien vuoteen 2030 ulottuvien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, 
erityisesti köyhyyden ja nälän poistamista, veden saannista ja sanitaatiosta 
huolehtimista, ruokaturvan saavuttamista ja terveellisen elämän varmistamista sekä 
maiden sisäisen ja välisen sosioekonomisen eriarvoisuuden vähentämistä koskevien 
tavoitteiden osalta;

152. korostaa, että ilmastonmuutos ja ympäristön tilan heikentyminen ovat yhä enemmän 
vuorovaikutuksessa ihmisten pakkomuuton taustatekijöiden kanssa, koska väestö joutuu 
siirtymään kotisijoiltaan ilmastonmuutoksen, ympäristön tilan heikentymisen ja 
luonnonkatastrofien vaikutusten vuoksi; korostaa, että ilmastonmuutoksen ja biologisen 

91 Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tilapäisen teknisen asiantuntijaryhmän raportti 
riskinarvioinnista, 15. huhtikuuta 2020.
92 Ks. edellinen alaviite.
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monimuotoisuuden köyhtymisen vuoksi tällaiset kriisit moninkertaistuvat tulevina 
vuosikymmeninä, ellei nyt toteuteta nopeita ja tehokkaita toimia; korostaa, että EU:n on 
varauduttava yhtäältä ilmastonmuutoksesta ja toisaalta ympäristön tilan heikentymisestä 
ja katastrofeista johtuvaan pakkomuuttoon, ja tunnustaa asianmukaisten toimenpiteiden 
tarpeen siirtymään joutuvien väestöryhmien ihmisoikeuksien turvaamiseksi;

153. kehottaa komissiota helpottamaan erityisesti edunsaajamaiden valmiuksien 
parantamista, mukaan lukien osaamisen siirto, teknologian jakaminen ja taitojen 
kehittäminen, jotta voidaan panna täytäntöön biodiversiteettisopimus, luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus 
(CITES-sopimus) ja muut biologisen monimuotoisuuden suojelun kannalta keskeiset 
yleissopimukset ja sopimukset naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön 
välineen (NDICI-väline) ja kauppaa tukevan kehitysyhteistyön puitteissa; korostaa 
tarvetta vahvistaa yhteistyöohjelmia EU:n ulkopuolisten maiden kanssa niiden 
alkuperäisen biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi, parlamenttienvälinen 
vuoropuhelu mukaan lukien, sekä avustaa kehitysmaita niiden toteutuksessa; kehottaa 
lisäksi parantamaan rajat ylittävien ekosysteemien ja muuttoreittien ja lajien yhteistä 
hallinnointia ja hoitoa sekä vähentämään sitä mahdollisuutta, että biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisriskejä siirretään muualle maailmaan;

154. suhtautuu myönteisesti sellaisiin aloitteisiin kuin Afrikan maiden ”Suuri vihreä muuri” 
ja kehottaa komissiota kehittämään vastaavia aloitteita muille alueille ja tukemaan 
kansainvälisiä hankkeita biologisen monimuotoisuuden ennallistamiseksi kaikkialla 
maailmassa samalla kun laajennetaan biologisen monimuotoisuuden kannalta keskeisiä 
alueita, joiden avulla pyritään parantamaan kehitysmaiden kykyä selviytyä 
ilmastonmuutoksesta; katsoo, että uusi NDICI-väline voi toimia merkittävänä 
biologisen monimuotoisuuden ennallistamista ja säilyttämistä edistävänä tekijänä 
maailmanlaajuisesti; katsoo, että uudessa NDICI-välineessä huomattava osuus 
määrärahoista olisi käytettävä biologisen monimuotoisuuden ennallistamiseen ja 
säilyttämiseen, millä edistetään biologista monimuotoisuutta koskevan yleisen 
valtavirtaistamistavoitteen saavuttamista;

155. pitää alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen tietämystä ratkaisevan tärkeänä 
biologisen monimuotoisuuden tehokkaan suojelun kannalta, ja muistuttaa, että 
ilmastonmuutosta ja maankäyttöä käsittelevässä IPCC:n erityisraportissa tunnustetaan 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen ratkaisevan tärkeä rooli ympäristönsuojelussa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan yhteistyötä kansainvälisen yhteisön 
kanssa, jotta tunnustetaan alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen panos biologisen 
monimuotoisuuden suojeluun, taataan niiden oikeudet ja tuetaan niiden osallistumista 
päätöksentekoprosesseihin; kehottaa lisäksi kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan 
viipymättä vuonna 1989 tehdyn itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja 
koskevan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen (ILO:n yleissopimus nro 
169);

156. tukee ihmisoikeuksia ja ympäristöä käsittelevän YK:n erityisraportoijan pyrkimyksiä 
laatia ohjeita ympäristöön, ekosysteemeihin ja biodiversiteettiin liittyvistä 
ihmisoikeusvelvoitteista; kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja toimielimiä tukemaan ja 
edistämään ihmisoikeuksia ja ympäristöä käsittelevän YK:n erityisraportoijan 
esittämien ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevien vuoden 2018 puiteperiaatteiden 
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maailmanlaajuista täytäntöönpanoa; kehottaa EU:ta myös tukemaan YK:n 
ympäristöohjelman ympäristöoikeuksia koskevaa aloitetta;

157. kannustaa EU:ta ja jäsenvaltioita edistämään ympäristötuhoa aiheuttavien rikosten 
tunnustamista Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön mukaisiksi 
kansainvälisiksi rikoksiksi;

158. pitää myönteisenä komission sitoumuksia varmistaa biologista monimuotoisuutta 
koskevien määräysten täysi täytäntöönpano ja noudattamisen valvonta kaikissa EU:n 
kauppasopimuksissa sekä arvioida paremmin kauppasopimusten vaikutusta biologiseen 
monimuotoisuuteen; pitää lisäksi myönteisenä, että uudessa kauppastrategiassa 
todetaan, että tämä ”edellyttää kauppapolitiikan ja EU:n sisäisten politiikkojen 
tiiviimpää yhdentämistä ” ja että ”biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen on 
maailmanlaajuinen haaste, joka edellyttää maailmanlaajuisia toimia”93; korostaa, että 
nykyisten vapaakauppasopimusten rakenteella ja WTO:n nykyisillä säännöillä on 
puututtu riittämättömästi siihen, miten kauppa edistää biologisen monimuotoisuuden 
dramaattista köyhtymistä; kehottaa tämän vuoksi komissiota harkitsemaan viipymättä 
konkreettisia erityistoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että EU:n kauppasopimukset 
eivät aiheuta eivätkä uhkaa aiheuttaa biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä, ja 
kehottaa saattamaan EU:n kauppapolitiikan tosiasiallisesti linjaan sen 
biodiversiteettistrategian kanssa;

159. kehottaa lisäksi komissiota varmistamaan, että kaikki uudet ja tulevat kauppa- ja 
investointisopimukset ovat täysin yhteensopivia Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, 
Pariisin sopimuksen, biologista monimuotoisuutta koskevien EU:n sitoumusten ja 
kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja että niihin sisältyy kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskevia sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia lukuja sekä suojatoimia ja 
tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset noudattamatta jättämisestä, 
mukaan lukien mahdollisuus ottaa tullit uudelleen käyttöön; kehottaa komissiota lisäksi 
edistämään tällaisia toimenpiteitä myös voimassa olevissa kauppa- ja 
investointisopimuksissa;

160. korostaa, että on tärkeää sisällyttää paitsi taloudellinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus 
myös biodiversiteettiulottuvuus järjestelmällisesti kaikkiin kestävyyteen liittyvien 
vaikutusten arviointeihin, joissa on käytettävä aiempaa luotettavampia menetelmiä, 
kuten käytettävissä olevissa komission tutkimuksissa esitetään, ja että on tärkeää ottaa 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset jatkuvasti huomioon; kehottaa 
toteuttamaan kestävään kehitykseen liittyvien vaikutusten arvioinnit osana tulevien 
vapaakauppa- ja investointisopimusten selvitystyövaihetta; kehottaa päivittämään 
kestävään kehitykseen liittyvien vaikutusten arviointeja säännöllisesti neuvottelujen 
edetessä, jotta mahdolliset riskit kyseisen alueen ja koko EU:n biologiselle 
monimuotoisuudelle voidaan havaita, niitä voidaan arvioida ja niihin voidaan puuttua 
mahdollisimman varhain ja jotta niiden perusteella voidaan muokata neuvotteluissa 
määriteltyjä asiaankuuluvia kahdenvälisiä sitoumuksia;

161. kehottaa komissiota varmistamaan, että kauppaa ja kestävää kehitystä koskeviin 
lukuihin sisältyy etenemissuunnitelma, joka sisältää konkreettisia ja todennettavia 

93 Komission tiedonanto 18. helmikuuta 2021 ”Kauppapolitiikan uudelleentarkastelu – Avoin, kestävä ja 
määrätietoinen kauppapolitiikka” (COM(2021)0066).
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sitoumuksia, joiden pohjalta edistytään muissa luvuissa; korostaa, että 
kauppasopimuksista on tärkeää toteuttaa järjestelmällisesti säännöllisiä kestävyyttä 
koskevia jälkiarviointeja ja vaikutustenarviointeja, jotta voidaan varmistaa 
johdonmukaisuus biologista monimuotoisuutta koskevien EU:n kansainvälisten 
sitoumusten kanssa; kehottaa komissiota saattamaan kauppa- ja investointisopimusten 
nykyiset luvut ajan tasalle hyödyntäen voimassa olevia uudelleentarkastelulausekkeita 
oikea-aikaisesti sen varmistamiseksi, että nykyiset vapaakauppasopimukset saatetaan 
mahdollisimman pian Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisiksi, ja esittämään 
parlamentille tämän työn tulokset ja suunnitellut mukautukset;

162. pyytää neuvostoa tekemään tulevia sopimuksia koskevissa 
neuvotteluvaltuutusluonnoksissa ja nykyisten sopimusten tarkistamisen yhteydessä 
biodiversiteettisopimuksesta vapaakauppasopimusten olennaisen osan edellyttäen, että 
kansallisten tavoitteiden tarkistamista koskevista pakollisista menetelmistä sovitaan; 
pyytää neuvostoa myös tekemään CITES-sopimuksesta ja Pariisin sopimuksesta 
vapaakauppasopimusten olennaisia osia ja korostamaan niiden tehokkaan 
täytäntöönpanon tarvetta; korostaa yleistä tullietuusjärjestelmää koskevan asetuksen 
tulevan uudistamisen merkitystä asetuksen soveltamisalaan kuuluvien monenvälisten 
ilmasto- ja ympäristönäkökohtia koskevien yleissopimusten, myös 
biodiversiteettisopimuksen, tehokkaan täytäntöönpanon kannalta;

163. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että tuontituotteet täyttävät samat 
vaatimukset, joita eurooppalaisilta tuottajilta vaaditaan, jotta voidaan suojella 
ympäristöä ja biologista monimuotoisuutta, sekä varmistamaan ihmisoikeuksien ja 
työntekijöiden oikeuksien kunnioittamisen; korostaa tarvetta edistää 
maailmanlaajuisesti tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla 
estetään biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen mahdollinen siirtyminen 
ulkomaille; kehottaa komissiota esittämään tutkimuksen EU:n viennin ja 
vientituotteiden tuotantomenetelmien vaikutuksista biologiseen monimuotoisuuteen;

164. kehottaa komissiota toteuttamaan toimia, jotta EU:ssa kiellettyjen vaarallisten aineiden 
vienti EU:sta kielletään noudattaen vahingon välttämisen periaatetta, kansainvälisen 
kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan 
ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehtyä Rotterdamin yleissopimusta ja 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa;

165. tukee komissiota, kun se haluaa kauppaa ja ympäristöä koskevissa kansainvälisissä 
keskusteluissa lisätä ja hankkia näkyvyyttä ja tukea sellaiselle WTO:n asiaa koskevien 
määräysten tulkinnalle, jossa tunnustetaan jäsenten oikeus torjua tehokkaasti 
maailmanlaajuisia ympäristöhaasteita ja erityisesti ilmastonmuutokseen ja biologisen 
monimuotoisuuden suojeluun liittyviä haasteita, muun muassa käyttämällä 
tuoteriippumattomia jalostus- ja tuotantomenetelmiä; katsoo lisäksi, että EU:n olisi 
ponnisteltava biologisen monimuotoisuuden suojelun sitovien tasojen sisällyttämiseksi 
tulevaan WTO:n uudistamistyöhön; kehottaa komissiota harkitsemaan kauppa- ja 
ympäristöalan asiantuntijoiden ottamista mukaan ratkaistaessa kiistoja, jotka johtuvat 
kauppasitoumusten ja ympäristönsuojelua koskevien poikkeusten välisistä ristiriidoista; 
kehottaa komissiota tuomaan tämän ehdotuksen esille WTO:hon liittyvän ilmasto- ja 
kauppa-aloitteensa yhteydessä; pyytää tekemään riippumattoman ja perusteellisen 
analyysin kauppasopimuksissa jäljellä olevien, sijoittajan ja valtion välistä 
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riitojenratkaisua ja investointituomioistuinjärjestelmää koskevien määräysten 
vaikutuksista;

166. pitää valitettavana, että EU:n luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaa koskevien 
säännösten täytäntöönpanossa on puutteita, koska ne eivät kata kaikkia äärimmäisen 
uhanalaisia lajeja eivätkä tarjoa yhtäläistä suojaa vankeudessa kasvatetuille eläimille; 
kehottaa komissiota käsittelemään laillista kauppaa ja laitonta kauppaa yhdessä, kun se 
tarkastelee uudelleen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumista 
koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa, jonka olisi oltava täysin yhdenmukainen vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian kanssa ja saatava riittävästi rahoitusta, mukaan 
lukien tuki EU:n ulkopuolisille maille sekä luonnonvaraisten eläinten pelastusyksiköille 
ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien rauhoitusalueille; kehottaa lisäksi komissiota 
antamaan lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, että alkuperämaan lainsäädännön vastaisesti 
pyydettyjen, jalostettujen, kuljetettujen tai myytyjen luonnonvaraisten eläinten ja 
kasvien tuonti, kauttakuljetus, ostaminen ja myyminen on kiellettyä;

167. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita johtamaan toimia uhanalaisten lajien ja niiden 
osien kaupan lopettamiseksi; korostaa, että tätä varten on tärkeää kehittää SMART-
tavoitteita; kehottaa jälleen kieltämään kokonaan ja välittömästi Euroopan tasolla 
norsunluun, ennen yleissopimuksen voimaantuloa hankittu norsunluu mukaan lukien, 
kaupan, viennin tai uudelleenviennin EU:ssa ja EU:n ulkopuolisiin määräpaikkoihin94, 
ja pyytää asettamaan samanlaisia rajoituksia muille uhanalaisille lajeille, kuten 
tiikereille ja sarvikuonoille; kehottaa panemaan tämän kiellon täytäntöön viipymättä 
vuonna 2021;

168. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita avustamaan globaalia yhteisöä luonnonvaraisten 
eläinten kauppaan ja myyntiin liittyvien riskien käsittelyssä; kehottaa komissiota 
hyödyntämään vapaakauppasopimuksissa määrättyä sääntelyä koskevaa vuoropuhelua 
edistääkseen tiukkoja EU:n terveys- ja kasvinsuojelunormeja ja eläinten hyvinvointia, 
jotta voidaan minimoida tulevien epidemioiden ja pandemioiden riski; kehottaa 
komissiota harkitsemaan tarvittaessa luonnonvaraisten eläinten tai muiden lajien 
tuonnin keskeyttämistä alueilta, joilla ilmaantuu paljon uusia tartuntatauteja, jotta 
turvallisuusriskeihin voidaan puuttua asianmukaisesti;

169. panee erittäin huolestuneena merkille, että merten muovisaaste on kymmenkertaistunut 
vuodesta 1980 ja vaikuttaa suoraan ainakin 267 lajiin ja ihmisten terveyteen; on 
huolissaan mikromuovin ja nanomuovin aiheuttamasta saastumisesta ja niiden 
vaikutuksesta merten biologiseen monimuotoisuuteen; korostaa, että kiertotaloutta 
koskevan toimintasuunnitelman ja vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian on 
tuotettava yhteisvaikutuksia;

170. kehottaa EU:ta ottamaan johtoaseman neuvotteluissa maailmanlaajuisesta 
muovisopimuksesta, jolla pyritään muun muassa poistamaan muovi valtameristä 
vuoteen 2030 mennessä ja johon sisältyy sitovia tavoitteita;

171. panee merkille, että WTO jäsenet eivät onnistuneet saamaan kalastustukia koskevia 
neuvotteluja päätökseen vuoden 2020 loppuun mennessä; pitää erittäin valitettavana, 

94 Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. marraskuuta 2016 EU:n toimintasuunnitelmasta luonnonvaraisten 
eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi (EUVL C 224, 27.6.2018, s. 117).
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että kestävän kehityksen tavoitteiden (tavoite 14.6) mukaista sitoumusta haitallisten 
kalastustukien asteittaisesta poistamisesta vuoteen 2020 mennessä ei ole saavutettu; 
kannattaa vaatimusta tehdä maailmanlaajuinen sopimus haitallisten kalastustukien 
kieltämisestä; vaatii siksi EU:ta omaksumaan näkyvämmän roolin neuvotteluissa ja 
komissiota takaamaan, että kauppasopimuksiin sisältyvät kalastusta koskevat 
määräykset ovat yhdenmukaisia meren biologisen monimuotoisuuden suojelun kanssa;

172. painottaa, että valtameret olisi tunnustettava kansainvälisellä tasolla maailman yhteisiksi 
luonnonvaroiksi, jotta niiden suojelu voidaan varmistaa; kehottaa lisäksi EU:ta 
vaatimaan, kun kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisten merialueiden biologista 
monimuotoisuutta koskeva konferenssi seuraavan kerran kokoontuu, että tehdään 
kunnianhimoinen maailmanlaajuinen valtamerisopimus merten biologisen 
monimuotoisuuden suojelemiseksi kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisilla alueilla 
kautta maailman ja että perustetaan hallitustenvälinen valtameripaneeli;

173. painottaa tarvetta saada aikaan EU:n yhdennetyn meripolitiikan kehys, jolla 
varmistetaan merten biologisen monimuotoisuuden, ilmastopolitiikan ja YKP:n välinen 
johdonmukaisuus;

174. korostaa, että syvänmeren biologisen monimuotoisuuden uskotaan olevan suurinta 
maailmassa ja että syvämeri tarjoaa elintärkeitä ekosysteemipalveluja, muun muassa 
sitomalla hiiltä pitkäkestoisesti; huomauttaa, että syvänmerenpohjan kaivostoiminta 
aiheuttaa erittäin todennäköisesti biologisen monimuotoisuuden väistämätöntä ja 
pysyvää köyhtymistä; korostaa, että kehittyvään syvänmerenpohjan kaivostoiminta-
alaan on sovellettava varovaisuusperiaatetta; palauttaa mieliin 16. tammikuuta 2018 
antamansa päätöslauselman kansainvälisestä valtamerten hallinnoinnista95 ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita edistämään, myös Kansainvälisessä merenpohjajärjestössä, 
syvänmerenpohjan kaivostoiminnan keskeyttämistä siihen saakka, kunnes sen 
vaikutuksia meriympäristöön, biologiseen monimuotoisuuteen ja ihmisen toimintaan 
merellä on tutkittu riittävästi ja tätä kaivostoimintaa voidaan hallita niin, ettei merten 
biologisen monimuotoisuus köyhdy eikä merten ekosysteemien tila heikenny; painottaa, 
että komission on tehtävä loppu merenpohjan kaivostekniikan kehittämisen 
rahoittamisesta mineraalien ja metallien käytön minimointiin, uudelleenkäyttöön ja 
kierrätykseen perustuvan kiertotalouden hyväksi;

175. pyytää jälleen96 jäsenvaltioita ja komissiota pyrkimään Kansainvälisen 
merenpohjajärjestön välityksellä varmistamaan paitsi sen työskentelymenetelmien 
avoimuuden myös meriympäristön tehokkaan suojelun haitallisilta vaikutuksilta sekä 
meriympäristön suojelun ja säilyttämisen, kuten YK:n merioikeusyleissopimuksen XI ja 
XII osassa edellytetään, ja kehottaa jäsenvaltioita omaksumaan ennakoivan ja 
edistysmielisen roolin kansainvälisissä elimissä, jotta voidaan edistää avoimuutta ja 
nostaa toteutettujen toimien yleistä ympäristönsuojelun tavoitetasoa;

176. toteaa valaskantojen ratkaisevan merkityksen meriekosysteemien ja hiilen sitomisen 
kannalta; kannattaa edelleen vahvasti kaupallisen valaanpyynnin keskeyttämistä 

95 Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. tammikuuta 2018 kansainvälisestä valtamerten hallinnoinnista: 
valtamerten tulevaisuusohjelma vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydessä (EUVL C 458, 
19.12.2018, s. 9).
96 Euroopan parlamentin päätöslauselma kansainvälisestä valtamerten hallinnoinnista.



RR\1232895FI.docx 45/105 PE662.048v02-00

FI

maailmanlaajuisesti ja valastuotteiden kansainvälistä kauppaa koskevan kiellon 
voimassa pitämistä97; pitää valitettavana Japanin päätöstä erota kansainvälisestä 
valaanpyyntikomissiosta (IWC); kehottaa Norjaa ja Japania lopettamaan valaanpyynnin; 
kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita vaatimaan IWC:tä ottamaan virallisesti kantaa Norjan 
kaupalliseen valaanpyyntitoimintaan;

177. kehottaa Färsaaria lopettamaan kiistanalaisen vuotuisen eväpallopäiden pyyntinsä, josta 
käytetään myös nimitystä Grindadràp; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
keskustelemaan tästä aiheesta jatkuvasti Färsaarten kanssa, jotta käytännöstä tehtäisiin 
loppu;

Luontolainsäädännön täytäntöönpano ja noudattamisen valvonta

178. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön voimassa olevassa EU:n 
ympäristölainsäädännössä asetetut velvoitteet ja noudattamaan niitä; kehottaa 
komissiota nopeuttamaan ja tehostamaan rikkomusmenettelyjä ja tekemään niiden 
käsittelystä avoimempaa, myös tapausten säännöllisen seurannan avulla, jotta voidaan 
korjata kaikki vaatimusten noudattamatta jättämistä koskevat tapaukset, sekä 
parantamaan vuoteen 2022 mennessä julkista tietokantaansa, jotta jäsenvaltioiden ja 
komission ympäristörikkomusten johdosta toteuttamia toimia voidaan seurata helposti 
ymmärrettävällä ja saavutettavalla tavalla; kehottaa lisäksi komissiota osoittamaan 
käyttöön riittävät resurssit viiveiden kuromiseksi umpeen; katsoo, että pätevän 
henkilöstön riittävä määrä on ratkaisevan tärkeä edellytys EU:n politiikkojen 
onnistuneelle täytäntöönpanolle ja valvonnalle;

179. kehottaa komissiota erityisesti jatkamaan pikaisesti rikkomusmenettelyjä tapauksissa, 
jotka koskevat laittomia hakkuita, tehden yhteistyötä muiden eurooppalaisten 
organisaatioiden, kuten Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF), kanssa sekä 
tapauksissa, joissa ei ole noudatettu vesipolitiikan puitedirektiiviä ja 
meristrategiapuitedirektiiviä, jotta voidaan täyttää vaatimukset Euroopan merten ja 
vesistöjen ympäristön hyvän tilan saavuttamisesta;

180. kehottaa jäsenvaltioita, myös alue- ja paikallisviranomaisia, nopeuttamaan 
täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa ja kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia 
päivittämään kansallisia biodiversiteettistrategioitaan ja toimittamaan komissiolle 
kahden vuoden välein kertomuksen vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
täytäntöönpanosta kansallisella tasolla; kehottaa komissiota tekemään väliarvioinnin ja 
tarkistamaan strategiaa tarvittaessa;

181. korostaa, että EU:n lainsäädännön täytäntöönpano ja täytäntöönpanon valvonta kaikissa 
jäsenvaltioissa on tärkeää myös, jotta sidosryhmille, myös talouden toimijoille, voidaan 
tarjota vakaa ja avoin sääntelykehys; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita saavuttamaan 
biodiversiteettistrategian tavoitteet mahdollisimman tehokkaalla tavalla ja välttämään 
tarpeetonta hallinnollista taakkaa;

182. katsoo, että ympäristörikollisuuden torjuntaa on vahvistettava jäsenvaltioissa ja yli 
niiden rajojen; katsoo, että EU:n jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja, jotka vievät 
tehon ympäristörikoksia koskevalta lainsäädännöltä; kehottaa siksi komissiota 

97 Euroopan parlamentin päätöslauselma Norjan valaanpyynnistä.
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tarkistamaan ympäristörikosdirektiiviä, jotta näihin eroihin voidaan puuttua; kehottaa 
määrittämään ympäristörikokset ja rikkomukset, kuten laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastuksen), sekä luonnonvaraisiin eläimiin ja 
kasveihin kohdistuvat rikokset vakaviksi rikoksiksi, joista olisi langetettava 
asianmukaiset ja ankaran varoittavat seuraamukset, erityisesti kun on kyse 
järjestäytyneestä rikollisuudesta; kehottaa komissiota lisäksi tarkastelemaan, onko 
kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen YK:n yleissopimukseen 
mahdollista liittää luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvia rikoksia koskeva 
pöytäkirja;

183. korostaa vastuuseen saattamisen tärkeyttä, kun rikotaan lainsäädäntöä tai aiheutetaan 
ympäristövahinkoja; kehottaa tarkistamaan ympäristövastuudirektiiviä mahdollisimman 
pian ja muuttamaan sen täysin yhdenmukaistetuksi asetukseksi;

184. ilmaisee syvän huolensa ympäristön puolustajien ja aktivistien tilanteesta erityisesti 
kehitysmaissa ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan heitä kaikkialla 
maailmassa;

185. kehottaa komissiota määrittelemään paikallisyhteisöjä ja ympäristöalan ihmisoikeuksien 
ja maaoikeuksien puolustajia varten erityisen suojelu- ja tukistrategian, jonka 
koordinointi olisi varmistettava kaikissa ulkoisen avun ohjelmissa; kehottaa myös 
lisäämään tukea kansalaisyhteiskunnan järjestöille, jotka työskentelevät ympäristön ja 
biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi, erityisesti perustamalla kumppanuuksia 
ja kehittämällä valmiuksia puolustaa alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen 
oikeuksia;

186. toteaa jälleen, että jäsenvaltioiden on varmistettava Natura 2000 -alueiden suojelu sekä 
suojeltujen lajien ja luontotyyppien suotuisan suojelutason säilyttäminen tai ennalleen 
saattaminen; kehottaa panemaan luontotyyppidirektiivin täysimääräisesti täytäntöön 
mukauttaen suojelutoimet tekniikan ja tieteen viimeisimpään kehitykseen; on tietoinen 
ongelmista, joita karjankasvatuksen ja suurpetojen rinnakkaiselo joissakin 
jäsenvaltioissa aiheuttaa; kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita puuttumaan 
asianmukaisin toimenpitein niihin sosioekonomisiin ristiriitoihin, joita rinnakkaiselo 
suurpetojen kanssa aiheuttaa, ja toteuttamaan esimerkiksi ennaltaehkäiseviä ja 
korvaavia toimenpiteitä, joilla varmistetaan suurpetojen suojelu; panee merkille, että 
tällaisten toimenpiteiden täytäntöönpanolle direktiivin 92/43/ETY mukaisesti on selkeät 
suuntaviivat, myös susien ja koirien risteytymisongelman osalta;

187. korostaa, että strategian onnistunut täytäntöönpano edellyttää kaikkien asiaankuuluvien 
toimijoiden ja alojen osallistumista; korostaa tarvetta ottaa nämä toimijat ja alat mukaan 
ja luoda niille kannustimia edistää vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
tavoitteita; kehottaa komissiota perustamaan sidosryhmäfoorumin näkemysten 
vaihtamiseksi edustettuina olevien eri sidosryhmien ja yhteisöjen kanssa, jotta voidaan 
varmistaa osallistava, tasapuolinen ja oikeudenmukainen siirtymä; katsoo, että tämän 
foorumin olisi helpotettava yhteisöjen ja sidosryhmien aktiivista ja edustavaa 
osallistumista päätöksentekoprosessiin;
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188. painottaa, että muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevan direktiivin 
tulevan uudelleentarkastelun kannalta on olennaisen tärkeää, että siihen sisällytetään 
sekä ilmastoa että biologista monimuotoisuutta koskevia vaatimuksia;

°

° °

189. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Biologinen monimuotoisuus on ekosysteemien toiminnan ja elämän perusta maapallolla. 
Puhtaan veden ja ilman saanti, olennaisten resurssien tarjoaminen sekä ihmisten ja eläinten 
terveys ovat riippuvaisia biologisesta monimuotoisuudesta ja terveestä ympäristöstä.

