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EHDOTUKSET

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

1. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon ja pitää sitä hyvänä lähtökohtana 
tarkemmin kohdennetulle lähestymistavalle vuoteen 2010 asetetun biologista 
monimuotoisuutta koskevan tavoitteen saavuttamiseksi ja tukee päätöstä painottaa
nykyisen politiikan ja nykyisten toimien täytäntöönpanon vahvistamista; 

2. korostaa, että yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) ja siihen liittyvä maataloussektorin 
laajempi kehitys, jotka ovat johtaneet yhtäältä maanviljelyn erikoistumiseen ja 
tehostumiseen ja toisaalta maankäytön vähentymiseen ja maan alikäyttöön, ovat viime 
vuosikymmeninä osaltaan vaikuttaneet biologisen monimuotoisuuden merkittävään 
vähenemiseen; 

3. painottaa lajien rikkautta ja viljelykasvien ja eläimistön geneettistä monimuotoisuutta ja 
katsoo, että tämä monimuotoisuus on säilytettävä ja sitä on vahvistettava; 

4. huomauttaa, että markkinoilla olevien maataloustuotteiden tarjonta ei täysin kuvasta lajien 
ja tyyppien monimuotoisuutta ja katsoo, että on edistettävä maataloustuotteiden tarjonnan
monipuolisuutta suoramarkkinoinnissa ja markkinoinnissa, joka tapahtuu yhteistyössä 
vähittäiskaupan ja jalostusteollisuuden kanssa;

5. huomauttaa, että maataloustuottajat ja alueellisten lajien kasvattajat tarvitsevat 
oikeusvarmuutta tuotannolle ja markkinoinnille; kehottaa siten välittömästi panemaan 
täytäntöön direktiivin 98/95/EY, jossa edellytetään, että siemenkaupasta annetun 
lainsäädännön puitteissa mahdollistetaan geneettisen köyhtymisen uhkaamien lajikkeiden 
säilyttäminen hyödyntämällä niitä alkuperäisillä kasvupaikoillaan (in situ) ja tiloilla;

6. katsoo, että keskeisiä syitä biologisen monimuotoisuuden vähentymiselle ovat 
ilmastonmuutos, ympäristön rappeutuminen, intensiivisten viljelymenetelmien käyttö ja 
metsä- ja vesivarojen epäasianmukainen hallinta;

7. toteaa, että Euroopan maaseutumaiseman monimuotoisuus on oleellisen tärkeää paitsi sen 
kannalta, että kestävän viljelyn tarjoamat palvelut jatkuvat, mutta myös siksi, että voidaan 
säilyttää geenivirta villien kasvi- ja eläinpopulaatioiden välillä;

8. korostaa, että suojeltujen alkuperänimitysten ja suojeltujen maantieteellisten merkintöjen 
edistäminen on keskeisen tärkeää suojeltaessa alueellisia erikoistuotteita ja niihin liittyviä 
kokonaisia maaseutukulttuureja sekä ikimuistoisia viljelykäytäntöjä, joiden avulla 
maaseutua ja maanviljelyjärjestelmiä voidaan säilyttää elinympäristöinä monille villeille 
lajeille;

9. korostaa, että vuonna 1992 annettiin alkusysäys biologisen monimuotoisuuden suojelun
sisällyttämiseksi YMP:hen ja sen jälkeen otettiin vuoden 2003 uudistuksen yhteydessä
käyttöön eräitä toimenpiteitä, kuten täydentävät ympäristöehdot, tilatuki (tuotantomääristä 
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riippumaton tuki) ja maaseudun kehittäminen, joilla edistetään biologista 
monimuotoisuutta; 

10. kiinnittää huomiota uuteen maaseudun kehittämistä koskevaan asetukseen 
(ohjelmakausi 2007–2013), jossa säädetään muun muassa Natura 2000 -rahoituksesta, 
maatalouden ympäristötoimenpiteistä ja toimenpiteistä, joilla suojellaan maatalouden 
geneettisiä voimavaroja, tuetaan kestävää metsänhoitoa ja pidetään yllä maksuja 
luonnonhaitoista kärsiville alueille;

11. huomauttaa, että vuosia 2007–2013 koskevassa rahoituskehyksessä maaseuturahastolle 
(Feader), koheesiorahastolle, rakennerahastolle ja Life+-ohjelmalle varattu rahoitus antaa
ennen kaikkea mahdollisuuden lisärahoittaa ensisijaisesti biologista monimuotoisuutta ja 
Natura 2000 -verkostoa koskevia hankkeita;

12. pitää kuitenkin valitettavana sitä, että neuvosto ei ole hyväksynyt parlamentin tukemaa 
komission ehdotusta varata vuosia 2007–2013 koskevassa rahoituskehyksessä 
20 miljardia euroa lisää maaseudun kehittämispolitiikkaan; pitää tätä erittäin valitettavana
siksi, että tämä raha olisi voitu käyttää nimenomaan biologista monimuotoisuutta lisäävien 
toimenpiteiden laajentamiseen ja syventämiseen; 

13. pitää valitettavana, että saatavana oleva Feader-rahoitus on täysin riittämätön siihen, mitä 
toivotaan Natura 2000 -verkon hallinnolta maanviljelyn ja metsätalouden osalta, ja että 
erityisen puutteellista on ehdotettu tuki tietämyksen ja seurannan parantamiselle;

14. ehdottaa, että biologisesta monimuotoisuudesta tehdään yksi vuonna 2008 toteutettavan 
YMP:n "terveystarkastuksen" keskeisistä periaatteista; 

