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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et põllumajandus-, toidu- ja metsandussektorid ning maapiirkonnad on 
ringmajanduse ja biomajanduse olulised osad; usub, et kuna see on tihedalt seotud 
looduslike tsüklite ja protsessidega, on kestlik põllumajandus täielikult kooskõlas 
korrektselt toimiva ringmajanduse mudeliga, aidates toota tervislikku ja taskukohast 
toitu;

2. on seisukohal, et biomajanduse täieliku potentsiaali rakendamiseks peab see olema 
jätkuvalt ELi jaoks esmatähtis ning selle meetmed peavad olema kättesaadavad ja 
rahastus seega järjepidev; rõhutab, et ringmajandus ja biomajandus saavad pakkuda 
lahendusi põllumajandussektori probleemidele, sealhulgas COVID-19 kriisiga ilmsiks 
tulnud probleemidele;

3. on seisukohal, et ringmajanduse käsitusel on potentsiaal mitte ainult meie 
põllumajandussektori kestlikkust, vaid ka selle pikaajalist konkurentsivõimet 
suurendada; rõhutab olulist rolli, mida noored põllumajandustootjad ja põlvkondade 
vahetus võivad üleminekul ringmajandusele põllumajanduses ning ka väikestes ja 
keskmise suurusega põllumajandusliku toidutööstuse ettevõtetes (VKEdes) mängida ja 
juba mängivad;

4. rõhutab, et ringmajandus ja kaasavama, kestlikuma ning keskkonna- ja 
kliimasõbralikuma toidutarneahela poole liikumine võib edendada ettevõtete loomist ja 
ettevõtlust VKEde seas;

5. tunneb heameelt komisjoni teatise üle uue ringmajanduse tegevuskava kohta, milles on 
kajastatud vajadust kujundada majandust kestliku arengu nõuete kohaselt, et oleks 
võimalik luua töökohti ning kaitsta keskkonda, kliimat ja bioloogilist mitmekesisust;

6. rõhutab, et ringmajanduslik lähenemisviis võib pakkuda rohkem võimalusi muuta 
toidutarne väärtusahel kogu ulatuses ressursitõhusamaks, vähendades väliste sisendite 
hulka ja liigset toitainete kadu, aidates seeläbi sulgeda toitainetsükli ahelad, vähendada 
negatiivset keskkonnaheidet, hinnakõikumisi, tootmiskulusid ja edendada kestlikkust;

7. märgib, et 2015. aastal kujutas biomajandus endast turgu, mille väärtus oli hinnangute 
kohaselt üle 2,3 triljoni euro, mis andis 20 miljonit töökohta ja mis moodustas 8,2 % 
liidu kogutööhõivest;

8. on veendunud, et tegevuskava teatis on tõeline üleskutse põllumajandusettevõtete 
tootmismudelite kvalitatiivseks muutmiseks kestlikuma tootmise tavade, uute 
kontseptsioonide ja süsteemide, nagu agroökoloogia, mahepõllundus, integreeritud 
tootmine, konserveeriv mullaharimine ja mulla pealiskihi säilitamine, kasuks ja nende 
osas optimeerimiseks, kasutades muu hulgas täppis- ja nutikat tehnikat, et tegeleda 
loodusvarade degradeerumise ja nappuse probleemiga ning sellest tuleneva vajadusega 
tootmist parandada;
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9. märgib, et tegevuskava sillutab teed kestlikumale, ressursitõhusamale, autonoomsemale 
ja vastupanuvõimelisemale põllumajandusele; rõhutab, et ringmajanduse mudel ning 
sellega kaasnevad muutused mõjutavad ka toidutöötlemise ja jaemüügi sektoreid ning 
kogu põllumajanduslikku biomajandust;

10. on seisukohal, et ringmajanduse põhimõtted on muu hulgas järgmised:

– energiaressursside, nagu kütus ja hoonete soojustõhusus, parem kasutus;

– vee säilitamine ja säästmine, näiteks vettsäästvate niisutussüsteemide kaudu, 
kogudes ja taaskasutades suletud süsteemides vett ning hoiustades ja säilitades 
vett, eriti pinnases, mullaelustikus ja taimestikus;

– söödaks kasutatavate ressursside tõhusam kasutus, nagu loomasööda 
ümberpaigutamine ja täiustamine, ning transpordivahemaade lühendamine;

– suurem orgaaniliste, bioressursipõhiste ja looduslikel protsessidel põhinevate 
toodete kasutus (maheväetised, biostimulaatorid ja bioloogiline kahjuritõrje), 
võimaluse korral taastumatute keemiliste koostisosade asendamine (nt 
mineraalväetised ja sünteetilised pestitsiidid);