Tuoreimmat biologista monimuotoisuutta koskevat raportit ovat tärkeitä, mutta niiden antama 
kuva on pettymys. Biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja käsittelevän 
hallitustenvälisen tiede- ja politiikkafoorumin (IPBES) tekemässä globaalissa arvioinnissa98 
varoitetaan, että miljoona lajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon, ja Global Biodiversity 
Outlook -katsauksesta99 käy ilmi, että yhtäkään Aichi-tavoitetta ei ole saavutettu. Myös 
pandemioita käsittelevässä raportissa ”Era of Pandemics”100 varoitetaan, että ekosysteemien 
tilan hälyttävä heikentyminen ja ihmisten nykyinen luontosuhde lisäävät pandemiariskiä.

Edellä esitetyistä syistä meidän on muutettava vuorovaikutustamme luonnon kanssa, 
yhteiskuntaamme ja talouttamme ja aloitettava tämä siitä, että rajoitamme sellaista ihmisen 
toimintaa, joka johtaa ekosysteemien muuttumiseen ja tuhoutumiseen. Euroopan tasolla 
biodiversiteettistrategia ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ovat tämän perusta, kun taas 
kansainvälisellä tasolla biodiversiteettisopimuksen COP15-kokouksessa hyväksyttävä uusi 
maailmanlaajuinen kehys tarjoaa erinomaisen ja ehkä viimeiseksi jäävän tilaisuuden kääntää 
suuntaus.

Biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen aiheuttajat

Vaikka biologisen monimuotoisuuden köyhtymiseen on monia syitä, tutkijat ovat nostaneet 
esiin viisi tärkeintä suoraa aiheuttajaa: muutokset maan ja meren käytössä, eliöiden suora 
hyödyntäminen, ilmastonmuutos, saastuminen ja haitalliset vieraslajit. Näiden asianmukainen 
käsittely on keskeisen tärkeää tilanteen korjaamiseksi.

Muutokset maan ja meren käytössä

Vaikka maaperän biologinen monimuotoisuus on perusta keskeisille ekologisille prosesseille, 
EU:lla ei ole erityistä lainsäädäntöä maaperän suojelemiseksi, vaan sen suojelua edistetään 
hajanaisilla maataloutta, teollisuutta ja vesiä koskevilla säännöksillä. Sen vuoksi on 
olennaisen tärkeää, että komissio esittää lainsäädäntöehdotuksen, jossa vahvistetaan yhteiset 
puitteet maaperän suojelulle ja kestävälle käytölle.

Meidän on puututtava myös aavikoitumiseen. EU on osapuolena aavikoitumisen estämiseksi 
tehdyssä YK:n yleissopimuksessa, jossa se on sitoutunut saavuttamaan maaperän 
huonontumisen nollatason vuoteen 2030 mennessä. Tämän sitoumuksen täyttämiseksi 
tarvitaan aavikoitumisen ja maaperän heikentymisen vastaista EU:n strategiaa.

Toisaalta on käsiteltävä kaupungistumista ja sen vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen. 
Luontopohjaiset ratkaisut ja vihreä infrastruktuuri edistävät kaupunkien resilienssiä, minkä 
vuoksi tarvitaan strategista lähestymistapaa, jotta voidaan parantaa rahoituksen käyttöä ja sen 

98 https://ipbes.net/global-assessment 
99 https://www.cbd.int/gbo5
100 https://ipbes.net/pandemics

https://ipbes.net/global-assessment
https://www.cbd.int/gbo5
https://ipbes.net/pandemics
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sisällyttämistä EU:n politiikkoihin ja lainsäädäntöön. Euroopan laajuiseen luontoverkostoon 
(TEN-N) liittyvä Euroopan laajuinen vihreän infrastruktuurin verkosto (TEN-G) on 
puolestaan tarpeen, koska vihreä infrastruktuuri on tärkeä suojelualueiden kytkeytyneisyyden 
kannalta.

Eliöiden suora hyödyntäminen

EU oli Aichi-tavoitteissa sitoutunut puolittamaan luonnonmetsien vuotuisen häviämisen 
vuoteen 2020 mennessä, mutta FAO:n uudessa raportissa varoitetaan, että tämän tavoitteen 
saavuttamiseen menee vielä 25 vuotta101. Metsät ovat ainutlaatuisia ekosysteemejä, jotka 
tarjoavat kasvu- ja elinympäristön 60 000 puulajille ja lähes kolmannekselle maapallon 
sammakkoeläimistä, linnuista ja nisäkkäistä. Ne ovat myös korvaamattomia luonnollisissa 
prosesseissa, kuten hiilen sitomisessa tai lämpötilan säätelyssä. Siksi kaikkia EU:n 
aarniometsiä ja ikimetsiä on suojeltava tiukasti.

Metsät ovat unionin yhteinen perintö102, ja tulevan metsästrategian olisi sen vuoksi oltava 
biodiversiteettistrategian tavoitteiden mukainen. Metsien ennallistamiselle olisi asetettava 
erityistavoitteita, sillä Euroopan kannalta merkityksellisistä metsäluontotyypeistä vain 
15 prosentin suojelutaso on suotuisa.

Maatalouden vaikutus biologiseen monimuotoisuuteen on kiistaton, mutta yhtä kiistaton on 
maatalousalan merkitys EU:ssa. Kalastusalan lisäksi myös maatalousalalla tarvitaan 
perusteellisia muutoksia, jotta se voisi mukautua vihreän siirtymän edellyttämiin uusiin 
malleihin. Tämän vuoksi niille on annettava tarvittavaa tukea ja koulutusta.

On välttämätöntä saavuttaa tavoite, jonka mukaan 25 prosenttia maatalousmaasta on varattava 
luonnonmukaiseen maatalouteen, sekä palauttaa vähintään 10 prosenttia viljellystä maa-alasta 
maatalousmaaksi, jolla on hyvin monenlaisia maisemapiirteitä. Nämä molemmat tavoitteet on 
sisällytettävä lainsäädäntöön, jotta niistä tulisi oikeudellisesti sitovia.

Kalastusalalla Euroopassa jo toteutetuista toimista huolimatta tarvitaan lisätoimia sen 
varmistamiseksi, että kaikkeen kalastustoimintaan sovelletaan kestävän enimmäistuoton 
tasoja, että herkkien lajien tahattomia saaliita vältetään ja että toteutetaan 
kalastuksenhoitotoimenpiteitä kaikilla suojelluilla merialueilla, joilla ensisijaisena tavoitteena 
olisi oltava ekosysteemien säilyttäminen ja ennallistaminen.

Tuotantoa ja kulutusta tarkasteltaessa havaitaan, että yli 90 prosenttia maailman biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisestä juontaa juurensa raaka-ainevarojen talteenottoon ja 
jalostukseen. Jos emme muuta tuotanto- ja kulutustottumuksiamme, vuonna 2050 kulutamme 
kolmen maapallon edestä103. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää asettaa EU:n tasolla tavoite 
primaariraaka-aineiden käytön vähentämiseksi.

Ilmastonmuutos

101 http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8642en
102 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2018:255
103 Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma puhtaamman ja kilpailukykyisemmän Euroopan puolesta

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8642en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2018:255
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
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IPBESin raportin mukaan 16 prosenttia lajeista on vaarassa kuolla sukupuuttoon, jos 
maapallon lämpötila nousee 4,3 celsiusasteella, ja lajien määrä vähenee jyrkästi jo 1,5–
2 celsiusasteen skenaariossa.

Meri- ja maaekosysteemit puolestaan imevät itseensä noin 60 prosenttia ihmisen toiminnan 
aiheuttamista maailmanlaajuisista päästöistä vuodessa, ja luontopohjaisten ratkaisujen osuus 
ilmastonmuutoksen hillinnästä on 37 prosenttia vuoteen 2030 mennessä104.

Tämä osoittaa, että biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen ja ilmastokriisi liittyvät 
toisiinsa ja että niihin on puututtava yhtenä kokonaisuutensa. Näin ollen tarvitsemme ilmastoa 
ja biologista monimuotoisuutta koskevan pitkän aikavälin yhteisen toimintasuunnitelman, 
jolla parannetaan tulevien toimenpiteiden johdonmukaisuutta ja yhteenliittämistä ja johon 
sisällytetään biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja Pariisin sopimuksen 
mukaiset EU:n sitoumukset.

Saastuminen

Saastuttavien tekijöiden, kuten päästöjen, kemikaalien tai ravinteiden, ja niiden biologiseen 
monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten käsittely edellyttää yhdennettyä 
lähestymistapaa, joka kattaa myös valo- ja melusaasteen. Sen vuoksi tuleva 
saasteettomuustoimintasuunnitelma, Pellolta pöytään -strategia ja kemikaalistrategian toimet 
olisi sovitettava yhteen biodiversiteettistrategian kanssa.

Lainsäädäntöehdotusten sitovuus edellyttää, että komissio asettaa tavoitteiksi vähentää 
kemiallisia torjunta-aineita ja vaarallisempia torjunta-aineita 50 prosentilla, lannoitteita 
20 prosentilla ja ravinnehävikkiä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi asetuksen 
(EY) N:o 1107/2009 53 artiklan 1 kohdassa sallitun poikkeamisen olisi oltava 
poikkeuksellista, ja komission olisi selvennettävä, mitä tarkoitetaan ’hätätilanteella’, 
’erityisoloilla’, ’kohtuullisilla keinoilla’ sekä ’rajoitetulla ja valvotulla käytöllä’.

Haitalliset vieraslajit

EU:ssa on tällä hetkellä 354 lajia, joita haitalliset vieraslajit uhkaavat, ja EU:n luetteloon 
kirjatut 66 lajia edustavat vain 6:tta prosenttia Euroopassa olevista haitallisista vieraslajeista, 
mikä ei vastaa niiden biologiselle monimuotoisuudelle aiheuttamaa uhkaa.

Näiden lajien aiheuttamien vahinkojen seurannan ja korjaamisen kustannuksiksi EU:ssa 
arvioidaan noin 12 miljardia euroa vuodessa105, joten ennalta ehkäisevät toimenpiteet ovat 
kustannustehokkaimpia. Tästä syystä komission olisi tehtävä pakollisia riskinarviointeja 
ennen vieraslajien ensimmäistä tuontikertaa ja hyväksyttävä valkoisia luetteloita sellaisten 
lajien määrittämiseksi, joilla käytäisiin kauppaa ja joita säilytettäisiin ainoastaan EU:ssa.

Lisäksi komission olisi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa asetettava etusijalle sellaisten 
haitallisten vieraslajien ennaltaehkäisyä, valvontaa tai hävittämistä koskevien suunnitelmien 
täytäntöönpano, jotka vahingoittavat erittäin uhanalaisia lajeja, ja pyrittävä varmistamaan, että 
EU:n luettelo kattaa asianmukaisesti haitalliset vieraslajit, jotka vaikuttavat uhanalaisiin 
lajeihin, sekä lajit, jotka ovat leviämisen alkuvaiheessa tai joita ei vielä esiinny EU:ssa.

104 https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_7_10_add.1_en_1.pdf
105 https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/ias-brochure-en-web.pdf 

https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_7_10_add.1_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/ias-brochure-en-web.pdf
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Säilyttäminen ja ennallistaminen

Vuoteen 2030 mennessä vähintään 30 prosenttia meri- ja maa-alueista olisi suojeltava 
tieteelliseen tietoon perustuvien kriteerien ja biologisen monimuotoisuuden tarpeiden 
mukaisesti, ja kolmasosa näistä alueista olisi suojeltava tiukasti niin, että katetaan kaikki EU:n 
luonnolliset hiilinielut. Nämä tavoitteet olisi sisällytettävä lainsäädäntöön.

Vastaavasti vähintään 30 prosenttia tilaltaan heikentyneistä ekosysteemeistä olisi 
ennallistettava vuoteen 2030 mennessä. Yhdistyneet kansakunnat on julistanut vuodet 2021–
2030 ekosysteemien ennallistamisen vuosikymmeneksi. Tätä taustaa vasten EU:n luonnon 
ennallistamissuunnitelman olisi oltava kunnianhimoinen, se olisi pantava täytäntöön siten, 
että otetaan huomioon kunkin jäsenvaltion koko alue ja keskitytään ekosysteemeihin, jotka 
täyttävät nämä kaksi tarkoitusta: biologisen monimuotoisuuden ennallistaminen sekä 
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen.

Rahoitus, valtavirtaistaminen ja hallintokehys

Komissio on arvioinut, että biodiversiteettistrategian toimien toteuttamiseen tarvitaan 
20 miljardia euroa vuodessa, mutta sitä, miten tämä määrä saadaan käyttöön, olisi arvioitava 
perusteellisesti.

Biodiversiteettivaikutusten arviointi olisi valtavirtaistettava kaikkiin EU:n menoihin ja 
ohjelmiin EU:n kestävyysluokitusjärjestelmän perusteella, ja EU:n toimissa olisi asetettava 
etusijalle varovaisuusperiaate ja saastuttaja maksaa -periaate, verotusjärjestelmissä olisi 
lisättävä ympäristöverotuksen käyttöä ja ympäristölle haitalliset tuet olisi poistettava 
viimeistään vuoteen 2030 mennessä.

Biologisen monimuotoisuuden hallinnalle tarvitaan myös ilmastolain kaltainen oikeudellinen 
kehys, jossa vahvistetaan kehityspolku vuosiksi 2030 ja 2050 asetettujen sitovien tavoitteiden 
sekä biodiversiteettisopimuksen COP15-kokouksessa annettujen sitoumusten toteuttamiseen. 
Komission olisi annettava asiaa koskeva lainsäädäntöehdotus vuonna 2022.

Toisaalta Euroopan tasolla ja kansainvälisellä tasolla ei tunnusteta yksilön oikeutta terveeseen 
ympäristöön, toisin kuin joissakin kansallisissa laeissa. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
37 artikla ainoastaan viittaa ympäristönsuojelun huomioon ottamiseen unionin oikeuden 
yleisenä periaatteena vahvistamatta kuitenkaan sitä aineelliseksi oikeudeksi. Komission olisi 
pyrittävä korjaamaan tämä puute EU:n tasolla ja myös edistettävä tämän ihmisoikeuden 
kansainvälistä tunnustamista.

Tutkimus ja koulutus

Koulutus ja nuorten sukupolvien rooli ovat keskeisen tärkeitä biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymissuuntauksen kääntämisessä. Tässä yhteydessä olisi suotavaa perustaa Vihreä 
Erasmus -ohjelma, jossa keskityttäisiin nuorille tarkoitettuihin hankkeisiin, joilla suojellaan ja 
ennallistetaan ekosysteemejä.

Kansallisten ohjelmien ja tutkimusta ja kehittämistä koskevan EU:n ohjelman lisäksi myös 
muista rahastoista olisi osoitettava suurempi osuus tutkimuksen ja innovoinnin määrärahoista 
kestäviin käytäntöihin siirtymisen tukemiseen, erityisesti maatalous- ja kalastusaloilla.

Kansainvälinen toiminta ja valtamerten hallinnointi
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Se, millainen sopimus biodiversiteettisopimuksen COP15-kokouksessa saadaan aikaan, 
ratkaisee luontomme pelastumisen. Pariisin sopimuksen tavoin sen olisi oltava oikeudellisesti 
sitova, siinä olisi asetettava rajat, joiden ylittyessä biologisen monimuotoisuuden häviäminen 
on peruuttamatonta, ja asetettava kunnianhimoisia tavoitteita, kuten se, että maapallon 
alueista suojellaan vähintään 30 prosenttia ja tilaltaan heikentyneistä ekosysteemeistä 
ennallistetaan 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Kauppa- ja kehityspolitiikan mahdollisuudet suojella biologista monimuotoisuutta ja 
ympäristöä Euroopan ulkopuolella ovat huomionarvoisia. Tältä osin EU:n olisi edistettävä 
sitovien kestävää kehitystä koskevien lukujen sisällyttämistä kauppasopimuksiin ja pyrittävä 
pysäyttämään maailmanlaajuinen metsäkato esittämällä lainsäädäntöehdotus metsäkatoa 
aiheuttamattomista toimitusketjuista, jotta voidaan estää metsäkatoa edistävien tuotteiden 
tuonti.

Merten muovisaasteen määrä on kymmenkertaistunut vuodesta 1980. Siksi EU:n olisi otettava 
johtoasema neuvotteluissa kansainvälisestä muovisopimuksesta, jotta varmistetaan, että 
muovi saadaan poistettua meristä ja valtameristä vuoteen 2030 mennessä.

Lainsäädännön täytäntöönpano ja noudattamisen valvonta

Luontoa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanossa ja noudattamisen valvonnassa on tällä 
hetkellä puutteita. Ympäristölainsäädännön rikkomisesta johtuvia menettelyitä vaivaavat 
myös perusteettomat viivästykset, jotka haittaavat lainsäädännön täytäntöönpanoa, ja 
komission olisi siksi tehostettava valvontaa ja osoitettava siihen riittävät resurssit.

Biodiversiteettistrategian menestyksekäs täytäntöönpano riippuu myös kaikkien toimijoiden 
osallistumisesta ja osallisuudesta. Tarvitaan foorumi, jolla kaikki sidosryhmät voivat vaihtaa 
ajatuksia, jotta voidaan varmistaa osallistava, tasapuolinen ja oikeudenmukainen siirtymä.
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KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

vuoteen 2030 ulottuvasta EU:n biodiversiteettistrategiasta: Luonto takaisin osaksi elämäämme
(2020/2273(INI))

Valmistelija: Saskia Bricmont

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 57 artikla

EHDOTUKSET

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

1. palauttaa mieliin, että biologinen monimuotoisuus vähenee maailmanlaajuisesti 
vauhdilla, jollaista ei ole ennen nähty ihmiskunnan historiassa, että lajien sukupuuttoon 
kuoleminen kiihtyy, mikä vaikuttaa ihmisten terveyteen monin tavoin 
maailmanlaajuisesti, ja että WHO:n mukaan biologisen monimuotoisuuden 
köyhtyminen edistää zoonoottisten taudinaiheuttajien, kuten covid-19-koronaviruksen, 
kehitystä; korostaa tieteellistä näyttöä kestämättömän kaupankäynnin ja erityisesti 
mineraalien, biomassan, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien sekä tiettyjen 
maataloushyödykkeiden kestämättömän kaupan roolista biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymisessä ja tieteellistä näyttöä ilmastonmuutoksen, maailmanlaajuisten 
maankäyttötapojen muutosten, haitallisten vieraslajien, luonnonvarojen liikakäytön ja 
saastumisen aiheuttamasta biologisen monimuotoisuuden köyhtymisestä; palauttaa 
mieliin, että 44 biljoonan dollarin taloudellisen arvon luominen – mikä on oli puolet 
maailman yhteenlasketusta BKT:stä – on kohtalaisen tai erittäin riippuvaista luonnosta 
ja siihen liittyvistä palveluista ja näin ollen vaarassa luonnon köyhtymisen vuoksi;

2. korostaa, että Aichin biodiversiteettitavoitteita ei ole pantu täytäntöön ennakoidulla 
tavalla ja että maailmanlaajuinen biologinen monimuotoisuus on vakavassa kriisissä, 
mikä uhkaa suoraan ihmiskunnan intressejä, kuten elintarvikkeita, terveyttä ja 
turvallisuutta; toteaa, että biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 
osapuolten 15. konferenssin (COP 15) aikana on tarkoitus sopia biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen vuoden 2020 jälkeisen maailmanlaajuisen 
biodiversiteettikehyksen uusista tavoitteista, kuten luonnonvaraisten eläinten ja kasvien 
kauppaa koskevista kysymyksistä; kehottaa komissiota puoltamaan 
kunnianhimoisempia tavoitteita, myös biologisen monimuotoisuuden suojelua koskevia 
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sitovia tavoitteita, ja määrällisiä indikaattoreita ja tehokkaita seurantamekanismeja; 
painottaa, että tasapuolisten toimintaedellytysten varmistaminen kansainvälisesti 
edellyttää, että EU:lla ja biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 
maailmanlaajuisella biodiversiteettikehyksellä on yhtä kunnianhimoiset tavoitteet, 
erityisesti maa- ja merialueiden suojelutavoitteiden osalta;

3. korostaa, että nykyisten vapaakauppasopimusten rakenteella ja WTO:n nykyisillä 
säännöillä on puututtu riittämättömästi siihen, miten kauppa edistää biologisen 
monimuotoisuuden dramaattista köyhtymistä; painottaa, että ennalta varautumisen 
periaatteen on oltava biologisen monimuotoisuuden suojelun ohjaava periaate; varoittaa 
vaarasta, että tietyt tuotantoalat siirtyvät maihin, joiden biologista monimuotoisuutta 
koskeva lainsäädäntö on löyhempi kuin EU:n, ja kehottaa tämän vuoksi komissiota 
ottamaan johtoaseman kansainvälisillä foorumeilla ja edistämään biologisen 
monimuotoisuuden suojelua; pitää myönteisenä, että uudessa kauppastrategiassa 
todetaan, että tämä ”edellyttää kauppapolitiikan ja EU:n sisäisten politiikkojen 
tiiviimpää yhdentämistä ” ja että ”biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen on 
maailmanlaajuinen haaste, joka edellyttää maailmanlaajuisia toimia”; odottaa, että 
komissio säilyttää kunnianhimoiset tavoitteet paitsi puheen myös tekojen tasolla; 
kehottaa tämän vuoksi komissiota harkitsemaan viipymättä konkreettisia 
erityistoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että unionin kauppasopimukset eivät aiheuta 
eivätkä uhkaa aiheuttaa biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä, ja kehottaa 
saattamaan unionin kauppapolitiikan tehokkaasti biodiversiteettistrategian mukaiseksi; 
korostaa, että unionin eri toimintapolitiikkojen yhtenäisyys on ratkaisevan tärkeää 
kansainvälisessä kaupassa, siihen niveltyvät kaikki kestävyyden ja kehityksen 
sosiaaliset, ympäristöön liittyvät – myös biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät – ja 
taloudelliset näkökohdat ja sen avulla varmistetaan myös reilu kilpailu erityisesti pk-
yrityksille ja maatalousalalla, ja painottaa, että tämä olisi otettava huomioon avointa 
strategista riippumattomuutta koskevassa tulevassa strategiassa; palauttaa mieliin, että 
kauppasopimuksilla on varmistettava, että asiaankuuluvat osapuolet, mukaan lukien EU 
ja jäsenvaltiot, osallistuvat aktiivisesti kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseen; 

