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Euroopan erämaat 

Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. helmikuuta 2009 Euroopan erämaista 

(2008/2210(INI)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2. huhtikuuta 1979 annetun 

neuvoston direktiivin 79/409/ETY1, jäljempänä 'lintudirektiivi', 

 

– ottaa huomioon luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 

21. toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY2, jäljempänä 

'luontotyyppidirektiivi', 

 

– ottaa huomioon Natura 2000 -verkoston, joka on edellä mainituilla direktiiveillä 

perustettu Euroopan unionin erityisten suojelutoimien alueiden ekologinen verkosto, 

 

– ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 

konferenssin yhdeksännen kokouksen (COP 9) tulokset, 

 

– ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen raportin 3/2008, jonka aiheena on 

Euroopan metsäekosysteemien tila ja kestävä käyttö, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan, 

 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan mietinnön (A6-0478/2008), 

 

A. toteaa, että Euroopan viimeisten erämaa-alueiden tehokas suojelu ja tarvittaessa 

ennallistaminen on elintärkeää biologisen monimuotoisuuden katoamisen 

pysäyttämiseksi vuoteen 2010 mennessä, 

 

B. toteaa, että tavoitetta luonnon monimuotoisuuden katoamisen pysäyttämisestä vuoteen 

2010 mennessä ei tulla saavuttamaan ja että luonnon monimuotoisuuden katoamisen ja 

ekosysteemipalvelujen heikkenemisen kielteiset vaikutukset ovat jo havaittavissa, 

 

C. toteaa, että EU:n tulisi rakentaa nykyisten saavutusten, kuten Natura 2000:n, varaan ja 

kehittää uusi, huomattavasti vahvempi ja kunnianhimoinen poliittinen kehys biologisen 

monimuotoisuuden säilyttämiseksi vuoden 2010 jälkeen, 

 

D. toteaa, että lintu- ja luontotyyppidirektiivi tarjoavat vahvat ja toimivat puitteet luonnon 

ja erämaa-alueiden suojelulle haitalliselta kehitykseltä, 

 

E. toteaa, että EU:n biologista monimuotoisuutta koskevan politiikan ja lintu- ja 

                                                 
1 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1. 
2 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7. 



luontotyyppidirektiivien tavoitteita ei ole vielä kunnolla sisällytetty alakohtaisiin 

politiikkoihin, kuten maatalous-, aluekehitys-, energia- ja liikennepolitiikkaan, 

 

F. toteaa, että monet erämaa-alueet ovat tärkeitä hiilivarastoja, joiden suojelu on tärkeää 

sekä biologisen monimuotoisuuden että ilmastonsuojelun kannalta, 

 

G. toteaa, että tulokaslajien vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen muodostavat erityisen 

vakavan uhkan erämaa-alueille, joilla tulokaslajien aikainen havaitseminen ei ehkä ole 

mahdollista ja joilla saattaa syntyä merkittävää ekologista ja taloudellista vahinkoa 

ennen kuin toimiin voidaan ryhtyä, 

 

Määritelmä ja kartoitus 

 

1. kehottaa komissiota luomaan erämaan määritelmän, jossa olisi käsiteltävä 

ekosysteemipalvelujen, suojeluarvojen, ilmastonmuutoksen ja kestävän käytön kaltaisia 

näkökohtia; 

 

2. kehottaa komissiota antamaan Euroopan ympäristökeskukselle ja muille relevanteille 

eurooppalaisille elimille valtuudet kartoittaa Euroopan viimeiset erämaa-alueet, jotta 

voidaan selvittää vielä koskemattomien alueiden sekä alueiden, joilla ihmisen toiminta 

on vähäistä, tämänhetkinen jakauma, luonnon monimuotoisuuden taso eri alueilla sekä 

pinta-ala (luontotyypin mukaan jaettuna: metsäerämaa-alueet, makean veden erämaa-

alueet ja suolaisen veden erämaa-alueet); 

 