– põllumajandusettevõtjate ja põllumajandusettevõtjate rühmade koostöö ja 
sünergia arendamise lubamine, võimaldades varustust ja rajatisi tõhusamalt 
kasutada ning ennetades liigset seadmete kuhjumist, mida seostatakse sageli 
maksuplaneerimisel põhineva investeeringute juhtimisega;

– suurem koostöö sidusrühmade vahel, sealhulgas ühistutepõhise mudeli 
edendamine ja suurema koostoime otsimine kohapeal kollektiivsete ja jagatud 
kohustuste osas;

11. rõhutab, et ringmajandusega võib pakkuda lahendusi väljakutsetele, mille on esile 
tõstnud COVID-19 kriis, eriti vähendades toidutarne väärtusahelate haavatavust;

12. on seisukohal, et Euroopa Liidu taasterahastu („NextGenerationEU“) peaks pakkuma 
toetust kohalike ja piirkondlike toidutarne väärtusahelate loomiseks ning nende 
vastupanuvõime tugevdamiseks, ning kehtestama uued kestlikud põllumajandustavad ja 
ringmajanduse algatused;

13. nõuab, et ELi taimsete valkude tarne strateegiline kava rakendataks liikmesriikide 
strateegiliste kavade kaudu esimesel võimalusel, eelistatult mitte hiljem kui järgmise 
ühise põllumajanduspoliitika tegevuskava (ÜPP) jõustumisel;

14. on seisukohal, et selline kava edendaks liblikõieliste kultuuride, sealhulgas 
teraviljavalgu kui lämmastikku siduva kultuuri, ning isekasvatatud söödakultuuride, 
kasvatamist ja tarbimist, sest need pakuvad mitmeid agronoomilisi ja keskkonnaalaseid 
eeliseid ning võivad vähendada sõltuvust kaugete riikide impordist, sealhulgas riikidest, 
kus keskkonnale, elurikkusele ja inimõigustele tähelepanu ei pöörata;

15. rõhutab, et selle kavaga peaks keelustama toodete impordi, mis rikuvad ELi tervise-, 
keskkonna- ja kliimaalaseid standardeid või panustavad raadamisse; on lisaks 
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seisukohal, et rohkemate valgurikaste kultuuride kasvatamine Euroopas võiks pakkuda 
võimalusi põllumajandustootjatele; rõhutab teadustöö ja innovatsiooni olulist rolli ELi 
valguimpordist sõltumise vähendamisel ja kutsub komisjoni üles tagama 
põllumajanduse tootlikkusele ja kestlikkusele piisava toetuse programmi „Euroopa 
horisont“ ja ÜPP all tegutseva Euroopa innovatsioonipartnerluse kaudu;

16. on seisukohal, et ringmajandus ja biomajandus pakuvad põllumajandustootjatele ja 
nende ühistutele võimalust kliimaneutraalsusele üleminekuks; tuletab meelde võimalust 
võimaldada põllumajandustootjatel põllumajandusettevõtetes ja ringlussevõtust saadud 
orgaaniliste väetiste tootmisel kasutada põllumajandusjäätmeid ja jääke alternatiivina 
imporditud fosforile, mille globaalsed varud on kahanemas, või sünteetilisele 
lämmastikule;

17. on veendunud, et nende orgaaniliste väetiste tootmine peab vastama rangetele tervise- ja 
keskkonnastandarditele ja ELi tasandil kehtestatud jälgitavuse eeskirjadele;

18. märgib põllumajandustootjate, eriti nende, kes toodavad vastavalt 
sertifitseerimissüsteemidele (nt mahepõllunduskavad), üldist vajadust tagada, et sellised 
väetised ei sisaldaks pinnast saastavaid aineid1;

19. rõhutab vajadust uurida täiendavate uuringute käigus põllumajandusjäätmete 
kasutamisest tulenevat lisaväärtust ja bioressursipõhise innovatsiooni potentsiaali luua 
uusi väärtusahelaid, tehnoloogiaid ja protsesse, majandustegevust ja tööhõivet, koos 
võimekusega elavdada piirkondlikke majandusi ning kohalikke ja maapiirkondi;

20. märgib sõnnikukäitlemise võimalusi orgaaniliste väetiste edendamisel, mulla 
süsinikusisalduse tõstmisel ja seeläbi süsiniku sidumisele kaasaaitamisel;

21. rõhutab, et Euroopa biokütusetootmine saab olla ringmajanduse aluspõhimõtetega 
kooskõlas ainult siis, kui seda valmistatakse kõrvalsaadustest ning jäätmete või jääkide 
kogumisest ja kasutusest ning kui see hõlmab väikest osa põllumajanduslikust maast ja 
see ei vii toiduainete hinnatõusuni;