4. korostaa, että on tärkeää sisällyttää järjestelmällisesti taloudellisen ja yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden lisäksi myös biologisen monimuotoisuuden ulottuvuus kaikkiin 
kestävyyteen liittyvien vaikutusten arviointeihin, joissa on käytettävä aiempaa 
luotettavampia menetelmiä, kuten käytettävissä olevissa komission tutkimuksissa 
ehdotetaan, ja että on tärkeää ottaa biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset 
jatkuvasti huomioon; pyytää komissiota varmistamaan riittävän rahoituksen tällaisten 
biologista monimuotoisuutta koskevien arviointien suorittamiseksi; kehottaa 
toteuttamaan kestävään kehitykseen liittyvien vaikutusten arvioinnit osana tulevien 
vapaakauppa- ja investointisopimusten selvitystyövaihetta; kehottaa päivittämään 
kestävään kehitykseen liittyvien vaikutusten arviointeja säännöllisesti neuvottelujen 
edetessä, jotta mahdolliset riskit kyseisen alueen ja koko EU:n biologiselle 
monimuotoisuudelle voidaan havaita, niitä voidaan arvioida ja niihin voidaan puuttua 
mahdollisimman varhain ja jotta niiden perusteella voidaan muokata neuvotteluissa 
määriteltyjä asiaankuuluvia kahdenvälisiä sitoumuksia; korostaa erityisesti 
hallintoelinten riittävän rahoituksen, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemisen, 
suojelualueiden määrittelyn ja kattavuuden sekä toimivaltaisten viranomaisten 
nimeämisen merkitystä; korostaa, että on tärkeää toteuttaa järjestelmällisesti 
säännöllisiä kestävyyttä koskevia jälkiarviointeja ja vaikutustenarviointeja, jotta 
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voidaan varmistaa johdonmukaisuus biologista monimuotoisuutta koskevien unionin 
kansainvälisten sitoumusten kanssa; kehottaa komissiota hyödyntämään kokemuksia, 
joita on saatu EU:n ja Etelä-Korean asiantuntijapaneelista ja Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) yleissopimusten ratifioimisessa Vietnamissa sovelletun etenemissuunnitelman 
esimerkistä, siten, että kauppaa ja kestävää kehitystä koskeviin lukuihin sisällytetään 
etenemissuunnitelma, jossa esitetään todennettavissa olevia konkreettisia sitoumuksia, 
joiden perusteella edetään muiden lukujen osalta; kehottaa komissiota saattamaan 
kauppa- ja investointisopimusten nykyiset luvut ajan tasalle hyödyntäen voimassa 
olevia uudelleentarkastelulausekkeita oikea-aikaisesti sen varmistamiseksi, että nykyiset 
vapaakauppasopimukset saatetaan mahdollisimman pian Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman mukaisiksi, ja esittämään parlamentille tämän työn tulokset ja suunnitellut 
mukautukset; korostaa tässä yhteydessä, että EU:n kauppa- ja investointisopimuksilla 
helpotetaan kumppanien kanssa käytävää vakiintunutta vuoropuhelua kaikista Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvistä näkökohdista, mukaan lukien biologinen 
monimuotoisuus, kestävä elintarvikepolitiikka, saastuminen ja kiertotalous, kauppaa ja 
kestävää kehitystä koskevien lukujen puitteissa;

5. pitää myönteisenä kauppaa ja kestävää kehitystä käsitteleviä lukuja koskevan 15-
kohtaisen toimintasuunnitelman varhaisen uudelleentarkastelun käynnistämistä; panee 
merkille kauppaa, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia ja kestävää kehitystä 
käsitelleen Alankomaiden ja Ranskan epävirallisen asiakirjan, joka sisälsi ehdotuksia 
mahdollisuudesta vapauttaa vaiheittain tulleista silloin, kun monenvälisiä 
ympäristösopimuksia on pantu täytäntöön tehokkaasti; palauttaa uudelleentarkastelun 
yhteydessä mieliin, että se kehotti komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta käyttää 
seuraamusperusteista mekanismia viimeisenä keinona kauppasopimuksissa niiden 
tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi; palauttaa mieliin, että unionin 
tuomioistuimen lausunnon 2/15 161 kohdan mukaan kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskevan luvun rikkominen voisi mahdollistaa sen, että toinen osapuoli lakkauttaa tai 
keskeyttää kaupan vapauttamisen, edellyttäen että kyseisen sopimuksen muissa 
määräyksissä määrätään niin;

6. pitää myönteisenä EU:n kauppasopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa valvovan 
virkamiehen nimittämistä ja sellaisen keskitetyn yhteyspisteen perustamista, jonka 
tehtävänä on johtaa komissiossa toimia täytäntöönpanon ja täytäntöönpanon valvonnan 
vahvistamiseksi hyödyntäen erilaisia käytettävissä olevia välineitä ja puuttua 
ilmoitettuihin kaupan esteisiin ja kestävää kauppaa koskevien sitoumusten rikkomiseen; 
katsoo, että on unionin edun mukaista ryhtyä toimiin tällaisten sitoumusten rikkomisen 
johdosta, ja kehottaa komissiota toteuttamaan toimia silloin, kun kauppakumppanit eivät 
noudata kahden- tai monenvälisiä sitoumuksiaan, mukaan lukien tullien palauttamisen 
mahdollisuus; kehottaa komissiota hyödyntämään kokemuksia, joita saatiin, kun EU:n 
ja Etelä-Korean kiistan ratkaisi asiantuntijapaneeli, jonka mukaan oli merkittävää, että 
kauppaa ja kestävää kehitystä koskevassa luvussa ei ollut asetettu ratifiointiprosessille 
erityistä tavoiteajankohtaa eikä virstanpylvästä ja etteivät sopimuspuolet olleet 
viitanneet erityisiin tavoiteajankohtiin tai selviin aikatauluihin, mistä olisi voinut olla 
apua paneelin analyysin tekemisessä1;

1 EU:n ja Etelä-Korean välisen vapaakauppasopimuksen 13.15 artiklan mukaisesti perustetun 
asiantuntijapaneelin kertomus, kohta 276.
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7. pyytää komissiota hyödyntämään indikaattoreita, jotka on kehitetty biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyviä mahdollisia riskejä määritettäessä, kun se laatii biologisen 
monimuotoisuuden suojelua koskevia lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita; 
kehottaa komissiota toimittamaan parlamentille vuosittain ajantasaista tietoa näiden 
tavoitteiden täytäntöönpanon tilanteesta;

8. painottaa, että sääntelyvaatimuksia, joita EU:n tuottajien on noudatettava, olisi 
sovellettava ja pantava täytäntöön myös EU:n tuonnin osalta, ja korostaa, että EU:n 
markkinoille olisi päästettävä vain tuotteita, jotka ovat näiden vaatimusten mukaisia; 
katsoo, että tämä on kysymys, josta ei voida joustaa vapaakauppaneuvotteluissa; katsoo, 
että on välttämätöntä, että komissio edistää muuta kuin tuotteisiin liittyvää 
lähestymistapaa käsittely- ja tuotantomenetelmiin, jotta voidaan tukea toimenpiteitä, 
joilla pyritään ehkäisemään biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen jatkumista, 
sellaisessa turvallisessa, ennakoitavassa ja syrjimättömässä unionissa tuotettujen ja 
sinne tuotujen tuotteiden kehyksessä, joka on WTO:n sääntöjen mukainen; tukee 
komissiota, kun se haluaa kauppaa ja ympäristöä koskevissa kansainvälisissä 
keskusteluissa lisätä ja vahvistaa tietoisuutta sellaisesta WTO:n asiaa koskevien 
määräysten tulkinnasta, jossa tunnustetaan jäsenten oikeus torjua tehokkaasti 
maailmanlaajuisia ympäristöhaasteita ja erityisesti ilmastonmuutokseen ja biologisen 
monimuotoisuuden suojeluun liittyviä haasteita, ja edistää kyseistä tulkintaa; katsoo, 
että EU:n olisi ponnisteltava biologisen monimuotoisuuden suojelun sitovien tasojen 
sisällyttämiseksi tulevaan WTO:n uudistamistyöhön ja siten myös 
vapaakauppasopimuksiin tieteellisen näytön perusteella ja ilman protektionistisia 
tarkoituksia;

9. kehottaa komissiota harkitsemaan kauppa- ja ympäristöalan asiantuntijoiden ottamista 
mukaan ratkaistaessa kiistoja, jotka johtuvat kauppasitoumusten ja ympäristönsuojelua 
koskevien poikkeusten välisistä ristiriidoista; kehottaa komissiota tuomaan tämän 
ehdotuksen esille WTO:hon liittyvän ilmasto- ja kauppa-aloitteensa yhteydessä; pyytää 
tekemään riippumattoman ja perusteellisen analyysin kauppasopimuksissa ja 
energiaperuskirjasta tehdyssä sopimuksessa jäljellä olevien, sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua ja investointituomioistuinjärjestelmää koskevien määräysten 
vaikutuksista biologiseen monimuotoisuuteen, ja vaatii mukauttamaan 
energiaperuskirjasta tehtyä sopimusta viipymättä ja arvioimaan uudelleen jäsenyyttä, 
myös mahdollisuutta vetäytyä kyseisestä sopimuksesta, jos sitä ei voida nykyaikaistaa;

10. palauttaa mieliin, että OECD:n arvioiden mukaan hallitukset käyttävät 
maailmanlaajuisesti noin 500 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuosittain tukeen, joka on 
mahdollisesti haitallista biologiselle monimuotoisuudelle, toisin sanoen viidestä kuuteen 
kertaa enemmän kuin biologiseen monimuotoisuuteen kohdistetut kokonaismenot2; 
katsoo, että EU:n kauppapolitiikalla ja vihreällä diplomatialla olisi pyrittävä tukemaan 
ilmastoneutraaliuden saavuttamista viimeistään vuoteen 2050 mennessä ja edistämään 
vaiheittaista luopumista fossiilisille polttoaineille annettavista tuista ja muista 
ympäristölle haitallisista tuista mahdollisimman pikaisesti vuonna 2009 Pittsburghissa 
pidetyn G20-huippukokouksen sitoumusten mukaisesti; kehottaa komissiota sopimaan 
kunkin kauppasopimuksen kauppakumppanin kanssa välitavoitteet sisältävästä 

2 https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-comprehensive-overview-of-global-
biodiversity-finance.pdf
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etenemissuunnitelmasta ja toimimaan johtoasemassa asiaankuuluvilla kansainvälisillä 
foorumeilla; korostaa, että kestävyys ja hiilineutraalius pysyvät EU:n ohjelmien ja 
kauppapolitiikan keskeisinä tavoitteina, mukaan lukien vihreän siirtymän tukeminen 
erityisesti pk-yrityksissä; 

11. kehottaa neuvostoa tekemään tulevia sopimuksia koskevissa 
neuvotteluvaltuutusluonnoksissa ja nykyisten sopimusten tarkistamisen yhteydessä 
biologista monimuotoisuutta koskevasta yleissopimuksesta vapaakauppasopimusten 
olennaisen osan edellyttäen, että kansallisten tavoitteiden tarkistamista koskevista 
pakollisista menetelmistä on sovittu; pyytää neuvostoa tekemään myös luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevasta 
yleissopimuksesta (CITES) sekä Pariisin sopimuksesta vapaakauppasopimusten 
olennaisia osia ja korostamaan niiden tehokasta täytäntöönpanoa; katsoo, että EU:n olisi 
tulevissa transatlanttisissa suhteissa kehotettava Yhdysvaltoja liittymään biologista 
monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen ja panemaan se täytäntöön; korostaa 
yleistä tullietuusjärjestelmää koskevan asetuksen tulevan uudistamisen merkitystä 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien monenvälisten ilmastoa ja ympäristöä koskevien 
yleissopimusten, myös biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen, 
tehokkaan täytäntöönpanon kannalta;

12. kehottaa jäsenvaltioita valtavirtaistamaan biologisen monimuotoisuuden suojelun ja 
kestävän käytön kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla alakohtaisten ja 
monialaisten toimintapolitiikkojen avulla, myös kaupan, suunnitelmien ja ohjelmien 
avulla, jotta voidaan luoda tehokas institutionaalinen lainsäädäntö- ja sääntelykehys, 
jossa sovelletaan osallistavaa lähestymistapaa; korostaa avoimuuden ja 
ennakoitavuuden merkitystä eurooppalaisille yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, ja 
painottaa, että viestintää ja valmiuksien kehittämistä on lisättävä, jotta pk-yritykset 
voivat hyödyntää täysimääräisesti kauppasopimuksia kestävällä tavalla;

 13. toteaa yhtäältä, että biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja käsittelevä 
hallitustenvälinen tiede- ja politiikkafoorumi (IPBES) arvioi luonnonvaraisten eläinten 
ja kasvien kansainvälisen laillisen kaupan arvon nousseen 500 prosenttia vuodesta 2005 
ja 2 000 prosenttia 1980-luvulta alkaen, ja toisaalta, että sen lailliset ja laittomat muodot 
ovat usein tiiviisti sidoksissa toisiinsa; ottaa huomioon, että yli 38 700 lajia eli noin 
5 950 eläinlajia ja 32 800 kasvilajia on suojeltu CITES-sopimuksen nojalla 
kansainvälisen kaupankäynnin aiheuttamalta liikakäytöltä; toteaa, että uhanalaisten 
lajien laittoman kaupan kieltämistä koskevan nykyisen järjestelmän täytäntöönpanon 
valvonnassa on merkittäviä puutteita; kehottaa komissiota aloittamaan nykyisen 
järjestelmän seurannan ja analysoinnin; kehottaa komissiota tämän perusteella 
tarkastelemaan uhanalaisiksi tunnustettujen lajien luettelon toteutettavuutta, jotta 
voidaan torjua tehokkaasti laitonta kauppaa, parantamaan tulli- ja muiden viranomaisten 
koulutusta ja tukemaan sellaisen mekanismin perustamista, jolla kielletään kansallisesti 
suojeltujen uhanalaisten lajien tuonti EU:hun niiden alkuperämaasta ja jota sovelletaan 
samankaltaisesti kuin metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja 
puukauppaa (FLEGT) koskevaa vapaaehtoista kumppanuussopimusta tai toimenpiteitä, 
joita toteutetaan laittoman, ilmoittamaton ja sääntelemättömän kalastuksen (IUU) 
torjumiseksi; kehottaa komissiota laajentamaan Green customs -aloitetta tulevassa 
tulliliittoa koskevassa toimintasuunnitelmassa ja pyytää komissiota varmistamaan 
nykyisen tullilainsäädännön paremman täytäntöönpanon rajatarkastusten yhteydessä; 
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kehottaa uudistamaan pitkällä aikavälillä CITES-sopimusta siten, että siinä aletaan 
soveltaa käänteisen luetteloinnin mekanismia ja pyritään paperittomaan toimintaan ja 
määrärahojen lisäämiseen;

14. painottaa, että covid-19-pandemia on osoittanut ”yhteinen terveys” -periaatteen 
merkityksen päätöksenteossa, ja korostaa, että tarvitaan perustavanlaatuisia muutoksia, 
mikä edellyttää eri tieteenalojen ja alojen yhteistyötä; kehottaa komissiota 
hyödyntämään vapaakauppasopimuksissa määrättyjä vuoropuheluja EU:n terveys- ja 
kasvinsuojelutoimia ja eläinten hyvinvointia koskevien tiukkojen normien 
edistämiseksi, jotta voidaan minimoida tulevien epidemioiden ja pandemioiden riski; 
kehottaa komissiota harkitsemaan tarvittaessa luonnonvaraisten eläinten tai muiden 
lajien tuonnin keskeyttämistä alueilta, joilla on ilmoitettu esiintyvän paljon uusia 
tartuntatautitapauksia, jotta voidaan puuttua asianmukaisesti turvallisuusriskeihin;

15. kehottaa komissiota tarkastelemaan, onko kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden 
vastaiseen YK:n yleissopimukseen mahdollista lisätä luonnonvaraisiin eläimiin ja 
kasveihin kohdistuvia rikoksia koskeva pöytäkirja; katsoo, että ympäristörikoksia 
koskevan direktiivin arviointi ja tarkistaminen tarjoavat mahdollisuuden torjua 
paremmin tämänkaltaisia rikoksia ja vahvistaa sen täytäntöönpanokelpoisuutta;

16. on huolissaan Amazonin sademetsään kohdistuvista metsäkatoa edistävistä 
toimintatavoista sekä Amazonin sademetsän korvaamattoman ekosysteemin ja 
biologisen monimuotoisuuden heikkenemisestä; pitää myönteisenä komission 
aikomusta esittää keväällä 2021 lainsäädäntöehdotus, jossa kielletään saattamasta EU:n 
markkinoille tuotteita, joiden tuotantoprosesseilla on yhteys metsäkatoon tai metsien 
tilan heikkenemiseen; korostaa, että on tehtävä lisätyötä toimituspuoleen puuttumiseksi 
painottamalla niiden FLEGT-kauppaa koskevien vapaaehtoisten 
kumppanuussopimusten esimerkkiä, joilla pyritään suojelemaan metsiä, sillä metsät 
ovat monien uhanalaisten lajien luonnollinen elinympäristö, edistämään kestävää 
metsänhoitoa ja puuttumaan metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen kestävän 
kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n, Pariisin sopimuksen ja biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen Aichin tavoitteiden mukaisesti; 

17. korostaa, että on tärkeää varmistaa maatalouden ja maaseutuympäristön rooli biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelussa; toteaa, että EU:n sisämarkkinat ovat 
maailman suurin maatalouselintarvikkeiden tuoja ja viejä; on vakuuttunut siitä, että 
EU:n olisi käytettävä tätä asemaa vahvistaakseen kestäviä elintarvikejärjestelmiä 
koskevien normien vertailuarvon, joka perustuu ennalta varautumisen periaatteeseen, 
ympäristönsuojeluun ja eläinten hyvinvointiin; painottaa, että vihreän kehityksen 
ohjelman periaatteiden täytäntöönpanon lisäksi EU:n on edistettävä normien ylöspäin 
tapahtuvaa lähentämistä, jotta voidaan välttää ympäristöjalanjäljen siirtäminen tai 
ulkoistaminen kolmansiin maihin; toteaa, että kestämätön maatalous on merkittävin 
biologisen monimuotoisuuden maailmanlaajuista köyhtymistä edistävä tekijä; katsoo, 
että kauppapolitiikalla olisi kannustettava luonnonmukaisen viljelyn kehittämistä 
kumppanimaissa noudattaen normeja, jotka vastaavat EU:ssa tuotettuihin tuotteisiin 
sovellettavia normeja, vuodelle 2030 asetettujen EU:n tavoitteiden mukaisesti ja että 
rahoitustukea olisi myönnettävä ensisijaisesti kestävistä toimitusketjuista peräisin 
oleville tuotteille, kuten maantieteellisellä merkinnällä suojelluille tuotteille ja 
luonnonmukaisesti tuotetuille elintarvikkeille, ja pyrittävä saavuttamaan kestävän 
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kehityksen tavoitteet; kehottaa komissiota teettämään yksityiskohtaisen ja 
riippumattoman tutkimuksen EU:n viennin ja sen tuotantomenetelmien vaikutuksista 
biologiseen monimuotoisuuteen; kehottaa komissiota toteuttamaan toimia, jotta EU:ssa 
kiellettyjen vaarallisten aineiden vienti EU:sta kielletään vahingon välttämisen 
periaatteen, kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja 
torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn 
Rotterdamin yleissopimuksen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti;

18. kehottaa komissiota takaamaan, että kauppasopimuksiin sisältyvät kalastusmääräykset 
ovat yhteensopivia meren biologisen monimuotoisuuden suojelun kanssa, ja kehottaa 
kauppakumppaneita puuttumaan kokonaisvaltaisesti kaikkiin haitallisiin vaikutuksiin, 
joita ihmisen toiminta aiheuttaa meriympäristölle, jotta 30 prosenttia valtameristä 
voidaan suojella vuoteen 2030 mennessä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yhdistämään voimansa, jotta voidaan päästä yhteisymmärrykseen meren biologisesta 
monimuotoisuudesta kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolella; palauttaa mieliin, että 
merellisten suojelualueiden perustamista kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisille 
alueille on tuettava sosioekonomisten ja ekologisten vaikutusten arvioinneilla, jotka 
perustuvat parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin;

19. toteaa, että kaupankäynti tuotteilla ja palveluilla, joissa otetaan biologinen 
monimuotoisuus huomioon, sekä niihin investoiminen voivat kannustaa vähentämään 
biologiseen monimuotoisuuteen vaikuttavaa liikakäyttöä ja antaa samalla 
mahdollisuuden luoda kestävämpiä talouden aloja, jotka edistävät osallistavaa kasvua ja 
kestäviä tuotanto-, kauppa- ja kulutusmalleja myös kehitysmaissa; pyytää komissiota 
tutkimaan mahdollisuutta luoda ensisijaisesti WTO:n puitteissa oikeudellinen kehys, 
joka mahdollistaa tiettyjen biologisen monimuotoisuuden vaarantavien raaka-aineiden, 
tuotteiden ja palvelujen kaupan kieltämisen; tukee OECD:n parhaillaan tekemää työtä 
vastuullista liiketoimintaa koskevien ohjeiden biologista monimuotoisuutta koskevan 
osan vahvistamiseksi ja pyytää komissiota ottamaan tämän asianmukaisesti huomioon 
asianmukaista huolellisuutta koskevassa EU:n tulevassa paketissa; 

20. korostaa, että ekosysteemien rappeutuminen haittaa edistymistä useimpien 
vuodelle 2030 asetettujen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja erityisesti 
köyhyyden ja nälän poistamisessa, veden saannin ja sanitaation varmistamisessa, 
elintarviketurvan saavuttamisessa, terveellisen elämän varmistamisessa sekä 
eriarvoisuuden vähentämisessä; kehottaa komissiota asettamaan painopisteeksi 
edunsaajamaiden valmiuksien parantamisen, mukaan lukien osaamisen siirto, 
teknologian jakaminen ja taitojen kehittämiskoulutus, jotta voidaan panna täytäntöön 
biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus, CITES-yleissopimus ja muut 
biologisen monimuotoisuuden suojelun kannalta keskeiset yleissopimukset ja 
sopimukset naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen ja kauppaa 
tukevan kehitysyhteistyön yhteydessä; kehottaa komissiota edistämään synergioita 
muiden yleissopimusten, kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien maiden kanssa 
helpottaessaan ja toteuttaessaan biologisen monimuotoisuuden suojelemiseen liittyviä 
valmiuksien parantamista koskevia toimia ja varmistamaan, että valmiuksien 
parantamisessa ja teknisessä ja tieteellisessä yhteistyössä sovelletaan yhdennettyä ja 
koordinoitua lähestymistapaa; korostaa, että yrityksille olisi tarjottava 
markkinakannustimia ja mahdollisuus valmiuksien kehittämiseen, jotta ne saadaan 
mukaan älykkääseen, kestävästään ja osallistavaan kasvuun ja jotta niitä autetaan 
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täyttämään kuluttajien odotukset ja luonnon suojelemista koskevat kasvavat 
vaatimukset; painottaa myös tässä yhteydessä tarvetta tukea rahoitustuen ja valmiuksien 
kehittämisen avulla kolmansia maita ja erityisesti vähiten kehittyneitä maita ja 
kehitysmaita, joiden kehitysmalli perustuu biologiselle monimuotoisuudelle haitallisten 
tuotteiden ja palveluiden vientiin, jotta voidaan vähentää niiden liiallista riippuvuutta 
tällaisista tuotteista; korostaa tältä osin paikallisyhteisöjen, alkuperäiskansojen ja 
ympäristöön liittyvien ihmisoikeuksien puolustajien ratkaisevaa roolia biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämisessä ja tarvetta noudattaa vapaata ja tietoon perustuvaa 
ennakkosuostumusta koskevaa YK:n periaatetta alkuperäis- ja heimokansoja koskevan 
ILO:n yleissopimuksen nro 169 hengen mukaisesti;

21. kehottaa komissiota luomaan Eurostatiin ja jäsenvaltioiden tilastokeskuksiin tukeutuvan 
keskitetyn järjestelmän tietoja ja tilastollista analyysia varten, jotta saadaan 
yksityiskohtaisempi ekosysteemejä koskeva kartoitus.
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MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

vuoteen 2030 ulottuvasta EU:n biodiversiteettistrategiasta: Luonto takaisin osaksi elämäämme
(2020/2273(INI))

Valmistelija: Isabel Carvalhais

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 57 artikla

EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että maatalouden biologinen monimuotoisuus kattaa kaikki biologisen 
monimuotoisuuden osatekijät, joilla on merkitystä elintarvikkeiden ja maatalouden 
kannalta; ottaa huomioon, että se kattaa myös ekosysteemien, eläinten, kasvien ja 
mikro-organismien monimuotoisuuden ja vaihtelevuuden geeni-, laji- ja 
ekosysteemitasolla, jotka ovat tarpeen ekosysteemien keskeisten toimintojen 
ylläpitämiseksi;

B. ottaa huomioon, että merkittävimmät suorat biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
aiheuttajat ovat muutokset maan ja merten käytössä, luonnonvarojen hyödyntäminen, 
ilmastonmuutos, ympäristösaasteet, ja haitalliset vieraslajit; ottaa huomioon, että nämä 
aiheuttajat ovat peräisin epäsuotuisista taustatekijöistä, jotka liittyvät erityisesti 
tuotanto- ja kulutusmalleihin, väestödynamiikkaan ja väestönkehityksen suuntauksiin, 
kauppaan ja teknologisiin innovaatioihin108;

C. ottaa huomioon, että maatalousmaan, metsien ja yleisten lintu- ja niittyperhoskantojen 
pitkäaikaiset kehityssuuntaukset osoittavat, että Euroopan viljelymaan biologinen 
monimuotoisuus on heikentynyt merkittävästi; ottaa huomioon, että tämä johtuu 
pääasiassa luonnonekosysteemien häviämisestä, pirstoutumisesta ja heikkenemisestä, 

108Biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja käsittelevän hallitustenvälisen tiede- ja 
politiikkafoorumin (IPBES) maailmanlaajuinen arviointiraportti ”Global Assessment Report on Biodiversity and 
Ecosystem Services”, 2019.
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joiden syynä ovat pääasiassa maatalouden tehostaminen, tehometsätalous, maankäytöstä 
luopuminen ja kaupunkirakenteen hajautuminen109;

D. ottaa huomioon, että lähes puolet EU:n alueesta on maatalousmaata ja että metsät 
kattavat noin 42 prosenttia EU:n alueesta; ottaa huomioon, että maatalousmaiden 
kestävä hoito edistää laajempia ekosysteemin toimintoja, kuten biologisen 
monimuotoisuuden suojelua, hiilen sitomista, veden ja ilman laadun ylläpitoa, maaperän 
kosteuspitoisuuden ylläpitoa ja valumien vähentämistä, veden imeytymistä maaperään 
ja eroosionhallintaa;

E. ottaa huomioon, että maa- ja metsätalous ovat Euroopan talouden ja yhteiskunnan 
keskeisiä osatekijöitä, jotka tarjoavat turvallisia, laadukkaita ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita ja ovat merkittävä tekijä maaseudun elinkelpoisuuden kannalta, kun 
otetaan huomioon työllisyys, taloudelliset mahdollisuudet, elämänlaatu ja ympäristön 
säilyttäminen;

F. ottaa huomioon, että EU:n maatalousalan erityisluonne ja rakenteelliset piirteet eli sen 
koostuminen pääasiassa pienistä perhetiloista, joista kaksi kolmasosaa on alle 
5 hehtaarin kokoisia ja joista kolmasosassa tilanpitäjä on vähintään 65-vuotias, 
aiheuttavat erityisiä haasteita, jotka päätöksentekijöiden on otettava huomioon alaa 
koskevien toimenpiteiden ja politiikkojen suunnittelussa;

1. muistuttaa, että maatalouden tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat biologisesta 
monimuotoisuudesta, joka on erittäin tärkeää elintarvikejärjestelmiemme pitkän 
aikavälin kestävyyden ja selviytymiskyvyn sekä elintarviketurvan takaamiseksi; 
korostaa lisäksi, että erilaiset maanviljelymallit ja metsätalous ovat luoneet suuren osan 
biologisesta monimuotoisuudesta kaikkialla Euroopassa ja että sen säilyminen riippuu 
maatalousmaan sekä maatalous- ja metsäekosysteemien aktiivisen, vaikutukseltaan 
vähäisen ja kestävän hoidon jatkumisesta; korostaa kuitenkin tiettyjen 
viljelyjärjestelmien kielteistä vaikutusta biologiseen monimuotoisuuteen, sillä ne 
johtavat luonnonvarojen liikakäyttöön;

2. toteaa, että maisemien yksipuolistuminen johtaa asteittain viljelykasvien tuotannon 
vähenemiseen erityisesti, koska se vähentää pölyttäjien ja luontaisten vihollisten 
kirjoa110; muistuttaa, että luontaisten vihollisten kannan korvaaminen 
hyönteismyrkkyjen käytöllä pahentaa entisestään pölytyksen vähenemisen ongelmaa, 
joka on suoraan osa kasvintuotantoa; kehottaa omaksumaan kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan ekosysteemipalvelujen turvaamiseksi toimenpiteillä, joilla lisätään 
maisemien vaihtelevuutta;

3. korostaa geneettisen monimuotoisuuden, lajien ja luonnonmaisemien merkitystä ja 
katsoo, että maatalous mahdollistaa monien alueiden, kuten avointen vuoristoalueiden, 
biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen estämällä haitallisten kasvi- ja eläinlajien 
leviämistä;

109 Euroopan ympäristökeskus, ”The European environment – state and outlook 2020 – Knowledge for transition 
to a sustainable Europe”, 2019.
110 Dainese, M. et al., ”A global synthesis reveals biodiversity-mediated benefits for crop production”, Science 
Advances, Vol. 5, No. 10, 2019.
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4. korostaa pienten tilojen tärkeää roolia biologisen monimuotoisuuden ja 
maisemansuojelun kannalta; korostaa, että pienet tilat edistävät biologisen 
monimuotoisuuden suojelua hyödyntämällä matalamman intensiteetin mekaanisia 
käytäntöjä ja käyttämällä vähemmän tuotantopanoksia, kuten torjunta-aineita ja 
lannoitteita; korostaa lisäksi, että pienet tilat suojelevat herkkiä maaseutualueita 
(vuoristoalueita, epäsuotuisia alueita, saaria ja Natura2000-alueita) säilyttämällä 
maataloutta ja siten biologista monimuotoisuutta;

5. suhtautuu myönteisesti vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian korkeaan 
tavoitetasoon, kun pyritään pysäyttämään biologisen monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, että korkea tavoitetaso on välttämätön, se 
kannustaa kehittämään ja panemaan täytäntöön poliittisia toimia kaikilla tasoilla ja 
edistää tutkimuksen ja innovatiivisten ja toteutettavien ratkaisujen kehittämistä ja 
valtavirtaistamista ja niiden muuntamista politiikkatoimiksi biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen estämiseksi;

6. katsoo, että strategian tehokas täytäntöönpano edellyttää kestävyyden kaikkien kolmen 
ulottuvuuden tunnustamista: ympäristöulottuvuus, sosiaalinen ulottuvuus ja 
taloudellinen ulottuvuus; korostaa, että viljelysmaiden biologisen monimuotoisuuden 
jatkuva väheneminen myös maisematasolla on tosiasia ja että tämän suuntauksen 
torjumiseksi tarvitaan tieteen tuella koko yhteiskunnan rohkeita toimia;

7. pitää valitettavana, että EU:n vuoteen 2020 ulottuneessa biodiversiteettistrategiassa ei 
asetettu mitattavissa olevia tavoitteita maataloudelle, minkä vuoksi on vaikeaa arvioida 
edistymistä ja EU:n rahoittamien toimien tuloksellisuutta; muistuttaa, että biologista 
monimuotoisuutta koskevien EU:n politiikkojen ja strategioiden heikko koordinointi on 
johtanut siihen, että geneettisen monimuotoisuuden vähenemiseen ei ole puututtu111; 
kehottaa komissiota noudattamaan tilintarkastustuomioistuimen suosituksia ja 
hyödyntämään opittuja asioita vuoteen 2030 ulottuvassa biodiversiteettistrategiassa;

8. toteaa, että vihreän kehityksen ohjelman ihanteiden ja hyvien aikeiden jälkeen 
täytäntöönpanoa on seurattava, erityisesti yhteisessä maatalouspolitiikassa, jolla on 
erittäin merkittävä vaikutus biologiseen monimuotoisuuteen, koska sillä säännellään 
maankäyttöä sekä EU:ssa että sen ulkopuolella;

9. kehottaa komissiota varmistamaan uusien teknologioiden saatavuuden eurooppalaisille 
viljelijöille ja mahdollistamaan maatalousalan jatkuvan kehityksen varmistamalla 
innovointia edistävän sääntelykehyksen;

10. muistuttaa, että on tärkeää kannustaa kollektiiviseen lähestymistapaan ja hyödyntää sen 
kerrannaisvaikutusta biodiversiteettistrategian toimien edistämisessä, ja kehottaa 
komissiota edistämään ja tukemaan kumppanuusyrityksiä, kuten maatalousosuuskuntia, 
biologisen monimuotoisuuden kollektiivista suojelua koskevien toimenpiteiden 
täytäntöönpanossa;

111 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 13/2020 ”Viljelyalueiden biologinen 
monimuotoisuus: laskusuunnassa YMP:stä saadusta rahoituksesta huolimatta”, 2020;
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=%7bB5A7E9DE-C42E-4C1D-A5D2-
03CA1FADE6F8%7d
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11. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta pöytään -strategiaan ja metsästrategioihin sekä sitä, 
että elintarvikejärjestelmää ja metsien arvoketjua on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti;

12. kehottaa komissiota toteuttamaan näyttöön perustuvan vaikutustenarvioinnin sekä 
kattavan tieteeseen ja näyttöön perustuvan arvioinnin biologista monimuotoisuutta 
koskevan strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden täytäntöönpanosta, myös 
moninaisista maisemapiirteistä, ottaen huomioon kansalliset erityisolosuhteet; katsoo, 
että strategiassa olisi tarkasteltava erityisesti yksittäisiä ja kumulatiivisia vaikutuksia 
EU:n maatalouden, metsätalouden ja maaseutualueiden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan, maan sekä maataloustuotteiden ja 
maatalouselintarvikkeiden saatavuuteen, hintoihin, puun saatavuuteen ja mahdollisiin 
riskeihin, joita aiheutuu biologisen monimuotoisuuden häviämisen siirtämisestä EU:n 
ulkopuolisiin maihin siksi, että paikallinen maataloustuotanto korvataan tuonnilla; 
korostaa tarvetta tarkastella sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä resurssien käyttöön ja 
elintarviketurvaan liittyviä kielteisiä ja myönteisiä vaikutuksia;

13. katsoo, että jotta biologista monimuotoisuutta koskevat tavoitteet voidaan panna 
tehokkaasti täytäntöön, lainsäätäjien sopimat biologista monimuotoisuutta koskevat 
tavoitteet on otettava huomioon kaikessa asiaa koskevassa EU:n lainsäädännössä;

14. panee erittäin huolestuneena merkille Yhdysvaltojen maatalousministeriön 
taloustutkimuspalvelun hiljattain tekemän tieteellisen arvioinnin Pellolta pöytään 
-strategian ja biodiversiteettistrategian kumulatiivisista vaikutuksista112;

15. kehottaa myös komissiota laatimaan näyttöön perustuvan vaikutustenarvioinnin 
mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät kasvihuonekaasupäästöihin, biologisen 
monimuotoisuuden häviämiseen, maaseudun ja alueiden elinkelpoisuuteen, 
elintarvikkeiden hintoihin ja strategiseen alueelliseen elintarviketurvallisuuteen ja 
toimitusvarmuuteen ja jotka johtuvat mahdollisesta maataloustuotannon siirtämisestä ja 
syrjäyttämisestä Euroopan unionissa strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanon seurauksena;

16. katsoo, että biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen on keskeinen 
yhteiskunnallinen tavoite, jota eurooppalaisten enemmistö113 tukee ja joka edellyttää 
toimia kaikilta yhteiskunta- ja talouselämän sektoreilta sekä laajaa ja osallistavaa 
keskustelua, jossa kaikki osallistuvat tehokkaasti yhteiskuntaan Euroopan, kansallisella 
ja alueellisella tasolla; toteaa erityisesti, että biologisen monimuotoisuuden 
säilyttäminen edellyttää toimenpiteiden täytäntöönpanosta vastaavien kaikkien tahojen, 
kuten maatalousyhteisöjen, myös pienviljelijöiden ja nuorten viljelijöiden, sekä 
metsäalan osallistumista, samalla kun hyödynnetään heidän tietämystään ja 
kokemustaan, jaetaan kaikkia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja, jotka lisäävät sekä 
biologista monimuotoisuutta että maa- ja metsätalouden tuloja, ja luodaan omistajuuden 
tunne, mikä on ratkaisevan tärkeää strategian onnistuneen täytäntöönpanon kannalta;

112 Beckman, J. et al., ”Economic and Food Security Impacts of Agricultural Input Reduction Under the 
European Union Green Deal’s Farm to Fork and Biodiversity Strategies”, Economic Research Service of the US 
Department of Agriculture.
113 Erityiseurobarometri nro 481, ”Attitudes of Europeans towards biodiversity”, toukokuu 2019, 
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2194_90_4_481_ENG
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17. korostaa alhaalta ylöspäin suuntautuvan osallistavan prosessin, myönteisten 
kannustimien ja tuen merkitystä pyrittäessä lisäämään motivaatiota ja sitoutumista 
biologisen monimuotoisuuden suojeluun korostaen samalla vapaaehtoisten aloitteiden 
täydentävää lisäarvoa;

18. katsoo, että kaikilla politiikan tasoilla olisi keskityttävä enemmän biologisen 
monimuotoisuuden suojelua koskevien kaikkia hyödyttävien ratkaisujen kehittämiseen, 
jotka edistävät kestävyyden kolmea ulottuvuutta (taloudellista, yhteiskunnallista ja 
ympäristöön liittyvää kestävyyttä);

19. katsoo, että pienalueiden tai alueiden luominen nykyisiin suojelualueisiin, joilla näiden 
alueiden erityispiirteiden perusteella voitaisiin sallia erilaisia toimia, mahdollistaisi 
suuremman joustavuuden ja lisäisi samalla suojelun tehokkuutta;

20. korostaa yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden, mukaan lukien geneettinen monimuotoisuus, suojelussa ja 
edistämisessä, yhdessä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman muiden politiikkatoimien 
ja välineiden kanssa; muistuttaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
39 artiklassa tarkoitetuista YMP:n tavoitteista;

21. korostaa, että asianmukaisesti suunniteltuina tulevan YMP:n vihreän arkkitehtuurin 
osatekijät voivat edistää ja tarjota yksilöllisiä ja kollektiivisia kannustimia siirtyä 
kestävämpiin ja selviytymiskykyisempiin maatalousjärjestelmiin elintarvikkeiden 
tuottamiseksi ja luonnonarvoltaan merkittävän maatalousmaan ja sen 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi;

22. katsoo, että jäsenvaltioiden on asetettava kestävyydelle ja biologiselle 
monimuotoisuudelle asianmukaiset perustasot ehdollisuusstandardiensa määrittelyssä ja 
varmistettava sellaisten toimien, erityisesti ympäristöohjelmien ja maatalouden 
ympäristö- ja ilmastotoimien, kunnianhimoinen ja nopea kehittäminen ja käyttöönotto, 
joilla edistetään biologista monimuotoisuutta koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason mukaisesti samalla, kun otetaan huomioon paikalliset 
erityistarpeet, edellytykset ja lähtökohdat näyttöön perustuvan SWOT-analyysin 
pohjalta;

23. korostaa YMP:n ja metsätalous- ja metsitystoimenpiteiden tärkeää merkitystä ja 
kannustaa jatkamaan metsätaloustoimenpiteitä EU:n metsästrategian mukaisesti;

24. korostaa, että tämän strategian täytäntöönpano ei ole ympäristön kannalta yhtä tehokasta 
kuin sen oli tarkoitettu olevan, ellei tarjolla ole tukea sen varmistamiseksi, että viljelijät 
ja heidän yrityksensä säilyttävät kannattavuutensa ja kilpailukykynsä;

25. kehottaa komissiota hyödyntämään välittömästi ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
siihen sopeutumisen mahdollisuuksia, joita metsien, kosteikkojen, turvemaiden, 
nurmien ja rannikkoekosysteemien ennallistaminen tarjoaa, ja sisällyttämään luonnon 
suojelemisen kaikkiin asiaankuuluviin EU:n politiikkoihin ja ohjelmiin;

26. katsoo, että YMP:n eri uudistuksissa tehdyt pienet muutokset eivät ole antaneet 
viljelijöille voimakasta signaalia muuttaa käytäntöjään, ja katsoo, että merkittävä 
muutos, joka perustuu ilmaston ja biologisen monimuotoisuuden kriiseihin, on tarpeen, 
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jotta viljelijät vakuuttuvat niiden merkityksestä oman liiketoimintansa ja toimeentulonsa 
kannalta;

27. pitää valitettavana, että YMP ei ole onnistunut pysäyttämään vuosikymmeniä kestänyttä 
biologisen monimuotoisuuden vähenemistä ja että tehomaatalous on edelleen 
merkittävin biologisen monimuotoisuuden häviämisen syy; korostaa lisäksi, että 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 13/2020114 mukaan EU:n 
biodiversiteettistrategiassa esitettyjä maataloustavoitteita ja -toimia ei voida mitata, 
mikä vaikeuttaa tuloksellisuuden arviointia;

28. korostaa siksi, että on tärkeää noudattaa tilintarkastustuomioistuimen suosituksia, joiden 
mukaan komission olisi koordinoitava paremmin vuoteen 2030 ulottuvaa 
biodiversiteettistrategiaa, parannettava suorien tukien ja maaseudun kehittämisen 
vaikutusta viljelyalueiden biologiseen monimuotoisuuteen, seurattava talousarvion 
menoja tarkemmin ja kehitettävä luotettavia indikaattoreita YMP:n vaikutusten 
arvioimiseksi;

29. pitää tärkeänä luoda, säilyttää ja ennallistaa maatalousmaisemien monipuoliset 
maisemapiirteet sekä säilyttää ja tukea sellaisia maatalouskäytäntöjä ja/tai tuottavia 
ominaispiirteitä, jotka hyödyttävät biologista monimuotoisuutta, pölyttäjiä ja 
luonnollista biologista tuholaistorjuntaa;

30. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään YMP:n strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet biologisesti monimuotoisten alueiden, myös maisemapiirteiden, 
edistämiseksi, jotta saavutetaan tavoite, jonka mukaan vähintään 10 prosenttia maa-
alasta olisi monimuotoisia, biologista monimuotoisuutta hyödyttäviä alueita, jollaisia 
ovat esimerkiksi pensasaidat, suojavyöhykkeet, kemikaalivapaat alueet ja tilapäiset 
kesannot sekä pitkällä aikavälillä biologiselle monimuotoisuudelle omistetut laajasti 
hoidetut viljelymaat, ja edistetään elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja ekologisten 
käytävien luomista mahdollisuuksien mukaan, jotta maksimoidaan biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät mahdollisuudet;

31. muistuttaa, että maan saatavuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka rajoittavat nuorten 
viljelijöiden tilojen perustamista ja Euroopan maatilojen sukupolvenvaihdoksia, joka on 
yhteisen maatalouspolitiikan tärkeä tavoite; katsoo, että tuottamattomien alueiden 
perustamista olisi arvioitava, jotta vältetään mahdollisimman paljon kielteisten 
vaikutusten kohdistuminen nuorten viljelijöiden mahdollisuuksiin saada maata 
käyttöönsä;

32. korostaa, että jos säilyttämistoimenpiteet rajoittavat yksityisten maiden käyttöä tai 
vaikuttavat kielteisesti maan arvoon, omistajalle on myönnettävä riittävä korvaus;

33. suhtautuu myönteisesti siihen, että luonnonmukainen maatalous tunnustetaan yhdeksi 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä, etenkin 
biologista monimuotoisuutta ajatellen, ja jotta se voi saavuttaa taloudellista kehitystä, 
maaseudun työllisyyttä, ympäristönsuojelua ja ilmastotoimia koskevat julkisen 

114Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 13/2020 ”Viljelyalueiden biologinen 
monimuotoisuus: laskusuunnassa YMP:stä saadusta rahoituksesta huolimatta”, 2020;
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=%7bB5A7E9DE-C42E-4C1D-A5D2-
03CA1FADE6F8%7d
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politiikan tavoitteet; korostaa luonnonmukaista maataloutta koskevan eurooppalaisen 
toimintasuunnitelman merkitystä luonnonmukaisen viljelyn osuuden lisäämiselle;

34. korostaa, että luonnonmukaisen elintarviketuotannon kasvua on täydennettävä 
markkinoiden ja toimitusketjun kehittämisellä sekä toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden kysyntää, myös julkisten hankintojen ja 
monenlaisten edistämistoimien avulla, tutkimuksella, innovoinnilla, koulutuksella ja 
tieteellisen tiedon siirrolla, joilla pyritään tukemaan luonnonmukaisten tuotteiden 
markkinoita ja viljelijöiden oikeudenmukaisia korvauksia ja edistetään toimenpiteitä 
nuorten luomuviljelijöiden tukemiseksi; korostaa tarvetta kehittää koko 
luonnonmukaista elintarvikeketjua unionin luonnonmukaisten tuotteiden paikallisen 
jalostuksen ja jakelun mahdollistamiseksi;

35. panee merkille, että jäsenvaltiot edistävät näiden unionin laajuisten tavoitteiden 
saavuttamista eri tavoin sen mukaan, miten paljon niiden luomuala kehittyy, ja kehottaa 
siksi määrittelemään kansalliset tavoitteet; korostaa, että näitä tavoitteita ei saavuteta 
ilman vahvaa taloudellista tukea, vankkoja koulutusohjelmia ja neuvontapalveluja; 
kehottaa jäsenvaltioita muotoilemaan YMP:n strategiasuunnitelmansa tätä ajatellen ja 
komissiota varmistamaan, että nämä strategiasuunnitelmat vastaavat tavoitteita;

36. korostaa Euroopan metsä- ja biodiversiteettistrategioiden vahvoja yhteyksiä;

37. korostaa kestävien ja terveiden metsäekosysteemien, kuten eläimistön ja kasviston, 
merkitystä metsien tarjoamien monien ekosysteemipalvelujen, kuten biologisen 
monimuotoisuuden, puhtaan ilman, veden, terveellisen maaperän ja puun ja muiden 
raaka-aineiden, tarjonnan ylläpitämisessä ja tehostamisessa; huomauttaa, että EU:n 
ympäristö-, ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteita ei voida koskaan saavuttaa ilman 
monitoimisia, terveitä ja kestävästi hoidettuja metsiä ja metsätaloutta, joissa sovelletaan 
pitkän aikavälin perspektiiviä;

38. korostaa, että on kehitettävä johdonmukainen lähestymistapa biologisen 
monimuotoisuuden suojelun ja ilmastonsuojelun sekä kukoistavan metsäalan ja 
kestävän biotalouden sovittamiseksi yhteen;

39. toteaa tässä yhteydessä, että keskittyminen yhtäläisesti metsien sosiaalisiin, ympäristöön 
liittyviin ja taloudellisiin hyötyihin voi auttaa varmistamaan selviytymiskyvyn ja 
sopeutumiskyvyn sekä kiertotalouteen siirtymisen ja biologisen monimuotoisuuden 
suojelun parantamisen; katsoo, että tavoitteissa ja täytäntöönpanossa on otettava 
huomioon kunkin maan täsmälliset olosuhteet ja mahdollisuudet ja että niillä on oltava 
myönteisiä vaikutuksia metsiin ja metsätalouden olosuhteisiin, maaseudun elinkeinoihin 
ja metsien biologiseen monimuotoisuuteen EU:ssa;

40. korostaa, että metsät ja etenkin aarniometsät ovat erityisen tärkeitä biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja kehottaa suojelemaan niitä; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan tulevassa EU:n metsästrategiassa käyttöön vanhoja 
metsiä koskevan määritelmän, jonka laatiminen annetaan pysyvän metsäkomitean 
tehtäväksi;

41. korostaa Natura 2000 -metsäalueiden merkitystä metsien biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämisessä; toteaa silti, että näiden alueiden hoitoon ja täytäntöönpanon 
varmistamiseksi tarvitaan riittävästi taloudellisia resursseja;
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42. korostaa kestävän ja tasapainoisen metsänhoidon merkitystä metsäekosysteemien 
terveydelle, ilmastokestävyydelle ja pitkäikäisyydelle sekä metsien monitoiminnallisen 
roolin säilyttämiselle, mukaan lukien metsäluonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, 
sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle ja Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman täytäntöönpanolle; korostaa, että on tärkeää ottaa geneettinen monimuotoisuus 
huomioon istutuksia suunniteltaessa sisällyttää geneettinen monimuotoisuus 
istutussuunnitelmiin, sillä se rajoittaa tuholaishyökkäysten riskiä ja tautien ja 
paikallisten/alkuperäisten lajien leviämistä;

43. korostaa, että on tärkeää kouluttaa metsänomistajia, järjestää paikallisia 
tiedotushankkeita ja saada yleisö osallistumaan prosessiin sekä jatkaa metsittämis- ja 
uudelleenmetsittämisohjelmia; kehottaa komissiota edistämään EU:n laajuisia 
erityiskoulutusohjelmia sekä kattavaa ja tehokasta metsänhoidon tietojärjestelmää;

44. korostaa EU:n lukuisia arvokkaita perinteisiä peltometsäviljelyjärjestelmiä ja 
innovatiivisten järjestelmien mahdollisuuksia; korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää monenlaisia ekosysteemipalveluja, maatalousmaan 
biologista monimuotoisuutta, hiilen sitomista, maaperän suojelua ja vesikierron 
sääntelyä ja samalla parantaa maatilojen tuottavuutta ja kestävyyttä;

45. toteaa, että on lisättävä viljelijöiden tietämystä peltometsäviljelystä ja edistettävä sitä 
koskevaa koulutusta, jotta viljelijät tulevat tietoisiksi sen hyödyistä ja puukasviston 
käytännön yhdistämisestä viljelyksiin;

46. kehottaa komissiota kiinnittämään huomiota rakennetun ympäristön ja 
kaupungistumisen aiheuttamaan biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen; katsoo, 
että kaupunkialueiden ja taajamien lähialueet, mukaan lukien entiset teollisuuskäytössä 
olleet ja kunnostetut maat, soveltuisivat erityisesti puiden istuttamiseen ja edistäisivät 
siten kaupunkialueiden biologisen monimuotoisuuden lisääntymistä; panee merkille 
peltometsäviljelyn ja elintarviketuotantoon soveltumattomien alueiden potentiaalin 
puumäärien kasvattamisessa ja sen, että istutusta luonnonarvoltaan merkittäville alueille 
olisi vältettävä;

47. toteaa, että kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevan puun ja puutuotteiden 
käytöllä on tärkeä rooli, jotta voidaan edetä kohti hiilineutraalia taloutta ja kehittää 
biopohjaista kiertotaloutta;

48. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan kansallista lainsäädäntöä laittomalta hakkuulta ja 
biologisen monimuotoisuuden häviämiseltä suojautumiseksi tai tarvittaessa 
vahvistamaan suojautumista;

49. korostaa, että ympäristöä, ilmastoa ja biologista monimuotoisuutta koskevien EU:n 
tavoitteiden saavuttaminen ei ole koskaan mahdollista ilman terveitä metsiä; kannustaa 
siksi toteuttamaan toimia, joilla lisätään metsäpeitettä puilla, jotka soveltuvat 
paikallisiin olosuhteisiin ja ekosysteemeihin, erityisesti välttäen eksoottisia lajeja, jotka 
ylläpitävät paljon vähemmän paikallista biologista monimuotoisuutta; korostaa, että 
myöhemmillä uusilla metsillä ei saa olla kielteisiä vaikutuksia olemassa olevaan 
biologiseen monimuotoisuuteen tai hiilinieluihin ja että olisi vältettävä istuttamista 
kosteikkoihin ja turvemaihin, biologisesti monimuotoisiin laitumiin ja muuhun 
luonnonarvoltaan merkittävään maahan; korostaa, että suojelun, uudelleen 



RR\1232895FI.docx 71/105 PE662.048v02-00

FI

metsittämisen ja metsittämisen olisi oltava EU:n tulevan metsästrategian keskipisteenä 
ja että olisi käytettävä alueelle ja ympäristöön sopivia puulajeja;

50. korostaa, että on tärkeää lisätä biologista monimuotoisuutta maatalousjärjestelmissä 
kaikilla tasoilla pelloista maisemiin; pitää olennaisen tärkeänä vahvistaa tieteellistä 
tutkimusta maatalouskäytäntöjen, ekologisten prosessien ja ekosysteemipalvelujen 
välisistä suhteista sekä edistää innovatiivisten käytännön ratkaisujen kehittämistä ja 
aluekohtaista tietämystä, jota tarvitaan ekosysteemipalvelujen edistämiseksi 
monenlaisissa ekologisissa yhteyksissä;

51. korostaa, että bioenergia-alan valinta tuki- ja kehityskohteeksi voisi johtaa siihen, että 
hoidossa valittaisiin vuorottelujakson lyhentäminen tai nopeasti kasvavien lajien käyttö, 
mikä heikentää puun laatua ja tuotteiden arvoa sekä uhkaa puuteollisuutta; toteaa, että 
biodiversiteettistrategiassa ehdotettu kaikkia osapuolia hyödyttävä ratkaisu, jossa 
rajoitetaan kokonaisten puiden käyttöä energiantuotannossa, on tärkeä myös 
puuteollisuuden kannalta;

52. katsoo, että metsitysaloitteiden tukemisessa olisi otettava käyttöön kokonaisvaltainen 
lähestymistapa, jossa otetaan huomioon paikalliset taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet 
ja paikallisyhteisöt ja suositaan kestäviä sekametsiä ja terveitä metsiä;

53. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -välineiden merkitystä maataloustuotannon vakauden, 
elintarviketurvan ja -turvallisuuden, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja viljelijöiden 
tulojen vakauden kannalta; katsoo, että vaikka edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja erityisesti riskejä on vähennettävä huomattavasti, jotta 
vähennetään vaikutusta biologiseen monimuotoisuuteen ottaen samalla huomioon 
kansalliset erityisolosuhteet; katsoo, että tavoitekäytävien käyttöä koskevaa vaihtoehtoa 
olisi tutkittava perusteellisesti;

54. korostaa integroidun tuholaistorjunnan115 ja kestävien järjestelmien, mukaan lukien 
agroekologinen lähestymistapa torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä, keskeistä 
roolia, ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että integroitua tuholaistorjuntaa 
sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa arvioidaan järjestelmällisesti;

55. korostaa, että viljelijät tarvitsevat enemmän vaihtoehtoisia, tehokkaita, kohtuuhintaisia 
ja ympäristön kannalta turvallisia kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä, jotta voidaan 
vähentää torjunta-aineiden tarvetta ja vähentää entisestään kemiallisten torjunta-
aineiden käyttöä ja niihin liittyviä riskejä; ehdottaa, että tähän voitaisiin sisällyttää 
viljelyteknisten, fyysisten ja biologisten torjuntatekniikoiden tehokkaampi käyttöönotto, 
uudet vähäriskiset torjunta-aineet ja biotorjunta-aineet, tehokkaammat käyttötekniikat, 
kuten digitaalinen ja täsmäviljely, epidemiologiset mallit, laajempi ja parempi 
valikoima kestäviä lajikkeita, jotka edellyttävät vähemmän tuotantopanoksia, sekä 
tutkimus- ja innovointikoulutuksen ja neuvontajärjestelmien vahvistaminen, myös 
agroekologisissa viljelykäytännöissä;

56. kehottaa komissiota parantamaan sääntelykehystä, jolla nopeutetaan uusien ja 
vaihtoehtoisten kasvien terveyttä koskevien ratkaisujen, muun muassa 

115 Yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 21. lokakuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY liitteessä III mainittujen yleisten periaatteiden 
mukaisesti (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 71).
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ympäristövaikutuksiltaan vähäisempien kasvinsuojeluaineiden, kuten vähäriskisten 
aineiden, biologisten torjuntaratkaisujen ja luonnollisten aineiden, käyttöönottoa;

57. korostaa hyödyllisten lajien roolia maatalouden ekosysteemissä, erityisesti tuholaisten 
torjunnassa mutta myös pölytyksessä, kasvien ja maaperän suojelussa; toteaa, että 
luonnonkukkasekoitusten oikea valinta voi houkutella ja ylläpitää hyönteissaalistajia ja 
parasitoideja, jotka hyödyttävät tuotantoa ja lisäävät pölytystä;

58. katsoo, että kestävien käytäntöjen, kuten integroidun tuholaistorjunnan ja 
agroekologisten lähestymistapojen, käyttöönottoa varten olisi oltava asianmukaisia 
kannustimia ja korvauksia;

59. suhtautuu myönteisesti Europolin ja jäsenvaltioiden yhteisiin toimiin, joilla torjutaan 
kolmansista maista peräisin olevien kasvinsuojeluaineiden laitonta tuontia, mutta on 
erittäin huolestunut tällaisen tuonnin jatkumisesta, joka vaikuttaa myös ympäristöön ja 
biologiseen monimuotoisuuteen EU:ssa;

60. pitää valitettavana, että maataloustuotanto ja -kulutus keskittyvät yhä enemmän 
tiettyihin viljelykasveihin ja niiden sisällä tiettyihin lajikkeisiin ja genotyyppeihin; 
korostaa, että geneettisen vaihtelevuuden lisääminen edelleen ja säilyttäminen kaikissa 
osatekijöissään on ratkaisevan tärkeää maatalouden ekosysteemien monimuotoisuuden 
ja rikkauden edistämiseksi ja paikallisten geenivarojen säilyttämiseksi, ja se voi 
erityisesti tarjota ratkaisuja, joiden avulla voidaan vastata edessä oleviin ympäristö- ja 
ilmastohaasteisiin sekä elintarviketurvaa koskeviin haasteisiin;

61. panee merkille, että on tärkeää säilyttää viljelykasvit ja vanhat lajikkeet siksi, että ne 
voivat menestyä myös muissa kuin optimaalisissa olosuhteissa; toteaa lisäksi, että 
kustannustehokkain tapa säilyttää nämä geenit ja ominaisuudet on pellolla; pitää 
myönteisenä, että komissio harkitsee perinteisten viljelykasvilajikkeiden kaupan 
pitämistä koskevien sääntöjen tarkistamista niiden säilyttämisen ja kestävän käytön 
edistämiseksi; pitää myönteisenä myös sen aikomusta toteuttaa toimenpiteitä 
siemenlajikkeiden, kuten luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston, rekisteröinnin 
helpottamiseksi ja perinteisten ja paikallisiin olosuhteisiin mukautuneiden lajikkeiden 
markkinoille pääsyn helpottamiseksi; paikallisiin olosuhteisiin mukautuneiden

62. kiinnittää huomiota siihen, että monivuotisissa viljelykasveissa monimuotoisuuden 
väheneminen johtuu myös lajikkeiden geneettisen monimuotoisuuden vähenemisestä; 
pitää valitettavana, että EU:n kasvulliset lisäysjärjestelmät on suunniteltu siten, että ne 
eivät edistä lajikkeiden sisäisen biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä; kehottaa 
komissiota edistämään EU:n kasvullista lisäystä koskevaan lainsäädäntöön tehtäviä 
sääntelymuutoksia ja edistämään perinteisten eurooppalaisten lajikkeiden geneettisen 
vaihtelun säilyttämistä maatiloilla;

63. muistuttaa, että Euroopan unionissa kasvatetaan useita kotoperäisiä ja alkuperäisiä 
eläinrotuja, jotka ovat osa alueellisia luontotyyppejä ja/tai paikallisyhteisöjen perinteistä 
toimeentuloa sekä keskeisiä tekijöitä biologisen monimuotoisuuden kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita säilyttämään toimenpiteet, joilla pyritään näiden lajien säilyttämiseen; on 
huolissaan siitä, että afrikkalaisen sikaruton kaltaisten tautien vuoksi jotkin lajit, kuten 
Itä-Balkanin sika, ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon; kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään 
viipymättä toimenpiteisiin ja tarjoamaan resursseja, jotta tämä biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen estetään;
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64. kehottaa komissiota laatimaan kunnianhimoisia, asianmukaisia ja uudistettuja asetuksia 
ja suunnitelmia, joilla estetään haitallisten vieraslajien leviäminen Euroopan eri alueille 
ja merille kattavilla protokollilla, jotta voidaan torjua sekä kasvi- että eläinlajeja, jotka 
voivat vaikuttaa erittäin kielteisesti paitsi biologiseen monimuotoisuuteen myös 
maatalouteen ja kalastukseen sekä johtaa huomattaviin taloudellisiin menetyksiin, ja 
katsoo, että tähän olisi sisällyttävä haitallisten vieraslajien ja niistä eri ekosysteemeille 
ja aloille mahdollisesti aiheutuvien vaikutusten hallintaan tarkoitettujen toimintalinjojen 
suunnittelu;

65. kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki ei-tuotannollista maatalousmaata, 
ei-tuotannollisia maisemaelementtejä ja suojelualueita koskevat tavoitteet ovat riittävän 
joustavia, jotta ne voidaan panna täytäntöön kunkin jäsenvaltion täsmällisten 
olosuhteiden ja mahdollisuuksien mukaisesti ja että ne kunnioittavat viljelijöiden, 
kalastajien, maanomistajien ja metsänomistajien oikeuksia samalla kun säilytetään 
tiukka suojelu vapaaehtoisena vaihtoehtona maan- ja metsänomistajille;

66. korostaa, että maatalouskäytössä olevista pelloista luopuminen vaikuttaa 10–
50 prosenttiin EU:n maatalousmaasta, mikä aiheuttaa perinnemaisemien häviämistä, 
lisää maaperän eroosion riskiä ja heikentää monien viljelymailla elävien lajien 
elinympäristöjä; palauttaa mieliin näiden toimenpiteiden perustavanlaatuisen 
merkityksen luonnonhaitta-alueille, kun pyritään välttämään maankäytöstä luopumista 
ja ylläpitämään ihmisasutusta näillä alueilla, mutta myös metsäpalojen ehkäisemiselle ja 
erityisten ekosysteemien ja luonnonvarojen, kuten luonnonarvoltaan merkittävien 
viljelyalueiden, suojelulle;

67. korostaa, että maankäytön muutokset, maatalouden laajentuminen ja tehostaminen sekä 
luonnonvaraisten eläinten kestämätön kauppa ja kulutus ovat keskeisiä biologisen 
monimuotoisuuden vähenemisen edistäjiä ja lisäävät yhteyksiä luonnonvaraisten 
eläinten, tuotantoeläinten, taudinaiheuttajien ja ihmisten välillä, mikä luo edellytykset 
uusien tartuntatautien syntymiselle;

68. panee merkille, että turkistuotanto, johon kuuluu tuhansien samantyyppisten 
kesyttämättömien eläinten pitäminen suljetussa tilassa lähellä toisiaan kroonisesti 
stressaavissa olosuhteissa, voi vaarantaa merkittävästi eläinten hyvinvoinnin ja lisätä 
niiden alttiutta tarttuville taudeille, myös zoonooseille, kuten covid-19-pandemian 
yhteydessä on tapahtunut minkeille;

69. korostaa, että on kehitettävä liiketoimintamalleja, joissa palkitaan viljelijöitä, 
kauppapuutarhureita, kalastajia ja muita alueiden omistajia ja käyttäjiä heidän 
tarjoamistaan ekosysteemipalveluista;

70. toteaa, että on tärkeää seurata biologisen monimuotoisuuden kannalta merkityksellisiä 
taloudellisia välineitä ja niiden tuottamaa rahoitusta sekä ottaa käyttöön 
johdonmukainen ja vertailukelpoinen rahoituksen seuranta ja raportointi kaikissa 
jäsenvaltioissa;

71. panee merkille pölyttäjien ratkaisevan tärkeän roolin biologisessa monimuotoisuudessa 
ja maataloustuotannossa; on huolissaan pölyttäjien, myös mehiläisten, korkeasta 
kuolleisuudesta, jota on dokumentoitu useilla EU:n alueilla; kehottaa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisia viranomaisia valvomaan paremmin kiellettyjen tai pölyttäjille haitallisten 
aineiden käyttöä;
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72. kehottaa noudattamaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa pölyttäjiä tukevia 
toimenpiteitä hyväksyttäessä ja toteaa, että YMP:n mukainen tuki ei saisi johtaa 
pölytyspalvelujen heikentymiseen tai häviämiseen; kehottaa jäsenvaltioita 
sisällyttämään strategiasuunnitelmiinsa valikoiman toimenpiteitä, jotka kohdistuvat eri 
pölyttäjäryhmiin;

73. katsoo, että digitaaliteknologiat, myös täsmäviljely, voivat auttaa eurooppalaisia 
viljelijöitä tarjoamaan turvallisia ja laadukkaita elintarvikkeita, samalla kun ne auttavat 
säilyttämään biologisen monimuotoisuuden ja vähentämään maatalouden 
ympäristövaikutuksia; korostaa, että on tärkeää tukea sellaisten digitaalisten välineiden 
kehittämistä, jotka mahdollistavat biologisen monimuotoisuuden suunnittelun 
maatilojen tasolla ja laajemmin, ja parantaa maaseutualueiden verkkoyhteyksiä;

74. korostaa, että on tarpeen varmistaa näiden välineiden käyttömahdollisuus YMP:n 
kautta, jotta voidaan varmistaa, että kaikki hyötyvät digitalisaation tuomista 
mahdollisuuksista; toteaa lisäksi, että digitaalisen maatalouden täytäntöönpanoa on 
helpotettava osallistavasti, koulutuksella ja toimien laajentamisella maaseudulle;

75. panee merkille Euroopan maatalouden monimuotoisuuden ja sen maatalousjärjestelmien 
suuren biodiversiteettipotentiaalin, jota edustavat esimerkiksi laiduntamis- ja 
laidunjärjestelmät, joiden avulla suojellaan niittyjä ja pensasaitoja, peltometsäviljelyä ja 
laajalti hoidettua maatalousmaata;

76. kehottaa komissiota edistämään ympäristöystävällisiä tuotantomenetelmiä, kuten 
integroitua tuotantoa, joka on laajalti vakiintunut monissa jäsenvaltioissa ja joka 
optimoi luonnonvarojen käytön, suojelee maaperää, vettä ja ilmaa sekä edistää 
biologista monimuotoisuutta;

77. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään laitumien ja laidunkäytössä olevien 
luontotyyppien, myös hakamaiden ja muiden peltometsäviljelyjärjestelmien, käyttöä, 
synergiassa luonnonarvoltaan merkittävien laidunmaayhteisöjen säilyttämisen kanssa;

78. tunnustaa agroekologisten järjestelmien potentiaalin, erityisesti 
monipuolistamiskäytäntöjen yhdistämisessä, sillä ne tarjoavat monenlaisia 
ekosysteemipalveluja ja mahdollistavat biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja 
tukevat satoja ja viljelijöiden tuloja116; toteaa lisäksi, että on tärkeää edistää nykyisten 
kaikkia osapuolia hyödyttävien lähestymistapojen käyttöönottoa;

79. katsoo, että jotkin parhaillaan neuvoteltavat tai viimeisteltävät kauppasopimukset eivät 
välttämättä ole biologista monimuotoisuutta koskevan strategian tavoitteiden mukaisia; 
muistuttaa tarpeesta varmistaa, että kauppasopimuksiin sisältyy sovellettavia kauppaa ja 
kestävää kehitystä koskevia lukuja, joita soveltamalla voidaan edistää biologista 

116 Tamburini, G. et al., ”Agricultural diversification promotes multiple ecosystem services without 
compromising yield”, Science Advances, Vol. 6, No. 45, 2020. Tutkimuksessa tarkasteltiin 98 meta-analyysia, 
jotka perustuivat 5 160 alkuperäiseen tutkimukseen, joihin sisältyi 41 946 vertailua hajautettujen ja 
yksinkertaistettujen käytäntöjen välillä. 63 prosentissa tapauksista agroekologia lisäsi biologista 
monimuotoisuutta ilman tuoton menetystä, ja monissa tapauksissa tuotto itse asiassa kasvoi. 
https://advances.sciencemag.org/content/6/45/eaba1715
Van der Ploeg, J. D. et al., ”The economic potential of agroecology: Empirical evidence from Europe”, Journal 
of Rural Studies, Vol. 71, 2019, s. 46–61; https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.003 

https://advances.sciencemag.org/content/6/45/eaba1715
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.003
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monimuotoisuutta sekä yhdenmukaisuutta eurooppalaisten kestävyyttä koskevien 
normien kanssa;

80. suhtautuu myönteisesti komission sitoumukseen varmistaa biologista monimuotoisuutta 
koskevien määräysten täytäntöönpano kaikilta osin ja niiden noudattamisen valvonta 
kaikissa kauppasopimuksissa sekä arvioida paremmin kauppasopimusten vaikutusta 
biologiseen monimuotoisuuteen; kehottaa komissiota ottamaan käyttöön tarvittavat 
mekanismit sen varmistamiseksi, että EU:hun tuotavat tuotteet noudattavat 
eurooppalaisiin viljelijöihin sovellettavia toimenpiteitä ja ovat EU:n viljelijöiden 
pyrkimysten mukaisia eli auttavat tuottamaan elintarvikkeita kestävämmin ja siten 
tehostavat biologisen monimuotoisuuden suojelua maailmanlaajuisesti;

81. kannattaa unionin kauppapolitiikan johdonmukaisuuden varmistamista siten, että 
vältetään sellaisten maataloustuotteiden tuonnin helpottaminen, jotka on tuotettu 
maailman biologiselle monimuotoisuudelle vakavasti haitallisen metsäkadon 
kustannuksella; kehottaa komissiota ehdottamaan toimenpidepakettia, jolla varmistetaan 
EU:n markkinoille saatettujen tuotteiden toimitusketjujen perustuminen kestävään 
maatalouteen ja metsäkadon pysäyttämiseen;

82. toteaa, että ravintoaineet ovat välttämättömiä maataloustuotannon ja terveellisen 
maaperän säilyttämisen kannalta; pitää myönteisenä komission ehdotusta vähentää 
ravinnehävikkiä ja korostaa, että lannoitteiden liiallinen käyttö aiheuttaa ilman, 
maaperän ja veden pilaantumista ja ilmastovaikutuksia, mikä vaikuttaa kielteisesti 
biologiseen monimuotoisuuteen; korostaa, että paremmasta ravinnehuollosta on sekä 
taloudellista että ympäristöön liittyvää hyötyä;

83. korostaa, että ravinnehävikin vähentämistä koskevassa strategiassa olisi keskityttävä 
ensisijaisesti siihen, että viljelijät voivat tehostaa ravinnehuoltoa, ja korostaa 
innovatiivisten teknologioiden ja ratkaisujen merkitystä tältä osin; kehottaa 
jäsenvaltioita esittämään strategisissa suunnitelmissaan toimenpiteitä, joilla edistetään 
tehokasta ravinnehuoltoa ja -kiertoa, ja tukemaan voimakkaasti tilaneuvojien ja 
viljelijöiden koulutusta;

84. kehottaa luomaan ja tukemaan koulutusohjelmia, jotka antavat hyvän käsityksen sekä 
agronomisesta suojelusta että luonnonsuojelusta;

85. korostaa, että tutkimus, innovointi, tietojen vaihto, tietoisuuden lisääminen, koulutus ja 
neuvontapalvelut ovat avainasemassa tietojen keräämisessä ja parhaiden ratkaisujen 
löytämisessä biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi;

86. korostaa maatilojen neuvontapalvelujen keskeistä roolia, kun lisätään innovointia ja 
levitetään tietämystä biologisen monimuotoisuuden edistämisstrategioista, edistetään 
kokemusten vaihtoa, erityisesti vertaisvaihtoa, ja edistetään käytännön havaintoesityksiä 
erityisesti työskentelemällä paikallisella tasolla, jotta viljelijät, myös pienviljelijät, 
nuoret ja naispuoliset viljelijät sekä epäsuotuisilla maaseutualueilla asuvat henkilöt, 
voivat mukautua paremmin paikan päällä vallitseviin erityistilanteisiin; kehottaa 
jäsenvaltioita antamaan viljelijöille kattavia neuvoja tuotantojärjestelmien ja 
viljelyalueiden biologista monimuotoisuutta edistävien, säilyttävien ja ennallistavien 
hoitokäytäntöjen käyttöönotosta;
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87. korostaa, että tutkimus ja innovointi ovat keskeisiä tekijöitä, joilla nopeutetaan 
siirtymistä kestäviin elintarvikejärjestelmiin, erityisesti tarjoamalla edistynyttä 
tietämystä, jonka avulla viljelijät voivat tuottaa elintarvikkeita käyttäen vähemmän 
tuotantopanoksia, ja lisäämällä ekosysteemipalvelujen tarjontaa samalla kun tuetaan 
sosiaalista ja taloudellista kestävää kehitystä; katsoo, että innovoinnin tuominen 
markkinoille edellyttää mahdollistavaa sääntely-ympäristöä ja kannustimien 
käyttöönottoa;

88. panee merkille terveen ja elävän maaperän valtavan panoksen maailmanlaajuiseen 
biologiseen monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin ja vahvan yhteyden elävän, 
terveen ja biologisesti monimuotoisen maaperän, yhteisöjen, maatilojen tuottavuuden ja 
kannattavuuden, niiden ilmastonmuutoksen sietokyvyn sekä elintarvikkeiden ja 
biomassan turvallisuuden, erityisesti kuivuuden ja tulvien, välillä; korostaa, että yli 
60 prosenttia Euroopan maaperästä on epäterveessä tilassa117 ja että tarvitaan poliittisia 
toimenpiteitä maaperän elinvoimaisuuden parantamiseksi; panee merkille 
mikromuovien vaikutuksen maaperän biologiseen monimuotoisuuteen;

89. suhtautuu myönteisesti komission etenemissuunnitelmaan uuden maaperän suojelua ja 
kestävää käyttöä koskevan strategian laatimisesta, EU:n maaperänseurantakeskuksen 
perustamiseen ja maaperän terveyttä ja elintarvikkeita koskevan EU:n operaation 
”Caring for soil are care for life” käynnistämisen; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan maaperän ekosysteemipalvelujen lisätutkimusta ja mukauttamaan 
asianomaisia nykyisiä rahoitusohjelmia tällaisten tutkimushankkeiden helpottamiseksi;

90. toistaa, että vesivarojen kestävä käyttö ja hoito ovat tärkeitä biologisen 
monimuotoisuuden suojelun ja ennallistamisen kannalta; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita vahvistamaan tukeaan vaikuttaville ja tehokkaille kastelujärjestelmille ja 
kestävälle vesihuollolle;

91. korostaa lintu- ja luontotyyppidirektiivien118 onnistumista ja panee merkille, että EU:lla 
on maailman suurin suojelualueiden verkosto ja että luonnon prosessien tehokas hallinta 
on äärimmäisen tärkeää biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi;

92. korostaa jäsenvaltioiden välisiä merkittäviä eroja Natura 2000 -ohjelman 
täytäntöönpanossa ja siitä johtuvia epätasa-arvoisia toimintaolosuhteita suojelun osalta; 
korostaa, että kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden on osallistuttava toimintaan niin 
eurooppalaisella, kansallisella, alueellisella kuin paikallisella tasolla lintu- ja 
luontodirektiivien täytäntöönpanon parantamiseksi; muistuttaa direktiivien 
toimivuustarkastuksen tuloksista; tunnustaa direktiivien täytäntöönpanon joustavuuden, 
jota olisi tutkittava perusteellisesti, jotta voidaan ottaa huomioon erityiset kansalliset 
olosuhteet ja auttaa vähentämään ja ratkaisemaan asteittain luonnonsuojelun ja 
sosioekonomisen toiminnan välisiä ristiriitoja;

117 Interim report of the Mission Board for Soil Health and Food, ”Caring for soil is caring for life”, Euroopan 
komissio, 2020;
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ebd2586-fc85-11ea-b44f-01aa75ed71a1/
118 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30. marraskuuta 2009, luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7). Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21. toukokuuta 1992, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).
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93. korostaa, että on tuettava maatalouskäytäntöjä, kuten peltometsäviljelyä ja laidunnusta 
luonnonarvoltaan merkittävillä alueilla, jotka tarjoavat monenlaisia 
ekosysteemipalveluja; muistuttaa, että suurpedot, erityisesti sudet, voivat vaikuttaa 
maatalouden elinkelpoisuuteen erityisesti joillakin laajalti hoidetuilla maatalousmailla, 
joilla biologinen monimuotoisuus on suurta; muistuttaa, että olosuhteiden muuttuminen 
on johtanut tiettyjen suojeltujen suurpetolajien ja niiden saaliskantojen kasvuun; 
korostaa, että biologista monimuotoisuutta olisi hallinnoitava tietyillä alueilla, jotta 
kaikki lajit voivat kehittyä tasapainoisesti; muistuttaa komission velvollisuudesta 
arvioida edistymistä lajien suojelun tason saavuttamisessa alueittain ja tarvittaessa 
mukauttaa sitä karjan suojelemiseksi, jos haluttu suojelun taso on saavutettu;