3. kehottaa komissiota suorittamaan tutkimuksen erämaiden suojelun arvosta ja hyödyistä; 

katsoo, että tutkimuksessa olisi käsiteltävä erityisesti ekosysteemipalveluja, luonnon 

monimuotoisuuden tasoa erämaa-alueilla, mukautumista ilmastonmuutokseen ja 

kestävää luontomatkailua; 

 

Erämaa-alueiden kehittäminen 

 

4. kehottaa komissiota kehittämään EU:lle erämaastrategian, joka olisi yhteensopiva lintu- 

ja luontotyyppidirektiivien kanssa ja jossa käytettäisiin ekosysteemiperustaista 

lähestymistapaa, yksilöitäisiin uhanalaisia lajeja ja biotooppeja sekä asetettaisiin 

prioriteetteja; 

 

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään erämaa-alueita; painottaa, että 

tarvitaan erityisrahoitusta, jotta voidaan vähentää pirstaloitumista, hoitaa huolellisesti 

erämaiksi palautettavia alueita, kehittää hyvitysmekanismeja ja -ohjelmia, lisätä 

tietoisuutta ja ymmärrystä sekä ottaa käyttöön erämaahan liittyviä käsitteitä, kuten 

vapaat luonnon prosessit ja niistä johtuvat rakenteelliset tekijät, suotuisan 

suojeluaseman seurannassa ja määrittämisessä; katsoo, että tämä on toteutettava 

yhteistyössä paikallisen väestön ja sidosryhmien kanssa; 

 

Edistäminen 

 

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä paikallisten 

kansalaisjärjestöjen, sidosryhmien ja paikallisen väestön kanssa erämaiden arvon 

edistämiseksi; 

 



7. kehottaa jäsenvaltioita käynnistämään ja tukemaan tiedotuskampanjoita, joilla lisätään 

kansalaisten tietoisuutta erämaista ja niiden merkityksestä ja vaalitaan ymmärrystä siitä, 

että luonnon monimuotoisuuden suojelu voi olla yhteensopiva talouskasvun ja 

työpaikkojen kanssa; 

 

8. kehottaa jäsenvaltioita vaihtamaan tietoa erämaa-alueita koskevista parhaista 

käytännöistä ja kokemuksista ja saattamaan yhteen Euroopan huomattavimpia 

asiantuntijoita tarkastelemaan erämaan käsitettä Euroopan unionissa ja asettamaan 

erämaat unionin ensisijaisesti käsittelemien asioiden joukkoon; 

 

9. toteaa, että matkailun tiedetään aiheuttaneen ja edelleen aiheuttavan paljon vahinkoa 

monille Euroopan arvokkaimmille luonnonperintöalueille, ja kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita varmistamaan, että matkailuun suhtaudutaan äärimmäisellä huolella, 

vaikka tarkoituksena onkin tutustuttaa vierailijoita erämaiden luontotyyppeihin ja 

luonnonvaraisiin kasveihin ja eläimiin, ja hyödyntämään täysimääräisesti Euroopassa ja 

Euroopan ulkopuolella saadut kokemukset matkailun vaikutusten vähentämisestä sekä 

ottamaan tarvittaessa huomioon luontotyyppidirektiivin 6 artiklan; katsoo, että olisi 

harkittava sellaisia malleja, joissa erämaa-alueet ovat suurimmalta osin suljettuja 

(tieteellistä tutkimusta lukuun ottamatta) ja joissa osa alueesta on avoinna kestävälle ja 

korkealaatuiselle elämysmatkailulle, joka hyödyttää taloudellisesti paikallisia yhteisöjä; 

 

Parempi suojelu 

 

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota erämaa-alueiden 

tehokkaaseen suojeluun; 

 

11. kehottaa komissiota kartoittamaan erämaa-alueita välittömästi uhkaavat tekijät; 

 

12. kehottaa komissiota kehittämään asianmukaisia suosituksia, joissa annetaan EU:n 

jäsenvaltioille opastusta parhaista toimintatavoista luontotyyppien suojelun 

varmistamiseksi; 

 

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita erämaa-alueiden parempaan suojeluun panemalla 

lintu- ja luontotyyppidirektiivin, vesipolitiikan puitedirektiivin1 ja 

meristrategiadirektiivin2 täytäntöön tehokkaammin ja johdonmukaisemmin ja 

paremmalla rahoituksella, jotta vältyttäisiin näiden alueiden tuhoutumiselta haitallisen ja 

kestämättömän kehityksen vuoksi; 