22. märgib seoses sellega biogaasitootmisjaamades kasutatavate kohalikku päritolu 
põllumajandusjäätmete, toidujäätmete ja roheliste olmejäätmete potentsiaali 
piirkondlikuks arenguks ja tööhõiveks; rõhutab kestliku, taastuva ja kliimasõbralikku 
energiatootmise rolli tõhusa alternatiivina fossiilkütustele;

23. rõhutab, et oluline on metsanduse haldamine kestlikul viisil, nii et puidupõhised 
materjalid toimiksid kui CO2 säilitajad ja asendaksid fossiilkütustel põhinevaid või 
mittetaastuvaid materjale tööstuslike rakenduste puhul, nagu ehitustööd, kiudtooted, 
tekstiilid, komposiidid, bioplast ja kemikaalid;

24. nõuab pikka aega süsinikku säilitavate kestlike puidutoodete edendamist, et asendada 
palju kasvuhoonegaase tekitavad ained ja neid tekitav tootmine; märgib lisaks, et 
laienevad metsaalad võivad sobivatel tingimustel CO2 sidumist suurendada, pakkudes 
ühtlasi töökohti ning suurendades maa- ja linnapiirkondades sissetulekuid; usub, et 
kestliku metsandussektori loomine ja loodusekaitse kaudu avalike hüvede ja osutatud 

1 Raskemetallid, ravimijäägid, hormoonid, mikroobsed patogeenid, mikroplast, klaas jne.
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teenuste hüvitamine võivad aidata tugevdada biomajandust kogu ELis;

25. rõhutab, et ringbiomajanduse arendamisel oleks vaja, et ettevõtluse stiimulid oleks 
kooskõlas poliitikaeesmärkidega, ja sektori vajadustele vastamiseks ning oskuste ja 
töökohtade parema kokkusobivuse tagamiseks oleks vaja uusi oskusi ning koolituse ja 
hariduse kaudu saadud teadmiste omandamist, jagamist ja rakendamist;

26. rõhutab, et ringbiomajanduse kasutuselevõttu tuleb toetada tugeva teadus- ja 
innovatsioonipoliitika kaudu; märgib, et iga programmi „Horisont 2020“ raames 
biomajanduse teadusuuringutesse ja innovatsiooni investeeritud euro looks umbes 
10 euro ulatuses lisaväärtust;

27. märgib ringmajanduse potentsiaali panustada tõhusamasse ressursside kasutusse, et 
edendada piirkondlikke ja kohalikke toidusüsteeme, mis tagavad tootjatele õiglase 
hinna, et tugevdada lühikesi tarneahelaid ning seost toidukaupade ja nende päritolu 
vahel, et arendada maapiirkondi, maapiirkondade majandusi ning seeläbi sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust ning soodustada tootmise mitmekesistamist ja 
põllukultuuride koostoimet põllumajandusettevõtetes ja nende vahel;

28. märgib lisaks ringmajanduse potentsiaali tugevdada põllumajandustootjate positsiooni 
toidusüsteemis ja ühiskonnas; rõhutab riiklike valitsuste ning piirkondlike ja kohalike 
omavalitsuste rolli nende lühikeste tarneahelate loomisel;

29. nõuab laiemate ringmajanduse CO2 sidumisega seonduvate algatuste raames elurikkuse 
ja keskkonna täies ulatuses austamist; nõuab, et komisjon tegeleks õigusraamistiku 
väljatöötamisega, sealhulgas usaldusväärse ja läbipaistva süsinikuarvestusega, et jälgida 
ja kontrollida CO2 eemaldamise autentsust;

30. toetab komisjoni soovi teavitada tarbijaid paremini toitumisalastest ja keskkonnaalastest 
väidetest ning parandada päritolumärgistust; nõuab vabatahtlikku märgistamist, mis 
rõhutaks toodete kestlikkuskvalifikatsioone;

31. rõhutab ELi kodanike õigusi täpse ja korrektse teabe saamiseks toidu, sööda, 
metsanduse ja teiste bioressursipõhiste toodete keskkonnamõjude kohta; nõuab 
usaldusväärseid, täpseid ja ühtlustatud arvutusmeetodeid nende mõjude hindamiseks 
usaldusväärsete vastastikuse eksperdihinnangu saanud teadusuuringute põhjal; rõhutab, 
et need arvutusmeetodid/paranduskoefitsiendid peaksid ergutama kestlikke 
tootmismeetodeid ja võtma arvesse esmategutsejate jõupingutusi;

32. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles investeerima uutesse ringmajanduse algatustesse, 
et luua ringmajandusele parem taristu;

33. nõuab meetmete hierarhia loomist võitluses toidujäätmete vastu, mis seab esikohale 
ennetuse, seejärel uurib toidujäätmete annetamise või töötlemise võimalusi ning 
viimaks toidujäätmete loomasöödaks või kütuseks muutmise võimalust;

34. nõuab suuremat ennetustööd kõigis toidutarneahela osades, seda nii ELi kodanike seas 
tehtava intensiivse teadlikkuse suurendamise kui ka toiduainete tootjate, töötlejate ja 
kauplejate jaoks sobivate meetmete ja algatuste kaudu;
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35. nõuab täiendavaid meetmeid, mis aitaks toidutarneahelat lühendada ja vähendaks 
seeläbi etappide arvu, mille käigus tekivad toidujäätmed; rõhutab, et toidu raiskamisel 
on ulatuslikud tagajärjed keskkonnale, see kiirendab kliimamuutusi ning see on piiratud 
ressursside, nagu maa, energia, vesi ja elurikkus, raiskamine; nõuab seetõttu tungivalt, 
et komisjon esitaks strateegia „Talust taldrikule“ kaudu kiiresti ettepanekuid, et viia ellu 
eesmärk vähendada toidujäätmeid 2030. aastaks poole võrra;

36. rõhutab vajadust luua õige tasakaal toidupakendite vahel, mis on kohandatud 
individuaalsetele vajadustele, kuid mis ühtlasi aitavad vältida toidu riknemist ja seega 
toidu tootmise ressursside kadu;

37. kutsub komisjoni üles kaaluma välditavate jäätmete ja ettenägematutest asjaoludest 
tingitud vältimatute kadude vahelist eristust;

38. nõuab selliste põllumajandussektorite tunnustamist, mis juba töötavad ringmajanduse 
põhimõtete kohaselt, nagu põllumajandus- ja toidujäätmeid kasutavad sektorid;

39. juhib tähelepanu sellele, et toidupakenditel on olulised funktsioonid, kuna sellega 
tagatakse hügieen, kvaliteet ja säilivus ning antakse kasulikku teavet toote kohta;

40. kutsub komisjoni üles tegema ettepanekuid uute õigusaktide kohta, et võidelda 
ülepakendamise ja jäätmetekke vastu ning toetada integreeritud ühtse turu loomist 
sekundaartoorainete ja kõrvalsaaduste jaoks;

41. nõuab komisjonilt, et toidupakendite rolli võetaks arvesse uues ringmajanduse 
tegevuskavas püstitatud eesmärkide saavutamisel;

42. märgib ringmajanduse potentsiaali toidu kasutuse, mille kadu või äraviskamine on 
vältimatu, ja toidutarneahela kõrvalsaaduste optimeerimisel; rõhutab raiskamise 
vähendamise võimalusi tootmise etapis, kasutades innovatiivseid tehnikaid ja 
tehnoloogiaid turustandarditele mittevastavate toodete ümbertöödeldud toodeteks 
muutmiseks;

43. märgib tootjate ja digiteerimisega kaasneva innovatsiooniga seonduva koostöö 
kasulikkust andmetele ja nõudmise prognoosidele ning põllumajandustootjate 
tootmisprogrammide edendamisele juurdepääsu hõlbustamisel, mis võimaldab neil 
paremini kohandada oma tootmist nõudlusele, paremini kooskõlastada oma tegevust 
toiduainete tarneahela muude sektoritega ning vähendada raiskamist;

44. nõuab mitme sidusrühmaga lähenemisviisi müümata, tarbimata ja mittesöödava toidu 
kogumiseks ning selle suunamiseks söödatootmisse; kutsub komisjoni seetõttu üles 
analüüsima õiguslikke tõkkeid, mis takistavad vana toidu kasutamist sööda tootmisel, ja 
edendama selles valdkonnas tehtavaid teadusuuringuid, ning rõhutab samas vajadust 
suurendada jälgitavust ja järgida bioturvalisuse standardeid ning kasutada eraldamis- ja 
töötlemisprotsesse, mis viivad toiduohutuse riski nullini;

45. rõhutab teadus- ja arendustegevuse olulisust kestlike põllumajandustehnoloogiate 
loomisel, mida tuleks kohaldada vastavalt põllumajandustootjate ja ühiskonna 
vajadustele laiemalt; märgib eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
põllumajandustootjate konkreetseid vajadusi ning vajadust keskenduda teadus- ja 
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arendustöös ulatuse ja kulude osas sobilikele tehnoloogiatele juurdepääsule;