15. pitää välttämättömänä käyttää vuonna 2008 tehtävää "terveystarkastusta" biologista 
monimuotoisuutta koskevien eri toimenpiteiden, erityisesti metsätaloutta koskevien 
toimenpiteiden, tehokkuuden arviointiin, ja käsitellä tarkoituksenmukaisesti tällä alalla 
esiintyviä puutteita; 

16. katsoo, että biologisen monimuotoisuuden käyttäjänä maataloudella on merkittävä tehtävä
biologisen monimuotoisen hallinnassa ja ylläpitämisessä; katsoo, että YMP:llä on sen 
vuoksi edistettävä kestäviä tuotantomalleja, jotka ovat paitsi taloudellisesti 
toteuttamiskelpoisia myös mahdollistavat ympäristöä koskevat toimet ja toimet, joilla 
palautetaan mahdollisimman monien eläin-, kasvi- ja mikrobilajien biologista
monimuotoisuutta ja lisätään sen arvostamista;

17. kannattaa paikallisten ja alueellisten kumppanuuksien tukemista maanomistajien ja 
maankäyttäjien, luonnonsuojelujärjestöjen, hallituksen ja osaamiskeskusten kesken, jotta 
ne voisivat tehdä työtä yhdessä, alhaalta ylöspäin -lähestymistapaa soveltaen, paikallisten 
ratkaisujen löytämiseksi biologista monimuotoisuutta koskeviin ongelmiin; 

18. korostaa tarvetta saada aikaan räätälöityjä toimenpiteitä biologisen monimuotoisuuden 
edistämiseksi uusissa EU:n jäsenvaltioissa ja korostaa ekosysteemipalvelujen, esimerkiksi
maisemien ylläpidon, ja taloudellisen toiminnan, kuten matkailun, keskinäistä 
riippuvuutta; 
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19. vaatii, että biomassan viljelyä ja käyttöä energiantuotannossa ja polttoaineena pidetään 
mahdollisuutena lisätä maatalouden monimuotoisuutta; katsoo, että tämän olisi näyttävä 
myös tutkimuksen rahoittamisessa seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman kautta; 
katsoo, että biomassan viljelyn ei pitäisi antaa johtaa biologisen monimuotoisuuden 
vähenemiseen Euroopan unionissa eikä sen ulkopuolella;

20. kehottaa komissiota miettimään, miten biologista monimuotoisuutta koskevat näkökohdat 
voidaan sisällyttää ympäristötodistukseen ottaen kuitenkin huomioon seuraavaa: on 
arvioitava tulevan ympäristötodistuksen tosiasiallinen toteutettavuus, ei saa rikkoa 
sisämarkkinoiden periaatteita vääristämällä kilpailua jäsenvaltioiden tuotteiden välillä, 
yhteisön tuotteiden kilpailukykyä ei saa vaarantaa suhteessa yhteisön ulkopuolisten 
maiden kilpaileviin tuotteisiin;

21. pitää valitettavana, että kahdenvälisissä ja monenvälisissä kauppasopimuksissa on 
kiinnitetty vähän huomiota biologista monimuotoisuutta koskeviin näkökohtiin; kannattaa 
biologisen monimuotoisuuden ulottuvuuden sisällyttämistä kansainväliseen kauppaan ja 
yleismaailmallisiin pyrkimyksiin muuttaa kestämättömiä tuotanto- ja kulutusmalleja; 
kehottaa sen vuoksi komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan tärkeimmäksi painopisteeksi 
kaupan ulkopuolisten asioiden tunnustamisen WTO:n neuvotteluissa;

22. pitää myönteisenä selvää pyrkimystä ryhtyä toimiin, jotta biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämisestä huolehdittaisiin maailmanlaajuisesti ja erityisesti kehitysyhteistyön 
yhteydessä;

23. tukee käynnissä olevia hankkeita, joiden yhteydessä kehitetään objektiivisia 
indikaattoreita biologisen monimuotoisuuden seuraamiseksi ja arvioimiseksi, ja kehottaa 
komissiota kehottaa komissiota varmistamaan biologista monimuotoisuutta koskevasta 
yleissopimuksesta Euroopan unionille johtuvien velvoitteiden – niitä ovat biologisen 
monimuotoisuuden kestävä käyttö ja suojelu ja biologisesta monimuotoisuudesta saatavan 
hyödyn oikeudenmukainen ja tasapuolinen jakaminen – noudattaminen, asettamaan 
tavoitteeksi, että lajeja ja lajikkeita koskeva viiteaineisto tallennetaan ainoastaan 
biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimusvaltioissa,
yhtenäistämään käytettävissä olevia tietoja ja hyödyntämään olemassa olevia verkostoja;

24. kiinnittää huomiota siihen, että yleisölle on tiedotettava EU:n toimista biologisen 
monimuotoisuuden suojelemiseksi ja suojelun taloudellisista ja sosiaalisista eduista;

25. katsoo, että nykyisiä raportointivaatimuksia olisi selkeytettävä ja yksinkertaistettava ja 
että raportointi ei saisi johtaa tulevaisuudessa hallinnollisen taakan lisääntymiseen; 

26. katsoo, että EU:n koko yhteiskunnan, mukaan luettuna yritys- ja koulutusala, on oltavat 
aktiivisesti mukana biologisen monimuotoisuuden suojelemista koskevassa prosessissa;

27. pitää myönteisenä aikomusta antaa parlamentille ja neuvostolle vuosittainen kertomus
biologista monimuotoisuutta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanon 
edistymisestä.
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