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SELETUSKIRI – FAKTIDE JA TÄHELEPANEKUTE KOKKUVÕTE 

Ringmajandus on uus Euroopa poliitiline kontseptsioon, millega soovitakse saavutada 

majanduse struktuurireform, et minna „võtmise, tootmise ja äraviskamise“ mudelilt üle 

tsüklilisele mudelile, mis on elulähedasem. Seetõttu avaldas Euroopa Komisjon nimetatud 

üleminekuks ja tuleviku ümberkujundamiseks 2015. aasta detsembris ELi ringmajanduse 

tegevuskava, ulatusliku ELi avaliku poliitika raamistiku, mille eesmärk on kujundada ümber 

ühiskonna suhtumine kaupade ja teenuste tootmisse ja tarbimisse. Ühtekuuluvuspoliitikat, mis 

on olulisemaid ELi poliitikavaldkondi, käsitatakse ühe peamise investeerimisallikana. Veelgi 

enam, proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõtteid arvestades pakub 

ühtekuuluvuspoliitika ka parimaid vahendeid ringmajanduse väljakujundamiseks. 

Mitmetasandiline valitsemine, ühtekuuluvuspoliitika alustala, rajaneb samal põhimõttel. 

Seetõttu tuginevad nimetatud kaks avaliku poliitika valdkonda samale loogikale ning need 

peaksid teineteist oma poliitiliste eesmärkide saavutamisel täiendama. Mõlema 

poliitikavaldkonna puhul tuleb olemasolevad poliitikavahendid kindlaks teha ja neid 

tõhustada, et kasutada mainitud potentsiaal täielikult ära. 

Ühtekuuluvuspoliitika roll ringmajanduse edendamisel 

Programmitöö perioodi 2014–2020 ettevalmistamise ajal ei käsitatud ringmajandust Euroopa 

Liidus prioriteetse poliitikavaldkonnana. Seepärast tehti pärast ringmajanduse tegevuskava 

vastuvõtmist pingutusi, et teha kindlaks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

asjaomane olemasolev investeerimispotentsiaal, mida võiks senisest suuremas ulatuses 

kasutada ringmajanduse väljakujundamiseks.  

Selleks et tagada tõhusam jäätmekäitlus ja rõhuasetus jäätmetekke vältimisele, jäätmete 

korduskasutamisele ja ringlussevõtule, mis on Euroopa Liidus eelistatud jäätmekäitlusviisid, 

tuleks investeerida 5,5 miljardit eurot. Lisaks tuleks investeerida 2,3 miljardit eurot 

keskkonnahoidlikkesse tootmisprotsessidesse ja ressursitõhususse VKEdes. 

Ühtekuuluvuspoliitika raames saab toetada vee korduskasutamist 15 miljardi euro ulatuses, 

mis eraldatakse investeeringuteks veesektorisse aastatel 2014–2020. Samuti on olemas 

olulised teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise võimalused ning ringmajandus on 

seatud prioriteediks aruka spetsialiseerumise strateegiates, millega neid investeeringuid 

suunatakse.  

Ringmajandus kui kestliku ja piirkondliku arengu edendaja 

Kõik Euroopa Liidu linnad ja vallad on ringmajanduse meetmete rakendajateks. Kohalikud ja 

piirkondlikud omavalitsused on kodanikele ja kohaliku tasandi probleemidele kõige lähemal, 

mistõttu neil on kohalikest probleemidest ja võimalustest parem ülevaade. Seetõttu on 

äärmiselt oluline tagada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste piisav funktsionaalne ja 

rahaline autonoomia, eelkõige seoses nende õigusega valmistada ette ja rakendada omaenda 

arengustrateegiaid kogukonna juhitud kohaliku arengu ja integreeritud territoriaalsete 

investeeringute osas, et aidata kohalikel sidusrühmadel ühendada rahastamisvahendeid ning 

planeerida sihipäraseid kohalikke algatusi ringmajanduse toetamiseks. 

