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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. katsoo, että maatalous, elintarvikeala ja metsätalous sekä maaseutualueet ovat 
kiertotalouden ja biotalouden tärkeitä osatekijöitä; katsoo, että koska se on tiiviissä 
yhteydessä luonnon kiertokulkuun ja prosesseihin, kestävä maatalous on täysin 
yhteensopiva moitteettomasti toimivan kiertotalouden kanssa auttaessaan tuottamaan 
terveellistä ja kohtuuhintaista ruokaa;

2. katsoo, että biotalouden täyden potentiaalin hyödyntämiseksi sen on edelleen oltava 
yksi EU:n painopisteistä ja että sen vuoksi käytettävissä olevien toimien ja rahoituksen 
on oltava johdonmukaisia; korostaa, että kiertotalous ja biotalous voivat tarjota 
ratkaisuja maatalousalan kohtaamiin haasteisiin ja myös niihin, jotka covid-19-kriisi on 
nostanut päivänvaloon;

3. katsoo, että kiertotalouteen perustuvalla lähestymistavalla voidaan parantaa 
maatalousalan kestävyyden lisäksi myös sen pitkän aikavälin kilpailukykyä; korostaa 
nuorten viljelijöiden ja sukupolvenvaihdoksen merkittävää roolia maataloudessa sekä 
roolia, joka pienillä ja keskisuurilla maatalous- ja elintarvikealan yrityksillä voi olla ja 
joka niillä jo on kiertotalouteen siirtymisessä;

4. korostaa, että kiertotalous ja siirtyminen osallistavampaan, kestävämpään, ympäristö- ja 
ilmastoystävällisempään elintarvikeketjuun voivat edistää pk-yritysten perustamista ja 
yrittäjyyttä;

5. on tyytyväinen uutta kiertotalouden toimintasuunnitelmaa koskevaan komission 
tiedonantoon, jossa esitetään sellaisen talouden luomiseksi tarvittavat muutokset, joka 
vastaa kestävän kehityksen tarpeisiin ja mahdollistaa siten uusien työpaikkojen 
luomisen sekä toimenpiteiden toteuttamisen ilmaston, ympäristön ja biologisen 
monimuotoisuuden suojelemiseksi;

6. korostaa, että kiertotalouslähestymistapa voisi lisätä mahdollisuuksia tehdä 
maatalouselintarvikkeiden koko arvoketjusta entistä resurssitehokkaamman 
vähentämällä ulkoisten tuotantopanosten määrää ja ylimääräisten ravinteiden vuotoa 
auttaen siten tiivistämään ravinnekiertoja, vähentämään ympäristöön kohdistuvia 
haitallisia päästöjä, vähentämään hintojen epävakautta, alentamaan 
tuotantokustannuksia ja saavuttamaan kestävyyden;

7. panee merkille, että vuonna 2015 biotalous muodosti markkinat, joiden arvoksi 
arvioitiin yli 2,3 biljoonaa euroa ja joka tarjosi 20 miljoonaa työpaikkaa ja työllisti 
8,2 prosenttia EU:n työvoimasta;

8. katsoo, että ilmoitus toimintasuunnitelmasta on todellinen kehotus muuttaa maatilojen 
tuotantomalleja laadullisesti niiden uudelleenorientoimiseksi ja optimoimiseksi 
kestävämpien tuotantokäytäntöjen, uusien käsitteiden ja -järjestelmien suuntaan, kuten 
agroekologiaan, luomuviljelyyn, integroituun tuotantoon, säilyttävään 
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maanmuokkaukseen ja pintamaan säilyttämiseen, käyttäen muun muassa 
täsmätekniikoita ja älykkäitä tekniikoita luonnonvarojen heikkenemiseen ja 
niukentumiseen puuttumiseksi ja niistä johtuvaan tuotannon parantamistarpeeseen 
vastaamiseksi;

9. toteaa, että toimintasuunnitelma vie kohti kestävämpää, resurssitehokkaampaa, 
omavaraisempaa ja selviytymiskykyisempää maataloutta; korostaa, että kiertotalouden 
malli ja siihen liittyvät muutokset vaikuttavat myös elintarvikkeiden jalostuksen ja 
vähittäiskaupan aloihin sekä koko maatalouden biotalouteen;