46. on seisukohal, et kõik ringmajanduses sisseviidavad uuendused tuleb kohaldada 
Euroopa Liidu õigusaktidele ja need peaksid austama Euroopa rohelise kokkuleppe 
põhimõtteid ning need ei tohiks kooskõlas ettevaatusprintsiibiga olla keskkonnale, 
bioloogilisele mitmekesisusele ja tervisele kahjulikud;

47. kutsub komisjoni üles teostama uues ringmajanduse tegevuskavas leiduvate plaanitud 
meetmete kohta mõjuhinnanguid, et mitte ohustada ettevõtete olemasolevaid ja tulevasi 
majanduslikke huve, ja tagada kõigi ELi kodanike huvides kahju mittetekitamise 
lähenemine;

48. rõhutab programmi „Euroopa horisont“ 6. klastri rolli teadmiste edendamisel, 
suutlikkuse suurendamisel ning uuenduslike lahenduste väljatöötamisel ja 
demonstreerimisel, mis kiirendab ringmajandusele üleminekut ja loob seeläbi 
maapiirkondades ligitõmbavaid töökohti ja edendab väärtuse loomist, kestlikkust ning 
konkurentsivõimet;

49. on seisukohal, et põllumajandusliku maa peamine otstarve on toidu ja sööda tootmine 
ning et plasti jaoks tuleks bioressursipõhiseid materjale toota peamiselt muudest 
jäätmetest kui toit;

50. nõuab kogu Euroopas põllumajandusettevõtete jäätmete kogumise, sorteerimise ja 
ringlussevõtusüsteemide loomist kõigi sidusrühmade, põllumajandusettevõtete, 
turustajate ja tootjate jagatud vastutuse alusel;

51. on lisaks veendunud, et komisjoni poolt ettenähtud plastjäätmete strateegia eelnõu on 
väga kasulik põllumajandusele, kus põllumajandusliku plasti ringlussevõtuga 
seonduvad probleemid ja kulud tähendavad sektori jaoks suuri väljakutseid;

52. nõuab oksofragmenteeruvate plastkilede kasutuse järkjärgulist lõpetamist ning toetab 
bioressursipõhiste ja biolagunevate materjalide kasutust, mis lagunevad 
looduskeskkonna tingimustes lühikese aja jooksul CO2-ks ja veeks ning vastavad 
Euroopa jäätmeid, pinnasesaastet ja eelkõige bioakumulatsiooni piiravatele 
õigusnormidele; rõhutab vajadust tavatingimustes täielikult biolagunevate plastide ja 
üksnes bioressursipõhiste, kuid mitte biolagunevate plastide selge märgistamise järele;

53. tunneb heameelt kavatsuse üle luua poliitikaraamistik bioressursipõhise plasti 
hankimiseks, märgistamiseks ja kasutamiseks; rõhutab, et põllumajandustootmise ja 
põllumajandusliku toidutööstuse jäätmed ja kõrvalvood, mida ei saa kasutada toidu, 
sööda või komposti jaoks, peaksid olema bioressursipõhise plasti peamine allikas;

54. nõuab komisjonilt ja liikmesriikidelt, et tehtaks investeeringuid uutesse ringlussevõtu 
tehnoloogiatesse, et optimeerida ja edendada sorteerimis- ja ringlussevõtuseadmete, 
nende taristu ja samuti ringlussevõtukorra ning nende tehnika väljatöötamist; nõuab 
komisjonilt sellega seoses ringlussevõtusüsteemide märgistamiseks ühtse süsteemi 
väljatöötamist;

55. toetab kõiki jäätmetekke vältimise ja jäätmekäitluse algatusi Euroopa ja riikliku 
kinnitatud kvaliteediga tootespetsifikaatides;



AD\1216497ET.docx 9/11 PE657.453v02-00

ET

56. juhib tähelepanu vanadele kasutuseta põllumajandushoonetele, mille puhul on tõsiseid 
probleeme nende lammutamisega seotud kuludega (asbest jne), isegi enne, kui neid või 
nende poolt hõivatud ruumi saab uuesti kasutada; rõhutab lisaks üldist vajadust 
ehitustoodete ja -materjalide hankimisel ja tootmisel ning nende põllumajandussektoris 
kasutamisel üle minna kestlikumale ja parema ringlusega majandusele; rõhutab, et selles 
osas tehtavad jõupingutused tuleb teha kooskõlas ISO standardiga TC 323 
ringmajanduse kohta;

57. nõuab sinise biomajanduse integreerimist liikmesriikide strateegiatesse ringmajanduse 
tegevuskava kohta.
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