Süsteemipõhine mõtlemine on ringmajanduse üks aluspõhimõtteid, kuna üleminekut 

lineaarselt majandusmudelilt ringmajandusele saab saavutada ainult koostöös ning äri- ja 

tootmismudelite ühendamisega. Käesolevas raportis rõhutatakse ka VKEde rolli, kuna VKEd 
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tunnevad kohalikke turge paremini ja nad suudavad kohalike kogukondadega koostööd tehes 

suurendada teadlikkust headest tavadest, luua kohalikul tasandil lisaväärtust ja jätkusuutlikke 

kohalikke töökohti. Innovatsiooni ja arendustegevuse abil varustavad VKEd turgu ja 

ühiskonda uute lahenduste ja ringmajandusmudelitega. Selles protsessis toetuvad nad 

ühtekuuluvuspoliitikale, eelkõige arukale spetsialiseerumisele ja programmiga „Horisont 

2020“ loodavale sünergiale, samuti muu hulgas Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga kaudu tehtavatele investeeringutele. Neid 

pingutusi tuleks toetada ning kujundada mõlemaid poliitikavaldkondi nimetatud suunas, et 

praegustest innovatiivsetest lahendustest saaks homne reaalsus. Kahjuks on nõudlus 

ringtoodete ja -teenuste järele endiselt väike, sageli on põhjus selles, et nimetatud tooted on 

lineaarsetest toodetest kallimad ning ei võeta arvesse lineaarsete toodete negatiivseid 

välistegureid. Keskkonnahoidlikud riigihanked koos ringmajanduse valdkonna riigihangetega 

on riigiasutuste jaoks suurepärane vahend, millega stimuleerida ringmajanduse turge. 

Lisaks pakub makropiirkondlik lähenemisviis võimalust saavutada piirkondlik koostöö ja 

koordineerimine ning kujundada välja piirkondlikud turud eelkõige ringlussevõetud tooraine 

osas. Seetõttu tuleb ühtlustada ühise suutlikkuse sisseseadmist, eelkõige vanaõli 

regenereerimise ja ringlussevõtu võime puhul. Piiriülese ja riikidevahelise koostöö 

programmid on väga olulised, et soodustada piirkondadevahelist koostööd ringmajandusega 

seotud meetmete võtmisel, edendada tööstussümbioosi, teadlikkuse suurendamist ning 

teadmiste ja parimate tavade vahetamist. 

Kõikide nimetatud pingutuste eesmärk on muuta ELi piirkonnad ja kohalikud kogukonnad 

maailmaturul vastupidavamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Ringmajandus loob kohalikul 

tasandil töökohti ja ärimudeleid, mis asuvad Euroopa Liidu südames, selle piirkondades ja 

kohalikes omavalitsustes. Üks eeltingimusi täielikult toimiva ringmajandusmudeli 

kasutuselevõtmiseks on suurendada säästlikku ja kohaliku tasandi energia tootmist, 

suurendades ühtlasi ressursitõhusust ja taaskasutusse võetud materjalide mahtu. Taastuvad 

energiaallikad on ringmajanduse üks olulisi tugisambaid, mistõttu taastuvenergia on üks 

tähtsaim ringmajandusse kaudse investeerimise viis, millel on suur potentsiaal edendada 

kohaliku tasandi keskkonnahoidlike töökohtade loomist. 

Biomajandus kui oluline ELi avaliku sektori poliitikavaldkond hõlmab suure tähtsusega 

poliitilisi meetmeid, mis võivad aidata märkimisväärselt kaasa ringmajanduse 

väljakujundamisele. Bioloogilistele toorainetele ja bioloogilistele töötlemisviisidele 

ülemineku korral oleks võimalik 2030. aastaks säästa kuni 2,5 miljardit tonni CO2-ekvivalenti 

aastas ja samal ajal vähendada sõltuvust fossiilkütustest, mis on Euroopa Liidu tähtis 

pikaajaline väljakutse. Bioressursipõhised, biolagunevad ja kompostitavad materjalid, samuti 

püsivad materjalid on olulised suurema ressursitõhususe saavutamiseks ja väärtuslike 

materjalide ringluses hoidmiseks. Tuleviku innovatsioonipotentsiaal seisneb 

bioressursipõhiste toorainete tõhusamas haldamises ning selles, et kõikides materjalides 

kaotatakse järk-järgult toksilised ained. 