94. panee merkille komission ehdotuksen lisätä suojeltavia ja tiukasti suojeltavia alueita ja 
suhtautuu myönteisesti 16. lokakuuta 2020 annettuihin neuvoston päätelmiin 
biologisesta monimuotoisuudesta siltä osin, että suojelun tiukempi taso saattaa 
mahdollistaa tietyt ihmisen toimet, jotka ovat yhteensopivia suojelualueen 
suojelutavoitteiden kanssa; katsoo, että ihmisten toimet, jotka ovat suojelutavoitteiden 
mukaisia tai jopa lisäävät biologista monimuotoisuutta, olisi edelleen sallittava tiukasti 
suojelluilla alueilla;

95. kannustaa jäsenvaltioita palkitsemaan viljelijöitä asianmukaisesti ja kannustamaan heitä 
myöntämällä taloudellista korvausta Natura 2000 -ohjelmassa suojelluille ja tiukasti 
suojelluille alueille sekä kattamaan suojelu- ja säilyttämistoimenpiteistä mahdollisesti 
aiheutuvat kasvaneet tuotantokustannukset;

96. muistuttaa, että 7,5 prosenttia monivuotisen rahoituskehyksen vuotuisista menoista 
vuonna 2024 ja 10 prosenttia vuotuisista menoista vuosina 2026 ja 2027 on varattava 
biologista monimuotoisuutta koskeviin tavoitteisiin.
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ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

vuoteen 2030 ulottuvasta EU:n biodiversiteettistrategiasta: Luonto takaisin osaksi elämäämme
(2020/2273(INI))

Valmistelija: Bettina Vollath

EHDOTUKSET

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

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja ympäristöä käsittelevän YK:n erityisraportoijan 
24. tammikuuta 2018 julkaistun raportin ihmisoikeuksia koskevista puiteperiaatteista ja 
15. heinäkuuta 2020 julkaistun raportin ihmisoikeuksien ja terveen biosfäärin suhteesta 
(”Human rights depend on a healthy biosphere”),

– ottaa huomioon biodiversiteettiä käsitelleeseen YK:n huippukokoukseen 30. syyskuuta 
2020 osallistuneiden poliittisten johtajien hyväksymän luontoa koskevan sitoumuksen, 
jonka mukaan biodiversiteetin häviämissuuntaus on käännettävä vuoteen 2030 
mennessä kestävän kehityksen edistämiseksi (”Leaders’ Pledge for Nature: United to 
reverse biodiversity loss by 2030 for Sustainable Development”),

– ottaa huomioon huhtikuussa 2020 julkaistun parlamentin ulkoasioiden politiikkayksikön 
tutkimuksen biodiversiteetistä ihmisoikeutena ja sen vaikutuksesta unionin ulkoiseen 
toimintaan (”Biodiversity as a Human Right and its Implications for the EU’s External 
Action”),

A. ottaa huomioon, että biodiversiteetin ja ekosysteemien vallitsevat kielteiset suuntaukset 
haittaavat kahdeksassa tapauksessa kymmenestä etenemistä kohti arvioitavia päämääriä, 
jotka liittyvät köyhyyttä, nälkää, terveyttä, vettä, kaupunkeja, ilmastoa, valtameriä ja 
maata koskeviin kestävän kehityksen tavoitteisiin;

B. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia vaikuttaa edelleen ihmisten terveyteen ja 
elinkeinoihin kaikkialla maailmassa; ottaa huomioon, että luontotyyppien, erityisesti 
poikkeuksellisina biodiversiteetin varantoina toimivien trooppisten metsien, 
tuhoutuminen lisää niiden alueiden määrää, joilla ihmiset ja luonnonvarainen eläimistö 
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ja kasvisto ovat yhteydessä toisiinsa, ja voi olla merkittävä tekijä uusien 
virussairauksien syntymisessä ja leviämisessä;

C. ottaa huomioon, että biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimus tarjoaa 
pohjan sellaisten toimintapolitiikkojen määrittelylle, joilla pyritään suojelemaan 
biodiversiteettiä ihmisoikeusnäkökulmasta, ja biodiversiteettiä koskevien 
kansainvälisten velvoitteiden soveltamisalan laajentamiselle ihmisoikeuksien osalta; 
ottaa huomioon, että ihmisoikeuksia ja ympäristöä käsittelevän YK:n erityisraportoijan 
työ tasoittaa tietä biodiversiteetin säilyttämiseen ja kestävään käyttöön liittyvien 
ihmisoikeusvelvoitteiden oikeuskehyksen muovaamiseen;

D. ottaa huomioon, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on noudatettava vilpittömästi ja 
toisiaan tukien biodiversiteettiä ja ihmisoikeuksia koskevia kansainvälisiä velvoitteitaan 
sen lisäksi, että noudattavat EU:n lainsäädäntöön perustuvia velvoitteitaan politiikan 
johdonmukaisuudesta ulkopolitiikassa sen EU:n perusoikeuskirjassa esitetyn velvoitteen 
mukaisesti, jonka mukaan ympäristönsuojelun korkea taso ja ympäristön laadun 
parantaminen on sisällytettävä unionin politiikkoihin ja varmistettava kestävän 
kehityksen periaatteen mukaisesti;

E. ottaa huomioon, että sellaisten ympäristöön ja maahan liittyvien ihmisoikeuksien 
puolustajien määrä, jotka on murhattu tai jotka ovat joutuneet väkivallan, sieppausten, 
uhkailun, häirinnän, pelottelun ja herjauskampanjoiden uhreiksi, on lisääntynyt 
huomattavasti maailmanlaajuisesti viime vuosina; ottaa huomioon, että he kohtaavat 
usein suuria vastoinkäymisiä ja vaaroja, jotka toisinaan liittyvät luonnonvarojen 
voittoihin perustuvaan hyödyntämiseen yhdistettynä korruptioon ja köyhyyteen;

F. ottaa huomioon, että vähintään neljänneksen maapallon maa-alueista arvioidaan olevan 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen omistuksessa, hallinnassa, käytössä tai 
hallussa ja että siihen kohdistuu kasvava ympäristökuormitus ihmisen toiminnan vuoksi; 
ottaa huomioon, että YK:n julistuksessa alkuperäiskansojen oikeuksista tunnustetaan 
alkuperäiskansojen kollektiiviset ja yksilölliset oikeudet;

G. ottaa huomioon, että merten muovisaaste on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi ja 
että tämä vaikuttaa biodiversiteettiin; katsoo, että tämän vuoksi olisi toteutettava toimia 
merten muovisaasteen torjumista koskevan uuden maailmanlaajuisen sopimuksen 
tekemiseksi;

Terveiden ekosysteemien ja biodiversiteetin merkitys ihmisoikeuksien kannalta

1. korostaa, että resurssien kestämättömän hyödyntämisen ja ilmastonmuutoksen 
aiheuttama ekosysteemien rappeutuminen ja tuhoutuminen ja niihin kohdistuva stressi 
johtavat lajien sukupuuttoon ja biodiversiteetin häviämiseen ennennäkemättömällä 
vauhdilla ja uhkaavat nykyisten ja tulevien sukupolvien ihmisoikeuksia, kuten oikeutta 
elämään, terveyteen, ruokaan, veteen, sanitaatioon ja asuntoon, sekä heikoimmassa 
asemassa olevien ihmisten oikeuksia, naiset, lapset ja vammaiset henkilöt mukaan 
lukien, alkuperäiskansojen oikeuksia sekä maaseutu- ja luonnonvaroista riippuvaisten 
yhteisöjen oikeuksia; korostaa myös, että ekosysteemien rappeutuminen ja niihin 
kohdistuva stressi haittaavat kaikkia yleisiä pyrkimyksiä kestävään kehitykseen ja 
edistymistä useimpien vuoteen 2030 ulottuvien kestävän kehityksen tavoitteiden 
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saavuttamisessa, erityisesti köyhyyden ja nälän poistamista, veden saannin ja sanitaation 
varmistamista, elintarviketurvan saavuttamista ja terveellisen elämän varmistamista 
sekä maiden sisäisen ja välisen sosioekonomisen eriarvoisuuden vähentämistä 
koskevien tavoitteiden osalta;

2. muistuttaa, että maatalouden tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat biodiversiteetistä, 
jotta voidaan taata elintarvikejärjestelmien kestävyys ilman kemiallisten torjunta-
aineiden käyttöä; painottaa lisäksi, että kestävä maatalous ja metsänhoito ovat tärkeitä 
metsien ekosysteemien biodiversiteetin säilyttämisen, terveyden, ilmastokestävyyden 
sekä pitkäikäisyyden kannalta ja että on tärkeää suojella kaikkia erityisen uhanalaisia 
kasveja ja eläimiä, kuten pölyttäjähyönteisiä;

3. korostaa, että on tehostettava toimia biodiversiteetin säilyttämiseksi ja ennallistamiseksi 
ja että on erityisesti ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin, jotta voidaan samanaikaisesti 
suojella ihmisoikeuksia ja luontoa sekä käyttää luonnonvaroja kestävästi; kehottaa tässä 
yhteydessä kehittämään kokonaisvaltaisen ja ihmisoikeuksiin perustuvan EU:n 
poliittisen lähestymistavan biodiversiteetin häviämisen ja köyhtymisen estämiseksi ja 
saattamaan alakohtaiset unionin toimintapolitiikat näiden tavoitteiden mukaisiksi; 
korostaa biodiversiteetin säilyttämisen merkitystä unionin merentakaisissa maissa ja 
alueilla sekä syrjäisimmillä alueilla ja painottaa tämän osalta tarvetta säilyttää EU:n 
rahoitus ja ohjelmat, joiden avulla pyritään saavuttamaan tämä tavoite; korostaa myös 
tarvetta vahvistaa kansainvälistä ympäristö- ja ihmisoikeuslainsäädäntöä, 
ympäristölainsäädäntöä sekä ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskevia prosessuaalisia 
oikeuksia erityisesti parantamalla tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista ja 
oikeussuojan ja tehokkaiden oikeussuojakeinojen saatavuutta sekä tukemalla ja 
edistämällä paikallisyhteisöjen, alkuperäiskansojen ja ympäristöalan ihmisoikeuksien 
puolustajien ratkaisevaa roolia biodiversiteetin säilyttämisessä;

4. korostaa, että biodiversiteetti ja ihmisoikeudet ovat yhteydessä toisiinsa ja toisistaan 
riippuvaisia, ja muistuttaa valtioiden ihmisoikeusvelvoitteista suojella biodiversiteettiä, 
josta ihmisoikeudet ovat riippuvaisia, muun muassa mahdollistamalla kansalaisten 
osallistuminen biodiversiteettiin liittyviin päätöksiin; pitää myönteisenä, että 
ihmisoikeuksien ja biosfäärin terveyden välisen yhteyden tunnustamisessa on edistytty 
kansainvälisellä ja kansallisella tasolla; kehottaa EU:ta edistämään Yhdistyneiden 
kansakuntien ihmisoikeusneuvostossa ja yleiskokouksessa puhdasta, turvallista, 
terveellistä ja kestävää ympäristöä koskevan oikeuden yleismaailmallista tunnustamista; 
katsoo, että tämän tunnustuksen olisi toimittava katalysaattorina vahvemmalle 
ympäristöpolitiikalle ja -lainsäädännölle;

5. tukee ihmisoikeuksia ja ympäristöä käsittelevän YK:n erityisraportoijan pyrkimyksiä 
laatia ohjeita ympäristöön, ekosysteemeihin ja biodiversiteettiin liittyvistä 
ihmisoikeusvelvoitteista; kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja toimielimiä tukemaan ja 
edistämään ihmisoikeuksia ja ympäristöä käsittelevän YK:n erityisraportoijan 
esittämien ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevien vuoden 2018 puiteperiaatteiden 
maailmanlaajuista täytäntöönpanoa; kehottaa unionia myös tukemaan YK:n 
ympäristöohjelman ympäristöoikeuksia koskevaa aloitetta;
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6. painottaa, että covid-19-pandemia on osoittanut ”yhteinen terveys” -periaatteen 
merkityksen päätöksenteossa, ja korostaa, että tarvitaan perustavanlaatuisia muutoksia, 
mikä edellyttää eri tieteenalojen ja alojen yhteistyötä; korostaa myös olevan vaarana, 
että pandemian aiheuttama maailmanlaajuinen taantuma voi saada valtiot kaikkialla 
maailmassa kääntämään huomion pois ympäristönsuojelusta lyhyen aikavälin 
taloudellisen toiminnan edistämiseksi; painottaa, että kaikilla talouden aloilla on 
otettava käyttöön toimenpiteitä biodiversiteetin huomioimiseksi ja suojelemiseksi;

Tuleva biodiversiteettiä koskeva eurooppalainen hallintokehys ja yritysten vastuu

7. pitää myönteisenä, että komissio aikoo kehittää uuden eurooppalaisen biodiversiteettiä 
koskevan hallintakehyksen ja noudattaa osallistavaa lähestymistapaa, jossa 
kansalaisyhteiskunta otetaan mukaan lainsäädännön noudattamisen valvojan rooliin, 
jotta voidaan seurata EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa; pitää myönteisenä 
myös sen tavoitetta esittää vuonna 2021 yritysten kestävää hallinnointia koskeva uusi 
aloite, jossa käsitellään ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaa huolellisuusvelvoitetta 
kaikissa talouden arvoketjuissa; korostaa tässä yhteydessä tarvetta laatia EU:n 
lainsäädäntöä, jossa säädetään ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevasta pakollisesta 
huolellisuusvelvoitteesta EU:n yrityksille, EU:hun sijoittautuneille yrityksille sekä 
unionin sisämarkkinoilla toimiville kolmansien maiden yrityksille ja jossa asetetaan 
oikeudellisia velvoitteita, jotka koskevat mahdollisten tai todellisten 
ihmisoikeusloukkausten tunnistamista, arvioimista, ehkäisemistä, poistamista, 
lieventämistä, seuraamista, niistä tiedottamista, vastuun ottamista niistä, niihin 
puuttumista ja niiden korjaamista kaikissa yritysten toimitusketjuissa, ja jolla 
perustetaan tehokkaat seuranta- ja täytäntöönpanomekanismit yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisesti; kehottaa komissiota 
esittämään kiireellisesti ehdotuksen EU:n oikeudellisesta kehyksestä, joka perustuu 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaan yritysten pakolliseen 
huolellisuusvelvoitteeseen, jolla varmistetaan muiden tavoitteiden lisäksi kestävät ja 
metsäkatoa aiheuttamattomat toimitusketjut; kehottaa komissiota myös harkitsemaan 
sellaisten tuotteiden tuontiin puuttumista, joiden louhiminen tai tuottaminen tuhoaa tai 
heikentää biodiversiteettiä; korostaa, että yritysten ja valtion toteuttaman väärinkäytön 
rankaisemattomuutta on torjuttava luomalla välineitä, joiden avulla voidaan 
täysimääräisesti, tehokkaasti ja kestävästi panna täytäntöön ihmisoikeus- ja 
ympäristölakeja ja valvoa niiden täytäntöönpanoa;

8. korostaa, että metsäkadolla ja tiettyjen yksityisten tai julkisten tahojen toteuttamilla 
maananastustoimilla ja muilla kestämättömillä resurssien hyödyntämis- ja 
louhintatoimilla on merkittävä ja monitahoinen vaikutus alkuperäiskansoihin ja 
paikallisyhteisöihin; painottaa, että usein ei tunnusteta näiden ryhmien yhteisöllisiä 
omistusoikeuksia maahan, vesiin ja muihin luonnonvaroihin, jotka ne ovat perinteisesti 
omistaneet tai joiden hallussa tai käytössä ne ovat olleet muulla tavoin; korostaa, että 
omistusoikeuksien riistäminen vaikuttaa suhteettomasti enemmän naisiin; kehottaa 
kaikkia sidosryhmiä ja yrityksiä osallistumaan kestävän metsänhoidon edistämiseen ja 
tunnustamaan alkuperäiskansojen oikeudet, muun muassa varmistamalla heidän vapaan 
ja tietoon perustuvan ennakkosuostumuksensa ja alkuperäiskansojen ja paikallisten 
tahojen tehokkaan osallistumisen luonnonvarojen hallintaa ja hyödyntämistä koskeviin 
päätöksentekomenettelyihin; kehottaa painokkaasti yrityksiä toteuttamaan perusteellisia 
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vaikutustenarviointeja kaikesta toiminnasta, jolla saattaa olla vaikutusta 
paikallisyhteisöjen ja alkuperäiskansojen yhteismaan, vesien ja muiden luonnonvarojen 
biodiversiteettiin, yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien 
periaatteiden, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön vastuullista liiketoimintaa 
koskevien due diligence -ohjeiden ja ihmisoikeuksia ja ympäristöä käsittelevän YK:n 
erityisraportoijan puiteperiaatteen 12 mukaisesti; kehottaa EU:ta pidättäytymään 
tukemasta tai rahoittamasta hankkeita, jotka saattavat edistää alkuperäiskansojen 
häätämistä pois kotiseuduiltaan; pitää myönteisenä YK:n marraskuussa 2020 esittämää 
kehotusta toteuttaa toimia osallistavan, kestävän ja selviytymiskykyisen tulevaisuuden 
rakentamiseksi alkuperäiskansojen kanssa;

EU:n ulkoisten toimien hyödyntäminen EU:n biodiversiteettistrategian edistämiseksi

9. kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) valtavirtaistamaan 
biodiversiteetin suojelun ja sen yhteydet ihmisoikeuksiin EU:n ulkoiseen toimintaan 
muun muassa ihmisoikeusvuoropuhelujen ja kauppapolitiikan avulla, edistämään 
kunnianhimoisia biodiversiteettiin liittyviä toimintapolitiikkoja kansainvälisillä 
foorumeilla Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja EU:n uuden 
biodiversiteettistrategian mukaisesti sekä toteuttamaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa 
koskevan EU:n toimintasuunnitelman (2020–2024) avulla toimenpiteitä, joilla torjutaan 
biodiversiteetin häviämisen vaikutuksia ihmisoikeuksien toteutumiseen;

10. kehottaa komissiota käsittelemään biodiversiteetin säilyttämiseen, ekosysteemin 
yhtenäisyyteen ja kansainvälisten ympäristö- ja ihmisoikeusvelvoitteiden 
noudattamiseen liittyviä yhteistyökysymyksiä yhteisellä ja johdonmukaisella tavalla, 
erityisesti EU:n kansainvälisten kattavien ja alakohtaisten sopimusten sekä 
kumppanimaiden kanssa käytävien poliittisten vuoropuhelujen avulla, myös 
noudattamalla ympäristöön liittyviä reilun kaupan sääntöjä, ja hyödyntämään parhaalla 
mahdollisella tavalla ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä koskevia 
vaikutustenarviointeja ja niihin liittyviä suosituksia; kehottaa komissiota toteuttamaan 
perusteellisia vaikutustenarviointitutkimuksia ennen kauppa- ja yhteistyösopimusten 
tekemistä ja kehitysyhteistyöhankkeiden täytäntöönpanoa ja keskittymään niissä 
erityisesti paikallisväestön oikeuksiin ja elämään kohdistuvien vaikutusten 
mittaamiseen; korostaa, että vaikutustenarvioinnit on toteutettava siten, että 
kansalaisyhteiskunta ja paikallisyhteisöt osallistuvat niihin aidosti ja 
tarkoituksenmukaisesti, ja että niiden tulokset on otettava asianmukaisesti huomioon; 
kehottaa komissiota arvioimaan hankkeiden täytäntöönpanoa uudelleen, jos 
ympäristöön ja biodiversiteettiin liittyviin ihmisoikeuksiin kohdistuu mahdollisia tai 
todellisia kielteisiä vaikutuksia; kehottaa lisäksi komissiota ja EUH:ta laatimaan ohjeita 
oikeudesta puhtaaseen, terveelliseen, turvalliseen ja kestävään ympäristöön, 
käsittelemään EU:n ulkopuolisten maiden ihmisoikeustilannetta koskevissa 
säännöllisissä kertomuksissaan biodiversiteettiä ja sen yhteyksiä ihmisoikeuksiin ja 
laatimaan unionin edustustoille välineitä ja koulutusmateriaalia biodiversiteetin 
merkityksestä niiden toteuttaman ihmisoikeustyön kannalta; kehottaa unionin 
edustustoja olemaan yhteydessä yrityksiin ja asiaankuuluviin sidosryhmiin tietoisuuden 
lisäämiseksi, hankkeiden kannustamiseksi, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
osallistumisen helpottamiseksi sekä tätä koskevien tietojen jakamiseksi;
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11. korostaa, että kauppasopimuksilla on pidettävä yllä ja edistettävä biodiversiteettiä 
kolmansissa maissa, esimerkiksi vakaiden, kunnianhimoisten ja asianmukaisesti 
täytäntöönpantujen kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien lukujen avulla; kehottaa 
tässä yhteydessä EU:n kauppasopimusten noudattamisen ja täytäntöönpanon 
valvonnasta vastaavaa komission virkamiestä valvomaan kyseisten sopimusten 
noudattamista tiiviissä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa; pitää myönteisenä 
kansainvälisten ympäristö- ja ihmisoikeusnormien sisällyttämistä yleiseen 
tullietuusjärjestelmään (GSP-järjestelmään); kehottaa komissiota ottamaan huomioon 
biodiversiteetin ja ihmisoikeuksien yhteydet, kun se arvioi kansainvälisten ihmisoikeus- 
ja ympäristösopimusten täytäntöönpanoa GSP-järjestelmän yhteydessä; kehottaa 
sisällyttämään tähän järjestelmään Kansainvälisen työjärjestön (ILO:n) alkuperäis- ja 
heimokansoja koskevan yleissopimuksen nro 169 ja suosittaa, että unionin jäsenvaltiot, 
jotka eivät ole vielä ratifioineet kyseistä yleissopimusta, ratifioivat sen; kehottaa 
ottamaan asiaankuuluvat sidosryhmät mukaan GSP-vuoropuheluihin ja lisäämään 
kyseisten vuoropuhelujen avoimuutta;

12. kehottaa neuvostoa valtuuttamaan komission neuvottelemaan EU:n puolesta sen 
osallistumisesta avoimeen hallitustenväliseen työryhmään, joka käsittelee 
ihmisoikeuksia monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa, jotta 
voidaan hyväksyä sitova ja täytäntöönpanokelpoinen YK:n yleissopimus 
yritystoiminnasta ja ihmisoikeuksista; painottaa tämän prosessin merkitystä erityisesti 
maananastusilmiön ja sen biodiversiteettiin, alkuperäiskansoihin ja ihmisoikeuksiin 
kohdistuvien vaikutusten osalta;

13. osoittaa kunnioitusta ympäristöalan ihmisoikeuksien ja maaoikeuksien puolustajille, 
paikallisyhteisöjen edustajille, asianajajille ja toimittajille, jotka toimivat 
luonnonvarojen puolustamiseksi, ja tuomitsee jyrkästi kaikki väkivaltaiset teot, myös 
surmaamisen, ja heidän toimintansa kriminalisoinnin; toteaa, että nämä ryhmät 
osallistuvat biodiversiteetin häviämisen ja ympäristön tilan heikkenemisen torjuntaan ja 
että niillä on tätä koskevaa kokemusta ja tietämystä;

14. kehottaa komissiota ja EUH:ta ottamaan asianomaisten maiden kanssa jatkossakin 
järjestelmällisesti esille tapauksia, joissa ympäristöalan ihmisoikeuksien ja 
maaoikeuksien puolustajia uhataan väkivallalla; kehottaa tässä yhteydessä EUH:ta 
noudattamaan jatkossakin käytäntöä, jossa se toimittaa ihmisoikeuspolitiikkaa koskeviin 
keskusteluihin ja kolmansien maiden ihmisoikeusinstituutioihin kohdistuviin 
vierailuihin osallistuessaan luettelon yksittäisistä tapauksista, joissa ihmisoikeuksien 
puolustajiin on kohdistunut ihmisoikeusloukkauksia;

15. pitää myönteisenä, että ihmisoikeuspuolustajia koskevan EU:n mekanismin 
ProtectDefenders.eu:n toimintaa jatkettiin marraskuussa 2019 vielä kolmeksi vuodeksi; 
muistuttaa tämän mekanismin merkityksestä, kun otetaan huomioon kasvavat tarpeet ja 
monenlaiset ongelmat, mukaan lukien ihmisoikeuksien, maanoikeuksien ja ympäristön 
puolustajiin kohdistuvat väkivallanteot ja hyökkäykset; kehottaa vahvistamaan tätä 
mekanismia ja arvioimaan sitä jatkuvasti uudelleen sen tarpeiden mukaisesti;

16. kehottaa komissiota määrittelemään paikallisyhteisöjä ja ympäristöalan ihmisoikeuksien 
ja maaoikeuksien puolustajia varten erityisen suojelu- ja tukistrategian, jonka 
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koordinointi olisi varmistettava kaikissa ulkoisen avun ohjelmissa; kehottaa myös 
lisäämään tukea kansalaisyhteiskunnan järjestöille, jotka työskentelevät ympäristön ja 
biodiversiteetin suojelemiseksi, erityisesti perustamalla kumppanuuksia ja kehittämällä 
valmiuksia puolustaa alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen oikeuksia;

