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EU:n luonnon monimuotoisuutta koskevat
päätavoitteet
Luontodirektiivin yleisenä tavoitteena on edistää luonnon
monimuotoisuuden säilymistä suojelemalla luontotyyppejä ja
luonnonvaraista eläimistöä ja kasvistoa.
Lintudirektiivin yleisenä tavoitteena on luonnonvaraisina elävien
lintulajien suojelu, hoitaminen ja sääntely. Lintudirektiiviä
sovelletaan lintuihin ja niiden muniin, pesiin ja elinympäristöihin.
Luonnon monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian
päätavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden
köyhtyminen ja ekosysteemipalvelujen heikentyminen vuoteen
2020 mennessä, ennallistaa ekosysteemejä mahdollisimman
pitkälle ja tehostaa EU:n toimia, joilla torjutaan koko maailman
luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä.
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Havainnot ja tehostamistoimet
EU:n biodiversiteettistrategian väliarviointi 2015: toimissa on
edistytty, mutta jäljellä on suuria haasteita (Natura‐verkosto).
Komission luonnonsuojeludirektiivien toimivuustarkastus
(Fitness Check, 2016): direktiivit vastaavat tarkoitustaan,
mutta täytäntöönpanotoimia on merkittävästi parannettava.
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 1/2017:
Natura‐verkoston täytäntöönpano edellyttää lisätoimia ja EU‐
rahoituksen parempaa kohdistamista.
Komission toimintasuunnitelma luontoa, ihmistä ja taloutta
varten (Action Plan 4/2017): parannetaan direktiivien
täytäntöönpanoa ja edistytään ripeämmin kohti EU:n
biodiversiteettistrategian tavoitteita vuoteen 2020 mennessä.
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Toimintasuunnitelma luontoa, ihmistä ja taloutta
varten
Neljä painopistealuetta, 15 toimea
A: Tietämyksen lisääminen, tietoaineistojen laadun parantaminen
(toimet 1‐3)
B: Direktiivien noudattamisen parantaminen (toimet 4‐7)
C: EU:n rahoitusvälineiden parempi hyödyntäminen (toimet 8‐12)
D: Viestinnän ja tiedotuksen parantaminen (toimet 13‐15)
Toimi 5: Vapaaehtoisen kahdenvälisen tapaamisen järjestäminen
Bilateraalitapaamisen tavoitteena on käydä vuoropuhelua ja laatia
yhdessä hyväksytty etenemissuunnitelma, jolla pyritään
parantamaan direktiivien kansallisen toimeenpanon tilannetta.
Suomen tapaaminen järjestettiin 14.‐15.5.2018
Etenemissuunnitelman toteutumista on tarkoitus seurata.
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Etenemissuunnitelman keskeinen sisältö
(alustava, 1/3):
1) Yleinen strategia suotuisan suojelun tason saavuttamiseksi
• Työ uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tilan parantamiseksi
on tärkeää
• METSOn jatkoa ja laajentamista muihin elinympäristöihin
kannustetaan
• Kansalliseen biodiversiteettistrategiaan tulisi sisällyttää
määrällisiä tavoitteita, joilla konkreettisemmin sitoudutaan
direktiivin velvoitteisiin lajien ja luontotyyppien suotuisan
suojelun tason saavuttamisesta
• Eri strategioiden ja biodiversiteettistrategian yhteyttä tulisi
vahvistaa ja lisätä pitkän tähtäimen biodiversiteetti‐tavoitteita
muihin strategioihin
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Etenemissuunnitelman keskeinen sisältö
(alustava, 2/3):
2) Rahoitus
• EU:n eri rahoitusvälineiden käyttöä tehostettava
biodiversiteetti‐toimenpiteisiin
• Rahoituksen priorisoinnin toimintaohjelma (PAF) on tärkeä
työväline ja sen tavoitteet tulee sisällyttää EU‐rahoituksen
kansallisiin ohjelmiin, viranomaisten yhteistyö välttämätöntä
3) Natura 2000 –verkoston riittävyys
• Verkoston täydentäminen, erityisesti merialueilla, ja koko
verkoston tietojen ajantasaistaminen on kiireellistä
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Etenemissuunnitelman keskeinen sisältö
(alustava, 3/3):
4) Natura 2000 –alueiden suojelutavoitteita vastaavien
toimenpiteiden toteuttaminen
• Kiirehdittävä Natura‐alueiden tila‐arviointien (NATA) saamista
kattaviksi, jotta aluekohtaiset tavoitteet ja toimenpidetarpeet
saadaan määriteltyä
• Lajien ja luontotyyppien suotuisan suojelutason saavuttamiseksi
tulisi kansallisessa biodiversiteettistrategiassa tutkia myös
tarvetta toimenpiteisiin Natura 2000 –verkoston ulkopuolella
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Kiitos!
Lisätietoja:
nunu.pesu@ym.fi
050 353 5188