Üks esimesi seadusandlikke meetmeid ringmajanduse paketi rakendamisel oli jäätmepakett, 

milles määrati palju vajalikke sätteid jäätmete nõuetekohaseks käitlemiseks, mis on kohalike 

ja piirkondlike omavalitsuste põhiprobleem. Jäätmepaketis püstitatud eesmärkide saavutamist 

toetatakse rahaliselt mõistagi ühtekuuluvuspoliitika raames. Võttes arvesse ELi tasandil 

kehtestatud ringlussevõtu määra ja rakendamiseks ettenähtud ajakava, on oluline keskendada 

investeeringud jäätmehierarhia ülemistele tasanditele, et saavutada eesmärgid ning vältida 
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pikaajalist tehnoloogilist kinnistumist. Liikmesriigid peaksid kasutama riiklikke 

ringmajandusstrateegiaid ja jäätmekäitluskavasid pikaajaliste poliitikavahenditena, millega on 

võimalik anda selgeid suuniseid kõikidele sidusrühmadele ning näidata Euroopa Komisjonile, 

et nad on õigel teel ringmajanduse väljakujundamiseks. 

Toidu raiskamist peetakse kogu maailmas suureks majanduslikuks ja eetiliseks probleemiks, 

millega tuleb tegeleda igas toidu väärtusahela etapis. Euroopa Liidus visatakse hetkel ära 

umbes 173 kg toitu inimese kohta aastas, mis moodustab 20 % aastasest toiduainete tootmise 

mahust Euroopas. Kohaliku tasandi meetmed on osutunud väga tõhusaks selle üldise 

probleemiga tegelemisel, kuna ette on näidata mõned edulood ja erinevaid elluviidud projekte 

kogu Euroopas. Seetõttu tuleks suurendada rahastamisvõimalusi nimetatud olulise 

poliitikavaldkonnaga tegelemisel. 

Ka prügistamine on üldine mastaapne probleem, millel on tavaliselt suurim mõju kohalikele 

kogukondadele ja nende elukvaliteedile. Mõningatel andmetel lähevad koristustööd igale 

Euroopa maksumaksjale maksma umbes 25 eurot aastas ning mõnes liikmesriigis võivad 

kulud ulatuda isegi 54 euroni aastas. Prügiprobleemiga tegelemist tuleb edendada ja seda 

tuleb Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest suuremas ulatuses rahastada, kuna sellel 

on nii keskkonnaalane kui ka sotsiaalne kasu. Ühiskonna kõige vaesemad kihid on jätkuvalt 

need, keda tegevusetus kõige enam mõjutab. Lisaks peab mereprügi probleemi lahendamine 

algama sellest, et välditakse prügistamist maismaal. 

Ringmajandus 2020. aasta järgses ühtekuuluvuspoliitikas  

Ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajandus ei ole seotud mitte ainult infrastruktuuripoliitikaga 

vaid ka sotsiaalse ühtekuuluvuse ja solidaarsusega. Need pakuvad kohalikele ja piirkondlikele 

kogukondadele lahendusi kõige olulisemate kliimaga seotud küsimustega tegelemiseks. 

Seepärast kaalutakse käesolevas raportis võimalust kehtestada uus eeltingimus ringmajanduse 

väljakujundamiseks ühtekuuluvuspoliitika raamistikus, et uued rakenduskavad kajastaksid 

paremini ringmajanduse põhimõtteid. Raportis nõutakse, et rakendataks metoodikat, millega 

teostada asjakohast järelevalvet selle üle, milline on ühtekuuluvuspoliitika panus 

ringmajanduse väljakujundamisel, ning nõutakse ringmajanduse ja kliimameetmetega seotud 

kulude olulisemalt suuremal määral rahastamist 2020. aasta järgses ühtekuuluvuspoliitikas. 
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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajanduse kohta 