10. katsoo, että kiertotalouden periaatteet edellyttävät muun muassa

– energiavarojen, kuten polttoaineiden käytön ja rakennusten lämpötehokkuuden, 
parempaa hyödyntämistä

– veden säilyttämistä ja säästämistä esimerkiksi vettä säästävien 
kastelujärjestelmien avulla ottamalla talteen ja kierrättämällä suljetuista 
järjestelmistä peräisin oleva vesi, sekä veden varastointia ja pidättämistä 
erityisesti maaperässä, maaperän eliöstössä ja kasvillisuudessa

– rehuun käytettävien resurssien tehokkaampaa käyttöä, kuten rehun ja ravinteiden 
uudelleensijoittamista ja järkeistämistä sekä kuljetusmatkojen lyhentämistä

– luonnollisista prosesseista peräisin olevien orgaanisten biopohjaisten tuotteiden 
(biolannoitteet, biostimulantit ja biokontrollit) käytön lisäämistä korvaamalla 
mahdollisuuksien mukaan uusiutumattomat kemialliset tuotantopanokset (esim. 
synteettiset lannoitteet ja torjunta-aineet)

– sitä, että viljelijöille ja viljelijäryhmille annetaan mahdollisuus kehittää 
yhteistyötä ja synergioita, jolloin mahdollistetaan välineiden ja laitosten 
tehokkaampi käyttö ja estetään laitteiden liiallinen kasaantuminen, joka usein 
liittyy verosuunnitteluun perustuvaan investointien hallintaan

– sidosryhmien välisen yhteistyön lisäämistä, mukaan lukien osuuskuntamallien 
edistäminen ja synergioiden lisääminen paikan päällä, yhteisten ja jaettujen 
sitoumusten pohjalta;

11. korostaa, että kiertotalous voi tarjota ratkaisuja covid-19-kriisin päivänvaloon nostamiin 
haasteisiin esimerkiksi vähentämällä maatalous- ja elintarvikealan arvoketjujen 
haavoittuvuutta;

12. katsoo, että EU:n talouden elpymissuunnitelmalla – Next Generation EU -väline – olisi 
tuettava paikallisten ja alueellisten maatalous- ja elintarvikealan arvoketjujen luomista 
ja vahvistamista ja niiden selviytymiskyvyn parantamista ja otettava käyttöön uusia 
kestäviä maatalouskäytäntöjä sekä kiertotaloutta koskevia aloitteita;

13. kehottaa panemaan kasviproteiinien toimittamista koskevan EU:n strategisen 
suunnitelman täytäntöön mahdollisimman pian jäsenvaltioiden strategiasuunnitelmien 
avulla, mieluiten viimeistään seuraavan yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tullessa 
voimaan;
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14. katsoo, että tällaisella suunnitelmalla olisi edistettävä palkokasvien, mukaan lukien 
viljaproteiinit typpeä sitovina viljelykasveina, sekä itse viljeltyjen rehukasvien tuotantoa 
ja kulutusta, sillä ne tarjoavat agronomisia ja ympäristöön liittyviä etuja ja voivat 
vähentää tuontiriippuvuutta kaukaisista maista, mukaan lukien sellaiset maat, joissa ei 
piitata ympäristöstä, biologisesta monimuotoisuudesta tai ihmisoikeuksista;

15. korostaa, että tällä suunnitelmalla olisi kiellettävä sellaisten tuotteiden tuonti, jotka 
rikkovat EU:n terveys-, ympäristö- ja ilmastonormeja tai edistävät metsäkatoa; katsoo 
lisäksi, että valkuaiskasvien viljelyn lisääminen Euroopassa voisi tarjota 
mahdollisuuksia viljelijöille; korostaa tutkimuksen ja innovoinnin keskeistä merkitystä 
pyrittäessä vähentämään EU:n riippuvuutta kasvivalkuaisen tuonnista, ja kehottaa 
komissiota varmistamaan Horisontti Eurooppa -puiteohjelman ja YMP:n alaisen 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden kautta riittävän tuen maatalouden 
tuottavuuden ja kestävyyden lisäämiseen;

16. katsoo, että kiertotalous ja biotalous tarjoavat viljelijöille ja heidän osuuskunnilleen 
mahdollisuuksia siirtyä kohti ilmastoneutraaliutta; muistuttaa mahdollisuudesta antaa 
viljelijöille mahdollisuus käyttää maatalousjätettä ja -jäämiä maatiloilla ja tuottaa 
kierrätettyjä orgaanisia lannoitteita vaihtoehtona tuontifosforille, jonka 
kokonaisresurssit ovat hupenemassa, tai synteettiselle typelle;