 

14. pitää myönteisenä lintu- ja luontotyyppidirektiivien uudelleentarkastelua, jotta niitä 

voidaan tarvittaessa mukauttaa uhanalaisten lajien ja biotooppien suojelun 

tehostamiseksi; 

 

15. kehottaa komissiota hyväksymään Wild Europe -aloitteen, jonka 

luonnonsuojelujärjestöt, kuten IUCN, IUCN-WCPA, WWF, Birdlife International ja 

PAN Parks ovat yhdessä perustaneet luonnonvaraisten alueiden ja lähes 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23. lokakuuta 2000, yhteisön 

vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1). 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17. kesäkuuta 2008, yhteisön 

meriympäristöpolitiikan puitteista (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19). 



luonnonvaraisten alueiden hyväksi; 

 

Erämaat ja Natura 2000 

 

16. kehottaa komissiota yhdessä sidosryhmien kanssa luomaan suuntaviivat erämaa-

alueiden suojelua, hallintaa, kestävää käyttöä, valvontaa ja rahoitusta varten Natura 

2000 -verkostossa, etenkin kun edessä on ilmastonmuutoksen, laittomien hakkuiden ja 

tavaroiden kasvavan kysynnän aiheuttamia haasteita; 

 

17. ilmaisee syvän huolestumisensa luonnon monimuotoisuutta koskevasta EU:n 

politiikasta, koska Natura 2000 -verkoston hallinnolle ei saada rahoitusta; kehottaa tässä 

yhteydessä komissiota valmistelemaan, kuten luontotyyppidirektiivissä säädetään, 

yhteisön yhteisrahoitusta jäsenvaltioissa sijaitsevien alueiden hallintoa varten; 

 

18. kehottaa komissiota antamaan erämaa-alueille erityisroolin ja tiukemman suojelun 

Natura 2000 -verkostossa; 

 

19. katsoo, että maaseudun kehittämispolitiikkaa ja ympäristönsuojelun sisällyttämistä EU:n 

maataloussektoriin on vahvistettava; pitää kuitenkin maaseudun kehittämisrahastoa 

resursseiltaan, ohjelmiltaan ja asiantuntemukseltaan riittämättömänä rahoittamaan 

luonnon monimuotoisuuden ja erämaiden suojelua; 

 

20. kehottaa komissiota varmistamaan, että Natura 2000 -verkostoa vahvistetaan edelleen ja 

että siitä tehdään yhtenäinen ja toimiva ekologinen verkosto, jossa erämaa-alueilla on 

keskeinen sija; korostaa, että johdonmukaista politiikkaa tarvitaan yhteisen 

maatalouspolitiikan, liikenteen, energian ja talousarvion kaltaisilla aloilla, jotta 

Natura 2000 -verkoston suojelutavoitteet eivät vaarantuisi; 

 

Tulokaslajit 

 

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita luomaan yhteistyössä tulokaslajeja koskevat vankat 

lainsäädännölliset puitteet, jotka koskevat näiden lajien ekologisia ja taloudellisia 

vaikutuksia ja erämaa-alueiden erityistä herkkyyttä tulokaslajien muodostaman uhkan 

edessä; 

 

Erämaat ja ilmastonmuutos 

 

22. kehottaa komissiota tarkkailemaan ja arvioimaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia 

erämaihin; 

 

23. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan erämaiden suojelun yhdeksi ensisijaista 

tavoitteista ilmastonmuutosta käsittelevässä strategiassaan; 

 

24. kehottaa komissiota ilmastonmuutosasioissa toteuttamaan tutkimuksia ja antamaan 

neuvoja siitä, miten ihmisten toimilla voidaan hallinnoida erämaita niiden 

suojelemiseksi; 

 

° 

°      ° 

 



25. antaa vahvan tukensa erämaa-alueisiin liittyvän politiikan ja toimenpiteiden 

vahvistamiselle; 

 

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 

 