(2017/2211(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut (ELi leping), eriti artiklit 3, ning Euroopa Liidu 

toimimise lepingut (ELi toimimise leping), eriti artikleid 4, 11, 174–178, 191 ja 349, 

– võttes arvesse Pariisi kokkulepet, otsust 1/CP.21 ja ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärku (COP21) ning Kyoto protokolli 

osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 11. konverentsi (CMP11), mis 

toimus Prantsusmaal Pariisis 30. novembrist 11. detsembrini 2015, 

– võttes arvesse kliimamuutuste ja kliimameetmete kohalikke ja piirkondlikke mõõtmeid 

tunnistava Pariisi kokkuleppe artikli 7 lõiget 2 ja artikli 11 lõiget 2, 

– võttes arvesse ÜRO säästva arengu eesmärke, eelkõige eesmärki nr 7 „tagada kõikide 

jaoks juurdepääs taskukohasele, usaldusväärsele, säästvale ja kaasaegsele energiale“ 

ning eesmärki nr 11 „muuta linnad kaasavaks, turvaliseks, vastupidavaks ja säästvaks“, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) 

nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, 

Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette 

üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi 

ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

määrus (EÜ) nr 1083/2006 (edaspidi „ühissätete määrus“)1, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) 

nr 1301/2013, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja 

tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse 

kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/20062,  

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) 

nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks 

nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/20063, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) 

nr 1299/2013 erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse 

andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil4, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) 

nr 1302/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse 

                                                 
1 ELT L 347, 20.12.2013, lk 320. 
2 ELT L 347, 20.12.2013, lk 289. 
3 ELT L 347, 20.12.2013, lk 470. 
4 ELT L 347, 20.12.2013, lk 259. 
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koostöö rühmituse (ETKR) kohta, et selgitada, lihtsustada ja parandada nende 

rühmituste asutamist ja toimimist5, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) 

nr 1300/2013, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks 

nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/20066, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust 

(EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 

nr 1605/20027, 

– võttes arvesse komisjoni 26. jaanuari 2017. aasta teatist „Jäätmetest energia tootmise 

roll ringmajanduses“ (COM(2017)0034), 

– võttes arvesse komisjoni 26. jaanuari 2017. aasta aruannet ringmajanduse tegevuskava 

rakendamise kohta (COM(2017)0033), 

– võttes arvesse komisjoni 14. detsembri 2015. aasta teatist „Investeerimine töökohtade 

loomisse ja majanduskasvu elavdamisse: Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

panuse maksimeerimine“ (COM(2015)0639), 

– võttes arvesse komisjoni 2. detsembri 2015. aasta teatist „ELi ringmajanduse loomise 

tegevuskava“ (COM(2015)0614), 

– võttes arvesse komisjoni 2. juuli 2014. aasta teatist „Ringmajanduse suunas: jäätmevaba 

Euroopa kava“ (COM(2014)0398), 

– võttes arvesse komisjoni 2. juuli 2014. aasta teatist „Keskkonnahoidlik tegevuskava 

VKEde jaoks. Kuidas võimaldada VKEdel muuta keskkonnaalased väljakutsed 

ärivõimalusteks“ (COM(2014)0440), 

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia“ (COM(2010)2020), 

– võttes arvesse komisjoni 13. veebruari 2012. aasta teatist „Innovatsioon ja jätkusuutlik 

majanduskasv: Euroopa biomajandus“ (COM(2012)0060), 

– võttes arvesse komisjoni 10. juuli 2012. aasta teatist „Arukad linnad ja kogukonnad – 