17. kehottaa EU:n ja jäsenvaltioiden edustajia, jotka osallistuvat lokakuussa 2021 
Kunmingissa Kiinassa pidettävään biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen osapuolten konferenssiin (COP15), edistämään biodiversiteettiä ja 
varmistamaan, että biodiversiteettiä koskevat maailmanlaajuiset toimet ja niihin liittyvät 
tavoitteet yhdistetään elämää, terveyttä, ruokaa, vettä ja asuntoa koskevien oikeuksien 
sekä naisten, lasten ja vammaisten henkilöiden sekä muiden sellaisten haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja suojelemiseen, joihin 
biodiversiteetin häviäminen vaikuttaa; kehottaa jälleen unionia vaatimaan neuvottelujen 
aikana yhtä kunnianhimoisia tavoitteita tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi maailmanlaajuisesti, mukaan lukien oikeudellisesti sitovat 
kansainväliset maailmanlaajuiset ennallistamis- ja suojelutavoitteet, jotka ovat 
vähintään 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, jotta ne vastaisivat EU:n sisäistä 
tavoitetasoa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kuulemaan asiaankuuluvia 
kansalaisyhteiskunnan ryhmiä ja muita asianomaisia sidosryhmiä ja tekemään niiden 
kanssa yhteistyötä ennen COP 15 -konferenssia, sen aikana ja sen jälkeen; tukee 
voimakkaasti ihmisoikeuksien sisällyttämistä COP 15 -konferenssissa käsiteltävään 
vuoden 2020 jälkeiseen maailmanlaajuiseen biodiversiteettikehykseen ja kehottaa 
asettamaan maailmanlaajuisia ja kansallisia luonnonsuojelutavoitteita, jotka perustuvat 
puhdasta, terveellistä, turvallista ja kestävää ympäristöä koskevaan oikeuteen;

18. pitää myönteisenä EU:n valtion- ja hallitusten päämiesten sitoutumista luontoa 
koskevaan johtajien sitoumukseen kuuluvaan tavoitteeseen lopettaa ympäristörikokset 
ja varmistaa tätä varten tehokkaat ja varoittavat oikeudelliset kehykset; kehottaa tässä 
yhteydessä EU:ta ja jäsenvaltioita tehostamaan ponnistelujaan ympäristörikoksiin 
liittyvien velvoitteidensa noudattamiseksi ja edistämään kansainvälistä lähestymistapaa 
ympäristörikoksia koskevaan lainsäädäntöön; kehottaa luomaan oikeudellisia kehyksiä, 
joilla varmistetaan tehokkaiden oikeussuojakeinojen saatavuus biodiversiteetin 
häviämisen ja köyhtymisen yhteydessä; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita toteuttamaan 
uusia aloitteita, jotta ympäristötuhorikoksesta tulisi rikos, joka tunnustetaan 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännössä, ja jotta voidaan 
varmistaa siihen syyllistyvien saattaminen vastuuseen; suosittaa, että EU:n 
maailmanlaajuisen ihmisoikeuspakotejärjestelmän mukaisten vakavien 
ihmisoikeusloukkausten määritelmää laajennetaan siten, että se kattaa myös 
ympäristörikokset; kehottaa komissiota käsittelemään ympäristörikoksia koskevan 
direktiivin ja ympäristövastuuta koskevan direktiivin EU:n ulkoista ulottuvuutta.
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KALATALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

aiheesta ”Vuoteen 2030 ulottuva EU:n biodiversiteettistrategia – Luonto takaisin osaksi 
elämäämme”
(2020/2273(INI))

Valmistelija: Gabriel Mato

EHDOTUKSET

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

– ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja erityisesti 
Aichin biodiversiteettitavoitteen 11,

A. ottaa huomioon, että EU:n kalastus-, vesiviljely- ja jalostusaloilla sovelletaan kaikkein 
tiukimpia ympäristökestävyyttä ja sosiaalista kestävyyttä koskevia normeja koko 
arvoketjussa, mukaan lukien työntekijöiden oikeudet sekä eläinten terveys ja 
hyvinvointi, ja että ne tarjoavat korkealaatuisia kala- ja äyriäistuotteita; toteaa, että 
nämä alat ovat keskeisessä asemassa elintarviketurvan ja ravitsemuksellisen 
hyvinvoinnin kannalta jatkuvasti kasvavalle väestölle; toteaa, että siksi on äärimmäisen 
tärkeää saada aikaan kalastusmalli, jossa otetaan huomioon tasapaino kestävyyden 
kolmen perusulottuvuuden (ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen) välillä ja 
varmistetaan elintarvikkeiden saatavuus asiaa koskevien kansainvälisten sitoumusten, 
kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, mukaisesti; katsoo, että kalastus-, 
vesiviljely- ja jalostusalojen rooli useiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamisessa olisi otettava asianmukaisesti huomioon EU:n 
biodiversiteettistrategiassa;

B. ottaa huomioon, että monet jäsenvaltioihin rajoittuvat merialueet rajoittuvat myös 
sellaisiin kolmansiin maihin, joihin ei sovelleta yhteisön lainsäädäntöä ja/tai joissa ei 
ole olemassa erityistä kalavarojen hoitoa tai kiintiöitä koskevaa politiikkaa;

C. ottaa huomioon, että EU:n kalastajien ja vesiviljelijöiden on osallistuttava kestävän 
politiikan kehittämiseen ja edistettävä sitä ja tarjottava edelleen terveellisten 
ravintoarvoltaan arvokkaiden elintarvikkeiden lisäksi sosiaalista ja taloudellista 
perustukea monille rannikko-, sisämaa- ja rantayhteisöille noudattaen samalla unionin 
ympäristölainsäädäntöä;
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D. ottaa huomioon, että kalastus on joissakin yhteisöissä pitkään jatkunut perheperinne, 
mutta se voi kuitenkin loppua tai kadota kokonaan, jos oikeaa tasapainoa ei löydetä 
yhtäältä vaatimusten ja sääntöjen ja toisaalta pienimuotoisella kalastuksella tapahtuvan 
elintarvikkeiden hankkimisen välillä;

E. ottaa huomioon, että kalastajat ovat muutakin kuin meren luonnonvarojen 
hyväksikäyttäjiä, sillä he ovat päivittäin paikalla rannikko- ja sisämaa-alueilta 
avomerelle ja ovat usein ensimmäisinä havaitsemassa ympäristöonnettomuuksia tai 
ympäristön tilan heikkenemistä ja varoittamassa viranomaisia; ottaa huomioon, että 
kalastajat auttavat osaltaan torjumaan ympäristön tilan heikkenemistä, toteuttavat toimia 
meriympäristön suojelemiseksi ja että heitä olisi siksi pidettävä merten suojelijoina;

F. ottaa huomioon, että sammet on ajettu sukupuuton partaalle esimerkiksi jokien 
muokkauksesta ja patojen rakentamisesta johtuvan elinympäristöjen huonontumisen ja 
muuttokäytävien häiriintymisen, kaviaarin ja lihan liikahyödyntämisen sekä vesien 
saastumisen vuoksi; ottaa huomioon, että kutevien kalojen määrän jyrkkä väheneminen 
yhdessä populaatioiden pienenemisen kanssa on aiheuttanut luontaisen uudistamisen 
epäonnistumisen ja heikentänyt harvojen jäljellä olevien koirasten ja naaraiden 
mahdollisuuksia kohtaamiseen ja kutemiseen;

G. ottaa huomioon, että syrjäisimpien alueiden osuus Euroopan biologisesta 
monimuotoisuudesta on 70 prosenttia;

H. ottaa huomioon, että tutkimuslaitosten keräämien tietojen mukaan sampikalojen kannat 
ovat hajanaisia, niistä puuttuu tiettyjä sukupolvia ja sampikalojen luontainen 
uusiutuminen on puutteellista, että lisääntymistä varten Tonavaan siirtyvien 
täysikasvuisten kalojen määrä on erittäin pieni ja että lajina sampi on kuolemassa 
sukupuuttoon;

I. katsoo, että EU:n biodiversiteettistrategiassa olisi otettava huomioon kalakantojen 
huomattavat parannukset tietyillä EU:n merialueilla, minkä olisi toimittava esimerkkinä; 
ottaa huomioon, että parannettujen hoitotoimenpiteiden ansiosta kantojen biomassa on 
lisääntynyt 50 prosenttia Koillis-Atlantilla vain kymmenessä vuodessa ja että 
liikakalastus EU:ssa vähenee jatkuvasti, pitäen tietysti mielessä, että se on poistettava 
kokonaan; ottaa huomioon, että samalla merialueella lähes 100 prosenttia niistä EU:n 
sääntelemien kantojen puretuista saaliista, joista on saatavilla tieteellisiä arvioita, on 
peräisin kestävän enimmäistuoton tasolla kalastetuista kannoista; ottaa kuitenkin 
huomioon, että suurin osa Välimeren ja Mustanmeren kalakannoista on edelleen 
liikakalastettuja;

J. toteaa, että vaikka kestävyyden on todettu parantuneen joidenkin merialueiden 
luonnonvarojen hyödyntämisessä, erityisesti Välimerellä on edelleen olemassa alueita, 
joilla tilanne on huolestuttava; ottaa huomioon, että Välimerellä on suurin osa Euroopan 
suojelluista merialueista mutta se on samalla suurin huolenaihe sen luonnonvarojen, 
elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden yleisen tilan kannalta;

K. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on asettanut itselleen kunnianhimoisia tavoitteita 
vuonna 2013 tarkistetussa yhteisessä kalastuspolitiikassa (YKP) ja meristrategiaa 
koskevassa puitedirektiivissä; ottaa huomioon, että joillakin Euroopan vesistöalueilla 
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kestävän enimmäistuoton suhteen saavutetun edistyksen lisäksi tarvitaan edelleen 
toimenpiteitä vesien hyvää tilaa koskevien yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi;

L. ottaa huomioon, että merten biologinen monimuotoisuus on vakavasti uhattuna, kuten 
korostetaan biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemejä käsittelevän 
hallitustenvälisen tiede- ja politiikkafoorumin (IPBES) biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja koskevassa vuoden 2019 maailmanlaajuisessa arviointiraportissa, 
viidennessä maailmanlaajuisessa biodiversiteettikatsauksessa ja hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) erityisraportissa valtameristä ja jäätiköistä muuttuvassa 
ilmastossa;

M. ottaa huomioon, että tieteelliset tutkimukset ovat herättäneet huolta merkittävistä pitkän 
aikavälin kielteisistä vaikutuksista, joita tiettyjen kalastusmenetelmien käytöllä voi olla 
valtamerten biologiseen monimuotoisuuteen ja meriympäristöön;

N. ottaa huomioon, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja luonnonsuojelupolitiikkaa 
koskevat asiakirjat tarjoavat uusia mahdollisuuksia ja toimenpiteitä 
ympäristönäkökohtien ottamiseksi paremmin huomioon alakohtaisissa politiikoissa, 
lajien ja luontotyyppien ennallistamisessa ja ympäristöystävällisempien investointien 
edistämisessä;

O. ottaa huomioon, että toukokuussa 2019 julkaistussa Euroopan ympäristökeskuksen 
raportissa ”Marine messages II” varoitetaan Euroopan meriympäristön nykytilasta ja 
tarpeesta ennallistaa nopeasti meriekosysteemejämme käsittelemällä ihmisen toiminnan 
vaikutusta meriympäristöön;

P. ottaa huomioon, että valosaaste muuttaa ihmisten, eläinten ja kasvien luontaista 
yövalotasoa ja vaikuttaa siten kielteisesti meren ja syvänmeren, järvien, sisävesien ja 
rannikkoalueiden biologiseen monimuotoisuuteen;

Q. ottaa huomioon, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 
26/2020 ”Meriympäristö: suojelu on EU:ssa laaja-alaista mutta jää pinnalliseksi” 
todetaan, että vaikka EU:lla on meriympäristön suojelua koskeva toimintakehys, EU:n 
suojelusäännöt eivät ole johtaneet ekosysteemien ja elinympäristöjen suojeluun ja että 
suojellut merialueet tarjoavat vain rajallisen suojelun;

R. ottaa huomioon, että vuonna 2021 pidettävässä biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen sopimuspuolten 15. konferenssissa (COP15) olisi asetettava 
tavoitteeksi, että vähintään 30 prosenttia kaikista meren elinympäristöistä suojellaan 
vuoteen 2030 mennessä;

Suojelualueet ja -kohteet

1. ottaa huomioon 20. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Vuoteen 2030 
ulottuva EU:n biodiversiteettistrategia: Luonto takaisin osaksi elämäämme” 
(COM(2020)0380); korostaa, että kalastukseen, vesiviljelyyn ja meriin liittyvien 
kysymysten on oltava erottamaton osa biologista monimuotoisuutta koskevaa unionin 
yleistä toimintakehystä;
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2. pitää tärkeänä varmistaa koordinointi ja keskinäinen tuki kaikkien Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaan liittyvien aloitteiden välillä sekä muun muassa elintarviketurvaa, 
ilmastonmuutosta, meren luonnonvaroja ja kestävää kalastuksenhoitoa koskevien EU:n 
ja jäsenvaltioiden tavoitteiden välillä;

3. palauttaa mieliin, että YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO)1 mukaan on yhä 
selvempää, että hyvin hoidetussa kalastuksessa kantojen keskimääräinen biomassa on 
kasvanut ja että monet ovat saavuttaneet biologisesti kestävät tasot tai säilyttäneet ne, 
kun taas vähemmän kehittyneillä hoitojärjestelmillä harjoitettava kalastus on huonossa 
kunnossa;

4. korostaa, että tehokkaasti toteutetut suojellut merialueet ovat hoitoväline 
meriympäristön biologisen monimuotoisuuden lisäämiseksi sekä elinympäristöjen ja 
lajien ennallistamiseksi ja suojelemiseksi merialueilla ja niiden ympäristössä;

5. korostaa, että tehokkaasti toteutettuina ja hoidettuina suojelluilla merialueilla voidaan 
toteuttaa keskeisiä ekologisia toimintoja meriympäristön lajien ja luontotyyppien 
lisääntymisen kannalta (kutu- ja kasvualueet) ja parantaa niiden kykyä sietää 
esimerkiksi ilmastonmuutosta ja tarjota sosioekonomisia hyötyjä rannikkoyhteisöille ja 
matkailualalle;

6. korostaa, että kunkin kalastusalueen edellyttämät ekosysteemiolosuhteet on taattava, 
jotta voidaan säilyttää kalavarat tai jopa lisätä niitä asteittain ajan mittaan;

7. on tyytyväinen vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian laatimiseen ja 
kunnianhimoisten tavoitteiden asettamiseen; on samaa mieltä siitä, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen ja ennallistaminen edellyttävät kiireellisiä toimia;

8. toteaa, että biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja ennallistamisen tarve koskee 
yhtä lailla maata, meriä ja valtameriä; kehottaa siksi korostamaan strategiassa maan ja 
meren välistä yhteyttä, koska maalla tapahtuvat asiat vaikuttavat siihen, mitä merellä 
tapahtuu, erityisesti kun on kyse merilajien kantojen ja ekosysteemien terveydestä;

9. pitää valitettavana, että strategiaa koskevassa komission tiedonannossa ei kiinnitetä 
enemmän huomiota kalastukseen ja vesiviljelyyn; vaatii, että kalastuksella ja 
vesiviljelyllä on oltava oikea asema tiedonantoa seuraavissa toimenpiteissä;

10. kehottaa kiinnittämään biodiversiteettistrategiassa erityistä huomiota syrjäisimpiin 
alueisiin ja niiden erityispiirteisiin, koska näiden alueiden osuus Euroopan biologisesta 
monimuotoisuudesta on 70 prosenttia;

11. pitää myönteisenä tavoitetta, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä vähintään 
25 000 kilometriä vesistöjä virtaisi jälleen vapaasti, jotta voidaan esimerkiksi helpottaa 
vaeltavien kalojen kulkua tai parantaa veden ja sedimentin virtausta ja siten auttaa 
parantamaan rannikkovesialueiden laatua;

12. huomauttaa, että suojeltujen merialueiden perustamisen ei tarvitse olla ristiriidassa 
toiminnan kestävän harjoittamisen kanssa, pyyntitoiminta mukaan luettuna, kunhan se 

1 FAO, ”The State of World Fisheries and Aquaculture 2020 – Sustainability in Action”, Rooma, 2020.



RR\1232895FI.docx 93/105 PE662.048v02-00

FI

ei vaaranna kyseisten suojelualueiden arvoja, ja edellyttäen, että ne on perustettu 
parhaiden saatavilla olevien tieteellisen tietämyksen ja lausuntojen perusteella ja että 
niitä hallinnoidaan ja valvotaan asianmukaisesti;

13. toteaa, että tiukasti suojeltujen alueiden toteuttamisella tai kalastusalueiden sulkemisella 
voi olla välittömiä kielteisiä vaikutuksia rannikkoyhteisöjen sosiaaliseen hyvinvointiin 
ja taloudelliseen vaurauteen, mikä vaikeuttaisi näiden hoitovälineiden hyväksymistä, ja 
että tämä puolestaan voi vaikuttaa suoraan kestävän kehityksen tavoitteisiin, kuten 
kestävän kehityksen tavoitteisiin 1 (köyhyyden poistaminen) ja tavoitteeseen 2 (nälän 
poistaminen); korostaa siksi, että suojeltujen merialueiden perustaminen edellyttää 
kattavaa vaikutustenarviointia ja että olisi harkittava korvaavia ratkaisuja kyseessä 
olevalle rannikkoväestölle;

14. korostaa, että suojeltujen merialueiden perustaminen voi edistää kestävän kehityksen 
tavoitteen 14 saavuttamista;

15. korostaa, että kaikkien suojelutavoitteiden olisi perustuttava parhaaseen saatavilla 
olevaan tieteelliseen tietoon ja neuvontaan, koska tärkeintä on varmistaa, että perustetut 
suojelualueet kattavat alueet, joilla on suuri ekologinen arvo ja joita on suojeltava;

16. korostaa, että on yhtä tärkeää perustaa suojeltuja merialueita, jotka kattavat ekologisesti 
edustavia alueita, jotka ovat yhteydessä muihin suojeltuihin merialueisiin sekä 
laajempiin merimaisemiin, joita hoidetaan tasapuolisesti ja tehokkaasti;

17. korostaa, että vaikka suojeltujen merialueiden ensisijaisena tavoitteena on suojella ja 
ennallistaa meren biologista monimuotoisuutta, ne vaikuttavat myös kalastukseen; 
korostaa, että viimeaikaisten tutkimusten2 mukaan suojelluilla merialueilla on taipumus 
lisätä liikakalastettujen kantojen saaliita ja vähentää hyvin hoidettujen ja alikalastettujen 
kantojen saaliita kestävään enimmäistuottoon verrattuna;

18. katsoo, että kaikkien suojeltujen merialueiden täytäntöönpanon olisi perustuttava 
parhaaseen saatavilla olevaan tieteelliseen tietoon ja siihen olisi liitettävä 
asianmukainen erityinen vaikutustenarviointi ja sitä olisi koordinoitava tiiviisti 
paikallisviranomaisten, yhteisöjen ja sidosryhmien kanssa;

19. katsoo, että nykyisten suojeltujen merialueiden vahvistaminen ja tehokas 
täytäntöönpano on välttämätöntä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan 
ensisijaisesti näitä alueita koskevia erityisiä hoitosuunnitelmia, joissa määritellään 
selkeät suojelutavoitteet ja tehokkaat seuranta-, tarkkailu- ja valvontatoimet; kehottaa 
jäsenvaltioita erityisesti nopeuttamaan yhteisten suositusten laatimista ja toimittamista 
YKP:n 11 artiklan mukaisten suojeltujen merialueidensa kalastuksen hoidosta;

20. korostaa, että hoitosuunnitelmien olisi perustuttava parhaaseen tieteelliseen tietoon ja 
neuvontaan sekä yhdennettyyn lähestymistapaan ja että niitä olisi kehitettävä sellaisten 
mekanismien avulla, joilla varmistetaan asianomaisten osapuolten aktiivinen 
osallistuminen rannikkoyhteisöihin, kuten kalastusalaan, tiedeyhteisöön sekä sosiaali- ja 
ympäristöjärjestöihin, jotta ne voivat osallistua aktiivisesti näiden alueiden 

2 Cabral, R. B. ym., ”A global network of marine protected areas for food”, Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States, Vol. 117, nro 45, marraskuu 2020.
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yhteishoitoon; korostaa, että vain tällainen suojeltujen merialueiden asianmukainen 
hallinnointi edistäisi ratkaisevasti niiden tavoitteiden saavuttamista;

21. pyytää, että edellä mainitut edellytykset koskevat myös kaikkia uusia suojeltuja 
merialueita;

22. katsoo, että kaikki tämän strategian mukaisesti perustetut uudet suojellut merialueet on 
sisällytettävä Natura 2000 -verkostoon, mitä on tarvittaessa täydennettävä 
jäsenvaltioiden lisänimityksillä;

23. panee huolestuneena merkille, että joihinkin keinotekoisiin kosteikkoihin kohdistuu 
jatkuvaa painetta tiettyjen suojeltujen lintu- ja nisäkäslajien, kuten merimetsojen, 
haikaroiden tai saukkojen, epäasianmukaisesta hoidosta, sillä nämä vahingoittavat 
vakavasti vesiviljelylaitoksia ja pakottavat viljelijät luopumaan toiminnastaan ja 
aiheuttavat siten suurempaa vahinkoa yleiselle biologiselle monimuotoisuudelle;

24. korostaa, että on tärkeää sisällyttää EU:n biodiversiteettistrategiaan ”muut tehokkaat 
aluekohtaiset suojelutoimenpiteet”, jotka on määritelty biologista monimuotoisuutta 
koskevan yleissopimuksen päätöksessä 14/83 muuksi maantieteellisesti määritellyksi 
alueeksi kuin suojelualueeksi, jota hallinnoidaan ja hoidetaan tavalla, joka johtaa 
myönteisiin ja kestäviin pitkän aikavälin tuloksiin biologisen monimuotoisuuden in situ 
-suojelun kannalta, sekä siihen liittyvät ekosysteemitoiminnot ja -palvelut ja soveltuvin 
osin kulttuuriset, hengelliset, sosioekonomiset ja muut paikallisesti merkitykselliset 
arvot; kehottaa komissiota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa saattamaan näiden ”muiden 
tehokkaiden aluekohtaisten suojelutoimenpiteiden” osalta vahvistetut biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen kriteerit osaksi kansallista 
lainsäädäntöään ja varmistamaan niiden tehokkuuden;

25. on tietoinen siitä, että kalanviljely ja kalojen ja äyriäisten vesiviljely tuottavat 
pienimmän hiilijalanjäljen kotieläintalouden alalla; kannustaa komissiota käyttämään 
biodiversiteettistrategiaa viljelijöiden kehittämien ympäristöystävällisten 
hoitokäytäntöjen tunnustamiseen, tukemiseen ja edistämiseen;

Tiukasti suojellut alueet ja pyyntikieltoalueet

26. korostaa, että kasvu- ja kutualueiden suojelu on olennaisen tärkeää monien biologisen 
monimuotoisuuden kannalta tärkeiden lajien, kuten valaiden, istuttamisen ja 
lisääntymisen kannalta; korostaa, että pyyntikieltoalueilla on tärkeää kieltää 
kalastustekniikat ja muu pyyntitoiminta, joilla voi olla haitallinen vaikutus valtamerten 
biologiseen monimuotoisuuteen ja meriympäristöön;

27. toteaa, että merialueiden tiukka suojelu ei aina tarkoita sitä, että pyyntitoiminta, mukaan 
lukien kalastus, on lopetettava kokonaan, jos sitä valvotaan ja rajoitetaan suojeluarvojen 
varmistamiseksi;

28. katsoo, että tiukasti suojellut alueet ja pyyntikieltoalueet voivat tuoda suuria 
vaihtoehtoisia hyötyjä rannikkoalueille ja toimia tärkeinä kohteina koulutuksessa, 
valtamerten tuntemuksessa ja merten biologista monimuotoisuutta koskevassa 

3 https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf
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tutkimuksessa sekä paikallisyhteisöjen ja vierailijoiden ympäristötietoisuudessa; 
korostaa, että näillä alueilla ja vyöhykkeillä muilla kuin pyyntikäytännöillä voi olla 
merkittävä rooli niiden valvonnassa ja seurannassa, koska vierailijat osallistuvat 
kansalaisten tiedetoimiin ja -ohjelmiin;

29. korostaa, että Mustallemerelle on perustettava ”kalakantojen elvyttämisalueita” (tai 
”pyyntikieltoalueita”), jotta voidaan elvyttää sampien luonnonvaraiset kannat, sillä 
tällaiset alueet ovat osoittautuneet hyödyllisiksi sekä biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämisen että kalastuksenhoidon kannalta;

30. korostaa, että syvänmeren alueella lajien ja ekosysteemien moninaisuus on kaikkein 
suurinta maailmassa ja että kyseinen alue tuottaa kriittisiä ympäristöhyödykkeitä ja 
-palveluja, myös hiilen sitomista pitkällä aikavälillä, ja sille ovat ominaisia sellaiset 
ympäristöolosuhteet, jotka tekevät siitä erityisen alttiin ihmisen häirinnälle; huomauttaa, 
että tutkijoiden varoitusten mukaan merenpohjan avolouhinta aiheuttaa biologisen 
monimuotoisuuden häviämistä tuhoamalla merenpohjan elämää kaivostoiminta-alueilla 
ja tuottamalla savuvanoja, valoa, toksiinia ja melua, jotka voivat vaikuttaa sekä 
merenpohjan että mesopelagisen meren eliöstöön kaukana varsinaisten kaivosalueiden 
ulkopuolella, ja että YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmassa 
kehotetaan suojelemaan valtameriä, parantamaan selviytymiskykyä, ennallistamaan 
rappeutuneita ekosysteemejä, kannustamaan kestävään kulutukseen ja suojelemaan 
resursseja;