Euroopa innovatsioonipartnerlus“ (COM(2012)4701), 

– võttes arvesse 2017. aasta detsembris avaldatud komisjoni tellitud uurimust 

„Keskkonnaküsimuste integreerimine ühtekuuluvuspoliitika fondidesse (Euroopa 

Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi – kolme 

programmitöö perioodi tulemused, suundumused ja arengud (2000–2006, 2007–2013, 

2014–2020)“, 

                                                 
5 ELT L 347, 20.12.2013, lk 303. 
6 ELT L 347, 20.12.2013, lk 281. 
7 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1. 
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– võttes arvesse oma 16. veebruari 2017. aasta resolutsiooni töökohtade loomisse ja 

majanduskasvu elavdamisse investeerimise ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide panuse maksimeerimise kohta: aruande hindamine ühissätete 

määruse artikli 16 lõike 3 alusel8, 

– võttes arvesse oma 13. septembri 2016. aasta resolutsiooni Euroopa territoriaalse 

koostöö parimate tavade ja innovatiivsete meetmete kohta9, 

– võttes arvesse oma 6. juuli 2016. aasta resolutsiooni innovatsioonile suunatud 

koostoime kohta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, programmi „Horisont 

2020“ ning muude Euroopa innovatsioonifondide ja ELi programmide vahel10, 

– võttes arvesse oma 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni ressursitõhususe ja 

ringmajandusele ülemineku kohta11, 

– võttes arvesse oma 19. mai 2015. aasta resolutsiooni rohelise majanduskasvu 

võimaluste kohta VKEde jaoks12, 

– võttes arvesse 28. märtsi 2017. aasta arukate saarte deklaratsiooni, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52 ning esimeeste konverentsi 12. detsembri 

2002. aasta otsuse (mis käsitleb algatusraportite koostamise loa andmise korda) artikli 1 

punkti 1 alapunkti e ja 3. lisa, 

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0000/2018), 

A. arvestades, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on ringmajandusele üleminekul 

esirinnas ning arvestades, et nende panus on kõnealuse ülemineku saavutamisel 

ülioluline; 

B. arvestades, et tugevam, suuremal määral ringmajandusele keskendunud majandus on 

probleem kõikide Euroopa piirkondade jaoks, kuid kätkeb endas kõnealuste piirkondade 

jaoks ka olulisi võimalusi; 

C. arvestades, et Pariisi kokkuleppe eesmärkide saavutamine eeldab ringmajandusele 

üleminekut; 

D. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika ei paku mitte ainult investeerimisvõimalusi, et katta 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu kohalikke vajadusi, vaid ka ühtset 

poliitilist raamistikku, mis aitab Euroopa piirkondadel tegeleda arvukate 

arenguprobleemidega, sealhulgas ressursitõhususe suurendamiseks ning kestliku 

arengu, territoriaalse koostöö ja suutlikkuse suurendamise edendamiseks eraldatava 

toetuse kaudu; 

                                                 
8 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0053. 
9 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0321. 
10 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0311. 
11 ELT C 265, 11.8.2017, lk 65. 
12 ELT C 353, 27.9.2016, lk 27. 
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E. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika praeguses õigusraamistikus ei mainita 

ringmajandusele üleminekut eesmärgina ja arvestades, et kestlik areng on horisontaalne 

põhimõte Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel, nagu on sätestatud 

ühissätete määruse artiklis 8 ja ühises strateegilises raamistikus (1. lisa); 

F. arvestades, et mitmed temaatilised eesmärgid, mis on Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidele kehtestatud eesmärgiga tagada kooskõla aruka, jätkusuutliku ja 

kaasava majanduskasvu strateegiaga „Euroopa 2020“, samuti sellega seotud 

eeltingimused, on olulised ringmajanduse eesmärkide saavutamisel; 

G. arvestades, et ühissätete määruse artiklis 6 kehtestatakse kohustus, mille kohaselt 

peavad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatavad tegevused olema 

kooskõlas kohaldatava liidu õiguse ja selle kohaldamisega seotud riikliku õigusega, sh 

keskkonnaalaste õigusaktidega; 

Ühtekuuluvuspoliitika roll ringmajanduse edendamisel 

1. märgib, et vastavalt komisjoni aruandele ringmajanduse tegevuskava rakendamise kohta 

on ajavahemikul 2014–2020 innovatsiooni, VKEde, vähese süsinikdioksiidiheitega 

majanduse ja keskkonnakaitsele eraldatava ELi toetuse summa 150 miljardit eurot ning 

paljud nendest valdkondadest aitavad kaasa ringmajanduse väljakujundamisele; 