Aluesuunnittelu

31. korostaa sellaisen asianmukaisen ja osallistavan aluesuunnittelun merkitystä, jossa 
otetaan riittävällä tavalla huomioon kalastuksen ja vesiviljelyn ympäristön, 
yhteiskunnan ja talouden kestävä kehitys sekä elinympäristöjen tila ja haavoittuvuus, ja 
korostaa, että tarvitaan merten aluesuunnittelusta annetun direktiivin mukainen avoin ja 
osallistava mekanismi alueiden jakamiseksi tasapuolisesti kaikille sidosryhmille, myös 
nykyisille ja uusille kalastusalueille ja vesiviljelylaitoksille;

32. tunnustaa vaikeudet, jotka liittyvät siihen, että meren eri käyttötarkoitukset saatetaan 
keskenään yhteensopiviksi ja että tiettyjen alueiden käyttötarkoitusten, myös virkistys- 
ja vapaa-ajantoiminnan, välisten ristiriitojen hallinta on vaikeaa; korostaa, että 
teknologia kehittyy jatkuvasti ja sen seurauksena myös kaikki toiminnot kehittyvät, 
minkä vuoksi aluesuunnittelua on pidettävä kehittyvänä;

33. muistuttaa, että aluesuunnittelussa on otettava huomioon kaikki muut siniseen talouteen 
liittyvät toiminnot, erityisesti virkistys- ja vapaa-ajan toiminta; korostaa tarvetta välttää 
kokonaisten alojen kieltämistä suojelluilta merialueilta; kehottaa komissiota tekemään 
kalastustoiminnan osalta eron erityyppisten pyydysten välillä ja ottamaan huomioon 
pyyntiponnistuksen ja erityiset vaikutukset sekä määrittämään, mitä toimintaa olisi 
rajoitettava tai mitä ei pitäisi rajoittaa; korostaa, että jotkin kalastustoimet, kuten 
pienimuotoinen kalastus tai virkistyskalastus, voivat olla hyvin valikoivia ja jopa 
pyyntitoimintaan liittymättömiä;

34. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita, kun otetaan huomioon uusiutuvan energian 
odotettu kasvu merellä, edistämään tieteellistä tutkimusta energiaratkaisujen, kuten 
valtamerienergian, merituulipuistojen tai aurinkopaneelien, vaikutuksista ympäristöön 
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ja erityisesti niiden biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvista vaikutuksista 
sosioekonomisella tasolla;

Toimintasuunnitelma kalavarojen säilyttämiseksi ja meriekosysteemien suojelemiseksi

35. muistuttaa, että YKP tarjoaa vankan sääntelykehyksen pitkälle kehitettyine välineineen 
ja että siinä on vahvistettu erityiskertomusten julkaisupäivät, joiden mukaan komission 
on raportoitava parlamentille ja neuvostolle YKP:n toiminnasta 31. joulukuuta 2022 
mennessä;

36. muistuttaa, että uuden teknisiä toimenpiteitä koskevan asetuksen4 mukaan komission on 
annettava parlamentille ja neuvostolle kertomus 31. joulukuuta 2020 mennessä ja että 
tapauksissa, joissa on näyttöä siitä, että tavoitteita ja päämääriä ei ole saavutettu, 
komissio voi ehdottaa toimenpiteitä;

37. vaatii jäsenvaltioita toteuttamaan toimia, joilla vahvistetaan sammen ex situ -suojelua 
erityisissä laitoksissa, käynnistämään täydentäviä istutusohjelmia kotoperäisten nuorten 
sampien kanssa ja käynnistämään tutkimuksia, joissa arvioidaan kutuihin palaavien 
täysikasvuisten kalojen osuutta;

38. kehottaa siksi komissiota ehdottamaan kalavarojen säilyttämistä ja meriekosysteemien 
suojelua koskevaa toimintasuunnitelmaa, jotta estetään biologisen monimuotoisuuden 
heikkeneminen edelleen YKP:n velvoitteiden mukaisesti, ja harkitsemaan tarvittaessa 
YKP:n puitteisiin täydentäviä lisätoimenpiteitä; kehottaa komissiota yksilöimään 
toimintasuunnitelmansa yhteydessä ja osana kalastuksenhoidon ekosysteemilähtöistä 
täytäntöönpanoa käytäntöjä, joilla on merkittävä haitallinen vaikutus valtamerten 
biologiseen monimuotoisuuteen ja meriympäristöön, ja ottamaan tarvittaessa käyttöön 
asianmukaisia hillitsemistoimia;

39. katsoo, että on tärkeää panna asianmukaisesti ja huolellisesti täytäntöön 
valvonta-asetus5, jonka uudistus on määrä hyväksyä pian ja jolla edistetään merten 
Euroopan merten biologisen monimuotoisuuden suojelua;

40. korostaa, että on tärkeää jatkaa nollatoleranssipolitiikkaa laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) suhteen ja edistää kestävää kalastusta 
torjumalla uhanalaisten lajien ja muiden lajien liikakalastusta ja sivusaaliita;

41. kehottaa velvoittamaan kolmannet maat, erityisesti naapurimaat, seuraamaan 
vesialueidensa kalavaroja vastaavalla tavalla, jotta voidaan varmistaa terve ekosysteemi 
merten luontotyypeissä, jotka eivät noudata ihmisen määräämiä keinotekoisia rajoja;

Kalastusalan oikeudenmukainen kohtelu

42. korostaa tarvetta varmistaa kalastus- ja vesiviljelyalojen oikeudenmukainen kohtelu 
muihin aloihin nähden; pitää myönteisenä, että ehdotetussa strategiassa todetaan, että 
”edistymistä tavoitteen saavuttamisessa tarkastellaan säännöllisesti, ja tavoitetta 
mukautetaan tarvittaessa luonnon monimuotoisuuteen, elintarviketurvaan ja viljelijöiden 

4 EUVL L 198, 25.7.2019, s. 105.
5 EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.
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kilpailukykyyn kohdistuvien kohtuuttomien vaikutusten lieventämiseksi”; korostaa, että 
tätä säännöstä olisi sovellettava myös kalastajiin ja vesiviljelyn tuottajiin ja siinä olisi 
viitattava heihin;

43. pitää tärkeänä antaa kalastusalalle sen ansaitsema merkitys, jotta kaikille 
meriympäristön muutosprosesseista kärsiville ihmisille voidaan kaikissa tapauksissa 
taata sellainen sosioekonominen kestävyys, jota edellytetään takaamaan biodiversiteetti-
indeksejä, joita eri ekosysteemit tarvitsevat säilyäkseen terveenä ja tarjotakseen edelleen 
luonnollisista prosesseista johtuvia ympäristöpalveluja, kuten tarvittaessa sellaisten 
uusien vaihtoehtojen edistäminen, joita sininen talous tarjoaa kalastusyhteisöille, ja 
niihin liittyvät koulutusprosessit, joita he saattavat tarvita;

Ekosysteemilähtöinen lähestymistapa YKP:hen

44. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön todellisen ekosysteemilähtöisen lähestymistavan 
kaikkiin merten biologisen monimuotoisuuden häviämistä edistäviin tekijöihin, jossa 
otetaan huomioon paitsi kalakantoihin, biologiseen monimuotoisuuteen ja 
meriekosysteemeihin kohdistuva kalastuspaine myös muut tekijät, kuten saastuminen ja 
ilmastonmuutos, merenkulku, rannikkokäyttö, ruoppaus ja merenpohjan kaivostoiminta; 
muistuttaa, että kalastus ei ole ainoa toiminta, joka on vastuussa siitä, että 
meriekosysteemien hyvää ekologista tilaa ei ole onnistuttu saavuttamaan;

45. katsoo, että asianmukaisen vaikutustenarvioinnin avulla on arvioitava merten biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymistä edistäviä tekijöitä, kuten teollisuuden, merenkulun, 
muovisaasteen, merituulivoiman ja merenpohjan kaivostoiminnan aiheuttamaa 
pilaantumista;

Pyydykset

46. suosittaa, että strategiassa ei pitäisi mainita yksittäisiä pyydyksiä tai tekniikoita; toteaa, 
että FAO on määrittänyt pohjatroolauksen pyydystyypiksi, joka vaikuttaa eniten 
poisheitettyjen saaliiden määrään vuodessa ja että sillä voi olla erittäin haitallinen 
vaikutus merenpohjaan riippuen kalastuksesta ja kalastusalueiden erityispiirteistä; 
korostaa kuitenkin, että panemalla täytäntöön useita hillitsemistoimenpiteitä tätä 
vaikutusta voidaan lieventää merenpohjaan kohdistuvan paineen vähentämiseksi ja 
vaikutusten kohteena olevan alueen minimoimiseksi; muistuttaa, että pohjatroolaus ei 
ole ainoa toiminta, joka vaikuttaa merenpohjaan; vaatii komissiota tekemään 
perusteellisen analyysin, mukaan lukien asiaankuuluvat ympäristövaikutusten 
arvioinnit, kaikilla näiden pyydysten käyttöalueilla ja selventämään päätöksenteon 
helpottamiseksi niitä kielteisiä tai myönteisiä seurauksia, joita sillä voi alueille olla; 
muistuttaa vaatimuksesta lopettaa pohjaa koskettavilla pyydyksillä kalastus 400 metriä 
syvemmällä sellaisilla alueilla, joilla tiedetään olevan haavoittuvia meriekosysteemejä;

47. muistuttaa, että pohjatroolaus on yksi yleisimmistä ja säännellyimmistä pyydyksistä 
Euroopassa; korostaa, että tällä hetkellä se on ainoa toteuttamiskelpoinen tapa pyytää 
monia keskeisiä lajeja määrinä, joilla voidaan tyydyttää kysyntä EU:n markkinoilla, ja 
että lähes kaikkia keskeisiä lajeja, joista Koillis-Atlantilla on olemassa tieteellisiä 
arviointeja, pyydetään kestävän enimmäistuoton tasolla ja jotkut niistä ovat Marine 
Stewardship Council -sertifioituja lajeja; kehottaa ehdottamaan erityisiä toimenpiteitä 
sellaista kalastusta varten, joita ei vielä hoideta kestävän enimmäistuoton tasolla, kuten 
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läntisen Välimeren pohjakalalajeja koskevaan monivuotiseen hoitosuunnitelmaan 
sisältyvät toimet6;

48. kehottaa komissiota ottamaan kalastuksenhoidossa käyttöön ekosysteemilähtöisen 
lähestymistavan hyväksymällä ja toteuttamalla toimia pyydysten valikoivuuden 
parantamiseksi ja muiden kuin kohdelajien eloonjäämisen edistämiseksi sekä 
toteuttamaan toimenpiteitä, joilla vähennetään kalastustekniikoiden vaikutusta 
meriekosysteemeihin; korostaa, että kalastuksenhoitosuunnitelmissa olisi otettava 
huomioon sellaisten tieteellisten tutkimusten tulokset, joissa analysoidaan 
kalastuskäytäntöjä ja niiden vaikutusta lajeihin, elinympäristöihin, valtamerten 
biologiseen monimuotoisuuteen ja meriympäristöön, ja edistettävä tunnistettujen 
kielteisten vaikutusten ratkaisemista ratkaisuilla, mukaan lukien niiden käytön 
rajoittaminen tai uusien teknisten hillitsemisratkaisujen käyttöönotto;

Vesiviljelyä koskevat erityiset suositukset

49. korostaa, että vesiviljelytoimintaa koskevia hallinnollisia menettelyjä on 
yksinkertaistettava erityisesti Natura 2000 -alueilla, ja pyytää komissiota panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön ja tarvittaessa päivittämään vesiviljelyä ja Natura 2000 -
alueita koskevat ohjeensa, joissa kehotetaan mahdollisuuksien mukaan välttämään 
haitallista vuorovaikutusta meriympäristön kanssa;

50. katsoo, että vesiviljelyn tarjoamat ekosysteemipalvelut, joista yhtenä tärkeänä 
esimerkkinä on biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen, on otettava huomioon ja 
niitä on tuettava; korostaa, että lammikkokasvatuksen tarjoamien ekosysteemipalvelujen 
arvo on suurempi kuin millään maatalousalalla, vaikka vesiviljelyn luomille ja 
ylläpitämille monimutkaisille luonnonarvoisille palveluille annettava tuki on 
huomattavasti vähäisempää kuin maataloudessa;

51. katsoo, että eräät vesiviljelyn muodot, kuten karppien lammikkokasvatus, laguunien 
vesiviljely sekä äyriäisten ja levien vesiviljely, erityisesti perinteisesti hoidetut 
vesiviljelmät, ovat jo aikoja sitten integroituneet ekosysteemeihin ja ne ovat erittäin 
tärkeitä kosteikkojen elinympäristöjen säilyttämisen, biologisen monimuotoisuuden 
parantamisen ja siten koko ekosysteemipalvelujen tarjoamisen kannalta, ei ainoastaan 
terveellisen ruuan lähteenä, vaan ne sisältävät myös sääntelypalveluja, kuten hiilen 
sitomista, ravinteiden poistamista, biopuhdistusta tai kulttuuripalveluja;

52. suhtautuu myönteisesti ehdotuksiin vähentää ja rajoittaa torjunta-aineiden ja muiden 
kemikaalien käyttöä biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi; on kuitenkin 
vahvasti sitä mieltä, että tällaisia toimenpiteitä olisi arvioitava huolellisesti etukäteen ja 
niihin olisi sisällyttävä kumulatiivisia vaikutustenarviointeja;

53. kannattaa vesipuitedirektiivissä7 ja meristrategiapuitedirektiivissä8 asetettuja tavoitteita; 
korostaa, että vesiviljelyllä voi olla merkitystä huonontuneiden meriekosysteemien ja 

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1022, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, läntisen 
Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta ja asetuksen 
(EU) N:o 508/2014 muuttamisesta (EUVL L 172, 26.6.2019, s. 1).
7 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
8 EUVL L 164 25.6.2008, s. 19.
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makean veden ekosysteemien ennallistamisessa ja että vähävaikutteiset 
vesiviljelylaitokset ovat tunnetusti myötävaikuttaneet esimerkiksi kosteikkojen ja 
laguunien suojelutavoitteisiin;

54. tukee voimakkaasti tavoitetta nollatoleranssista laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) suhteen; huomauttaa, että LIS-
kalastuksella on erittäin kielteinen vaikutus kalakantojen tilaan, meriekosysteemeihin, 
biologiseen monimuotoisuuteen ja eurooppalaisten kalastajien kilpailukykyyn; kehottaa 
tässä yhteydessä lisäämään EU:n kauppa- ja kalastuspolitiikan johdonmukaisuutta, jotta 
voidaan varmistaa, että LIS-kalastusta torjutaan tehokkaasti;

55. suhtautuu myönteisesti siihen, että strategiassa painotetaan kansainvälistä valtamerten 
hallinnointia ja suojeltuja merialueita Eteläisellä jäämerellä; kehottaa EU:ta ottamaan 
johtoaseman kansainvälisessä valtamerten hallinnoinnissa, koska se ei pysty yksin 
varmistamaan biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja ennallistamista 
maailmassa; kehottaa komissiota vaatimaan, että valtameri julistetaan ihmiskunnan 
yhteiseksi omaisuudeksi;

56. pyytää kiinnittämään erityistä huomiota Pohjoiseen jäämereen, koska se ei kuulu 
minkään alueellisen kalastuksenhoito-organisaation piiriin, ja kehottaa seuraamaan 
sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi tehtyä sopimusta Pohjoisen jäämeren 
keskiosassa;

Rahoitus

57. painottaa, että Euroopan meri-, kalastus- ja vesiviljelyrahaston sekä Horisontti 
Eurooppa -ohjelman kautta on tärkeää saada riittävästi rahoitusta, myös 
pienimuotoiselle kalastusalalle, siirryttäessä valikoivampiin ja vähemmän vahingollisiin 
kalastustekniikoihin biologista monimuotoisuutta koskevien EU:n tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

58. panee merkille, että vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian keskeiset 
tavoitteet pätevät myös kolmansien maiden kanssa tehtäviin sopimuksiin ja että 
tämänkaltaisia kumppanuussopimuksia olisi siksi tarkistettava vastaavasti;

Yhteenveto

59. pitää myönteisenä tavoitteiden asettamista korkealle siten, että vuoteen 2030 mennessä 
vähintään 30 prosenttia EU:n merialueista on suojeltu ja säilytetty hyvin verkotetun ja 
tehokkaan suojelualueiden järjestelmän ja muiden tehokkaiden aluekohtaisten 
suojelutoimenpiteiden avulla, ja että tästä kolmasosa (10 prosenttia EU:n merialueista) 
olisi suojeltava tiukasti; suosittaa kuitenkin painokkaasti, että tällaiset tavoitteet 
pannaan täytäntöön tapauskohtaisesti ja että ne mukautetaan paikallisiin erityispiirteisiin 
(koska eri merillä on erilaiset fyysiset ja kemialliset ominaisuudet ja että erilaisia 
perinteitä on olemassa ja/tai harjoitetaan) sekä luonnon ja biologisen monimuotoisuuden 
suojelun edellyttämälle tasolle perustamalla kalastuksen yhteishallinnointiryhmiä; 
suosittelee, että tällaisissa tavoitteissa olisi otettava huomioon myös sosioekonomiset 
näkökohdat ja tuettava niitä rakenneuudistusohjelmilla ja kalastusyhteisöjen 
vaihtoehtoisilla elinkeinoilla, harkittava tarvetta varmistaa kalastuksen ja vesiviljelyn 
arvoketjun pitkän aikavälin kestävyys, huolehdittava niiden oikeasuhteisuudesta 
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tavoitteeseen nähden ja rakentumisesta vankalle tieteelliselle perustalle; huomauttaa, 
että terveet ja palaututumiskykyiset ekosysteemit ovat luonnon, ympäristön ja 
kalastusalan yhteisen edun mukaisia;

60. kehottaa komissiota kehittämään vankan raportointiprosessin, joka sisältää kriteerit 
virallisesti suojeltujen merialueiden laskemiseksi mukaan kansainvälisiin kohteisiin 
vasta, kun niitä hoidetaan aktiivisesti;

61. katsoo, että monilla EU:n rajoina olevilla merillä tarvitaan vuoropuhelua ja tiivistä 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, koska EU:lla ei ole yhdenmukaisia oikeudellisia 
ja/tai sopimukseen perustuvia järjestelyjä tai sopimuksia kaikkien näiden maiden 
kanssa, mikä olisi otettava huomioon vahvistettaessa biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämistä koskevia tavoitteita;

62. korostaa, että on tärkeää kuulla rakentavasti, tehokkaasti ja tasapuolisesti kaikkia 
siniseen talouteen liittyviin toimiin osallistuvia sidosryhmiä, erityisesti kalastajia ja 
meren ja makean veden vesiviljelyn tuottajia, mukaan lukien niiden yhdistykset ja 
liittoutumat, kaikissa päätöksissä, jotka koskevat biologiseen monimuotoisuuteen 
liittyviä hoitovälineitä ja aluesuunnittelua tai muita luontotyyppien, lajien tai 
ympäristön suojelutoimenpiteitä; muistuttaa, että suojeltujen merialueiden ja muiden 
suojelualueiden menestys perustuu siihen, että kalastajat, rannikkoyhteisöt ja muut 
sidosryhmät hyväksyvät ne;

63. kehottaa komissiota harkitsemaan tarvetta helpottaa kalastusalan, mukaan lukien 
pienimuotoisen kalastuksen osa-alue, paikallisyhteisöjen ja kaikkien asiaankuuluvien 
sidosryhmien aktiivista osallistumista suojeltujen merialueiden suunnitteluun, hoitoon ja 
seurantaan, kun se laatii toimintasuunnitelmaa kalavarojen säilyttämiseksi ja 
meriekosysteemien suojelemiseksi;

64. korostaa, että kalastuksella on pienin hiilijalanjälki verrattuna muiden elintarvikkeiden 
tuotantoaloihin, koska luonnonvaraista kalaa ja äyriäisiä ei tarvitse ruokkia 
keinotekoisesti eikä vesihuoltoa, antibiootteja tai torjunta-aineita tarvita; korostaa tämän 
perusteella, että kalastusalan vaikutus meriympäristöön koskee pääasiassa kaupallisia 
kalalajeja; toteaa kuitenkin, että vaikka kaupallinen kalastus vaikuttaa lajien runsauteen 
ja esiintymiseen tietyillä alueilla, se ei ole koskaan aiheuttanut minkään kalalajin 
sukupuuttoa valtamerissä; panee lisäksi merkille, että maa-alueilla kokonaisia 
ekosysteemejä on tuhoutunut ja korvattu kokonaan maalla sijaitsevan teollisuuden 
seurauksena, jonka vaikutukset vaikuttavat syvästi myös meriympäristöön; mainitsee 
esimerkkinä, että yli 80 prosenttia niin sanotusta merten roskaantumisesta on 
todellisuudessa peräisin maalta peräisin olevista lähteistä;

65. korostaa, että on tehtävä kattavia vaikutustenarviointeja, joissa otetaan huomioon 
erityisesti pienimuotoista kalastusta harjoittaviin kalastajiin ja pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin kohdistuvat vaikutukset ja joissa tarkastellaan tähän mennessä saavutettuja 
tuloksia ja vaihtoehtoisten tuotteiden saatavuutta, taloudellisia vaikutuksia sekä 
vaikutuksia elintarviketurvaan ja elintarvikkeiden turvallisuuteen, jotta voidaan taata 
biologisen monimuotoisuuden säilyminen yhdessä kalojen ja äyriäisten arvoketjun 
kilpailukyvyn kanssa;
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66. pitää tärkeänä, että kalastajille, vesiviljelyalan tuottajille ja kalankasvattajille 
varmistetaan riittävät ja oikeudenmukaiset tulot sekä tasapuoliset toimintaedellytykset 
tuontielintarvikkeisiin verrattuna; muistuttaa, että EU:lla on velvollisuus edistää 
kaikkien maiden maailmanlaajuista ja oikeudenmukaista kestävää kehitystä; korostaa, 
että joidenkin kehitysmaiden tarpeet eivät aina vastaa EU:n kunnianhimoisia 
ympäristötavoitteita; korostaa, että erittäin vaativat toimenpiteet EU:ssa tulevat 
lisäämään huomattavasti tuontia kolmansista maista, joissa ympäristönormit ovat 
löyhemmät, millä heikennetään maailman biologista monimuotoisuutta ja siten myös 
EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteita ja EU:n kansainvälistä valtamerten 
hallinnointia koskevia tavoitteita; huomauttaa, että kalastustuotteiden jäljitettävyyttä 
koskevat tiukemmat vaatimukset voisivat auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa;

67. peräänkuuluttaa vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteiden 
saavuttamista tehokkaimmalla mahdollisella tavalla samalla, kun varmistetaan 
kalastuksen ja vesiviljelyalan taloudellinen kilpailukyky ja sosiaaliset edut;

68. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan enemmän resursseja kalojen ja muiden lajien 
tutkimukseen ja kehittämiseen sekä tutkimuslaitosten aineelliseen tukeen, jotta 
varmistetaan tarkkojen ja oikea-aikaisten tietojen antaminen hyödyttämään suositusten 
antamista ja päätöksentekoa;

69. panee merkille komission huomautuksen, jonka mukaan ”yhteiskuntien hyvinvointi ja 
selviytymiskyky riippuvat siitä, että luonnolla on riittävästi tilaa”; korostaa, että tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi kestävyyttä on tarkasteltava kokonaisvaltaisesta 
näkökulmasta, jossa otetaan huomioon sen ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset 
näkökohdat, ja että terveiden ja palautumiskykyisten yhteiskuntien aikaansaamiseksi 
meidän on annettava luonnolle sen tarvitsema tila, mutta sen lisäksi annettava myös 
kalastajille ja vesiviljelyn tuottajille heidän tarvitsemansa tila;

70. kehottaa komissiota laatimaan uudistettuja, asianmukaisia ja kunnianhimoisia 
suunnitelmia ja asetuksia, joilla estetään haitallisten vieraslajien leviäminen Euroopan 
eri alueille ja merille, ja laatimaan kattavia käytäntöjä, jotta voidaan torjua ennen 
kaikkea lajeja, jotka voivat vaikuttaa erittäin kielteisesti paitsi biologiseen 
monimuotoisuuteen myös maatalouteen ja kalastukseen sekä johtaa huomattaviin 
taloudellisiin menetyksiin, ja katsoo, että tähän olisi sisällyttävä haitallisten vieraslajien 
ja niistä eri ekosysteemeille ja aloille mahdollisesti aiheutuvien vaikutusten hallintaan 
tarkoitettujen toimintalinjojen suunnittelu siltä varalta, ettei tällaisia tunkeilijoita voida 
välttää;

71. vaatii johdonmukaisuutta EU:n ympäristö-, kalastus- ja kauppapolitiikkaan, myös 
ulkomaankauppaan, sekä muuhun toimintapolitiikkaan, jotta sisämarkkinoiden eheys ja 
kalastus- ja vesiviljelyalan kilpailukyky voidaan säilyttää;

72. pitää myönteisenä jokien vapaan virtauksen palauttamista kestävällä tavalla ottaen 
huomioon ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat, investoimisen 
teknologiaan ja innovointiin kalojen vaellusreittien luomiseksi, rajoittamatta kuitenkaan 
jäsenvaltioiden oikeutta päättää energiayhdistelmästään, vesivoimaloiden taloudellisesta 
toiminnasta sekä vesivoiman energiavarmuudesta ja ympäristöhyödyistä.
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