2. peab sellegipoolest kahetsusväärseks, et, nagu on rõhutatud komisjoni tellitud uuringus, 

praegune poliitiline raamistik ei võimalda anda ühtekuuluvuspoliitikaga ringmajandusse 

täielikku panust; märgib sellega seoses, et praegu rahaeraldiste puhul kasutatav 

sekkumisvaldkonna määratlus ei hõlma ringmajandust; 

3. märgib, et paljud piirkonnad on kasutanud oma aruka spetsialiseerumise strateegiaid, et 

kehtestada ringmajandusega seotud prioriteete ning suunata ühtekuuluvuspoliitika 

raames teadusuuringutesse ja innovatsiooni tehtavaid investeeringuid selle eesmärgi 

saavutamise suunas; 

4. peab kiiduväärseks VKEde jaoks Euroopa ressursitõhususe tippkeskuse loomist; 

5. kordab oma seisukohta, et ringmajandus ei hõlma mitte üksnes jäätmekäitlust, vaid on 

laiem mõiste ja hõlmab ka selliseid aspekte nagu rohelised töökohad, ressursitõhusus, 

taastuvenergia, biomajandus, veemajandus, energiatõhusus, toidujäätmed, mereprügi, 

samuti teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon ringmajandusega seotud 

valdkondades; tunnistab siiski, et jäätmekäitlustaristu on ülioluline tegur lineaarsete 

tootmis- ja tarbimisharjumuste vähendamisel; 

6. rõhutab, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide puhul on kehtestatud 

eeltingimuseks „edendada jäätmesektorisse majanduslikult jätkusuutlike ja 

keskkonnahoidlike investeeringute tegemist“ ja et sellel eeltingimusel on suur tähtsus; 

peab siiski kahetsusväärseks, et jäätmehierarhiast ei peeta kinni ning et suure hulga 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest kaasrahastatavate projektide puhul ei ole 

põhjalikult hinnatud nende pikaajalist keskkonnamõju; 

7. rõhutab, kui oluline on järgida jäätmehierarhiat, sest see on ringmajanduse 

väljakujundamise eeltingimus; tunnistab lisaks sellele, et täheldada võib langustrendi 
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seoses Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide investeeringutega jäätmehierarhia 

madalamatele astmetele, eelkõige mehhaanilis-bioloogilistesse töötlemisrajatistesse ja 

põletamisse, mis võib kaasa tuua liigse tootmisvõimsuse ja pikas perspektiivis 

tehnoloogilise kinnistamise, mis seab ohtu ELi ringlussevõtu eesmärkide saavutamise; 

Ringmajandus kui kestliku ja piirkondliku arengu edendaja 

8. rõhutab partnerluspõhimõtte tähtsust ja sidusrühmade olulist rolli partnerluslepingute ja 

rakenduskavade koostamisel; nõuab partnerite tegelikku kaasamist poliitilistesse 

protsessidesse ja seda, et ringmajandusega seotud eesmärgid integreeritaks 

nõuetekohaselt programmdokumentidesse; 

9. märgib, et ringmajandusega seotud projektid, mida on toetatud ühtekuuluvuspoliitika 

raames, on olnud kasutoovamad arenenumatele piirkondadele; ergutab seetõttu vähem 

arenenud piirkondi suurendama jõupingutusi, et saavutada tehnoloogiahüpe, rakendades 

rohkem projekte, mis vastavad ringmajanduse põhimõtetele; 

10. rõhutab biomajanduse potentsiaali piirkondliku arengu jaoks; nõuab Euroopa struktuuri- 

ja investeerimisfondide ulatuslikumat kasutamist olemasolevate uuenduste 

rakendamisel, toetades samas endiselt innovatsiooni kestlikult majandatud 

bioressursipõhistest toorainetest valmistatud bioressursipõhiste, biolagunevate ja 

kompostitavate materjalide väljatöötamisel; 

11. nõuab kohalike omavalitsuste jaoks paremat juurdepääsu rahastamisele, et võimaldada 

investeeringuid rohelistesse töökohtadesse, kohaliku energiasüsteemi 

ümberkujundamisse, energiatõhususse, energia detsentraliseeritud jaotamisse ja 

ringmajandusse; 

12. juhib tähelepanu sellele, et ühtekuuluvuspoliitika vahendite puhul keskkonnaküsimuste 

arvessevõtmist käsitlenud uurimuse käigus vaadeldud 32 rakenduskava puhul oli üheksa 

kava rõhuasetus ringmajandus ja kuuel rohelised töökohad; väljendab heameelt riiklike 

ja piirkondlike omavalitsuste tehtavate jõupingutuste üle, kuid kutsub samas 

liikmesriike üles paremini integreerima ringmajanduse oma rakenduskavadesse ja 

partnerluslepingutesse; 

13. on veendunud, et tulevikus peaks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

kavandamine olema paremini lõimitud riiklike energia- ja kliimakavadega aastani 2030; 

14. kutsub liikmesriike üles tugevdama piiriülest koostööd, eelkõige Euroopa territoriaalse 

koostöö kaudu, eesmärgiga viia ellu ringmajanduse projekte; 

15. rõhutab, et makropiirkondlikud strateegiad võivad aidata saavutada ringmajanduse 

väljakujundamise mitte ainult liikmesriikides, vaid ka samas geograafilises piirkonnas 

asuvates kolmandates riikides; rõhutab, et need strateegiad võivad liidus toetada 

ringlussevõetud tooraine turu väljakujundamist; 

16. kordab oma seisukohta, et oluline on asjakohaselt arendada kohalike, piirkondlike ja 

riiklike ametiasutuste suutlikkust ja säilitada see, kuna nimetatud suutlikkus on väga 

oluline ka ringmajandusele üleminekul; rõhutab, et selles võib olla oluline roll tehnilisel 

abil; 
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17. rõhutab keskkonnahoidlike riigihangete tähtsust ringmajanduse edendajana, kusjuures 

riiklike ehitustööde ning avalike hüvede ja teenuste turu maht võib hinnanguliselt olla 

1,8 miljardit eurot aastas13; 

18. innustab kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi investeerima suuremal määral 

haridusse ja teadlikkuse suurendamisse kõigi meetmete kasulikkuse ja eeliste kohta, 

eesmärgiga viia ringmajandust ellu ühtekuuluvuspoliitika projektide kaudu, 

suurendades seeläbi kodanike osalemist ja mõjutades tarbijate käitumist; 

Ringmajandus 2020. aasta järgses ühtekuuluvuspoliitikas 

19. palub komisjonil rakendada järgmise programmitöö perioodil metoodikat, millega 

teostada asjakohast järelevalvet selle üle, milline on ühtekuuluvuspoliitika panus 

ringmajanduse väljakujundamisel; 

20. kutsub komisjoni üles kehtestama tulevase ühtekuuluvuspoliitika raames uue 

eeltingimuse, mis on seotud ringmajanduse väljakujundamisega, näiteks ringmajanduse 

strateegiate väljatöötamise kaudu; 

21. rõhutab, kui tähtis on suurendada ühtekuuluvuspoliitika raames toetust linnade säästva 

arengu valdkonnas ning nõuab, et sellega seoses pöörataks suuremat tähelepanu 

ringmajandusega seotud eesmärkidele; nõuab, et jätkataks selles valdkonnas 

innovatiivsete, linnadega seotud meetmete rakendamist, ja kutsub komisjoni üles 

kasutama maksimaalselt ära ajavahemikul 2014–2020 omandatud kogemusi tulevaste 

ettepanekute koostamisel; 

22. rõhutab ringmajanduse ja kliimamuutuste leevendamise vastastikust sõltuvust, mistõttu 

kutsub üles märkimisväärselt suurendama ringmajanduse ja kliimaga seotud kulutusi 

2020. aasta järgses ühtekuuluvuspoliitikas; 

° 

° ° 

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 

                                                 
13 „Buying green! - A handbook on green public procurement“, kolmas trükk, Euroopa Komisjon, 2016. 