17. katsoo, että näiden orgaanisten lannoitteiden tuotannossa on noudatettava EU:n tasolla 
vahvistettuja tiukkoja terveys- ja ympäristönormeja ja jäljitettävyyssääntöjä;

18. panee merkille, että viljelijöiden, erityisesti tuotteita luomujärjestelmien kaltaisiin 
sertifiointijärjestelmiin tuottavien viljelijöiden, on yleisesti ottaen varmistettava, että 
tällaiset lannoitteet eivät sisällä maaperää pilaavia epäpuhtauksia 1;

19. korostaa tarvetta tutkia tarkemmin maatalousjäämien hyödyntämisen lisäarvoa ja 
biopohjaisten innovaatioiden potentiaalia tuottaa uusia arvoketjuja, teknologioita ja 
prosesseja, taloudellista toimintaa ja työllisyyttä, joilla voidaan elvyttää alueellisia 
talouksia sekä paikallis- ja maaseutualueita;

20. panee merkille lannan käsittelyn mahdollisuudet orgaanisten lannoitteiden käytön 
edistämisessä, maaperän hiilipitoisuuden parantamisessa ja siten hiilen sitomisessa;

21. korostaa, että eurooppalainen biopolttoaineiden tuotanto voi olla kiertotalouden 
periaatteiden mukaista vain, jos ne tuotetaan sivutuotteista ja hyödyntämällä ja 
käyttämällä jätteitä tai jäämiä, jos niiden tuotanto vie pienen osan maatalousmaasta ja 
jos se ei johda elintarvikkeiden hintojen nousuun;

22. panee tässä yhteydessä merkille biokaasun tuotantolaitoksissa käytettävän paikallisesti 
tuotetun maatalousjätteen, elintarvikejätteen ja vihreän yhdyskuntajätteen 
aluekehitykseen ja työllistämiseen liittyvän potentiaalin; korostaa kestävän, uusiutuvan 
ja ilmastoystävällisen energiantuotannon roolia tehokkaana korvikkeena fossiilisille 
polttoaineille;

23. korostaa, että metsiä on hoidettava kestävästi, jotta puupohjaiset materiaalit voivat 

1 Raskasmetallit, lääkejäämät, hormonit, mikrobipatogeenit, mikromuovit, lasi jne.
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toimia hiilivarastoina ja korvata fossiilisista polttoaineista saatavia tai uusiutumattomia 
materiaaleja teollisissa sovelluksissa, kuten rakentamisessa, kuitutuotteissa, tekstiileissä, 
komposiiteissa, biomuoveissa ja kemikaaleissa;

24. kehottaa edistämään kestäviä puutuotteita, jotka varastoivat hiiltä pitkällä aikavälillä, 
jotta voidaan korvata kasvihuonekaasuintensiiviset aineet ja tuotanto; toteaa lisäksi, että 
metsäalueiden lisääminen asianmukaisissa olosuhteissa voi lisätä hiilinieluja ja samalla 
luoda työpaikkoja ja lisätä tuloja maaseutu- ja kaupunkialueilla; katsoo, että kestävän 
metsätalouden saavuttaminen ja luonnonsuojelun kautta tuotettujen julkisten 
hyödykkeiden ja palvelujen korvaaminen voivat auttaa vahvistamaan EU:n laajuista 
biotaloutta;

25. korostaa, että kiertobiotalouden kehittäminen edellyttäisi, että yrityskannustimet 
sovitetaan yhteen politiikkatavoitteiden kanssa, ja että se edellyttäisi myös uusia taitoja 
ja koulutukseen perustuvan tiedon hankkimista, jakamista ja soveltamista, jotta voidaan 
vastata alan tarpeisiin ja varmistaa, että taidot ja työpaikat vastaavat paremmin toisiaan;

26. korostaa, että kiertobiotalouden käyttöönottoa on edistettävä vahvoilla tutkimus- ja 
innovointipolitiikoilla; toteaa, että jokainen biotalouden tutkimukseen ja innovointiin 
Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa investoitu euro tuottaisi lisäarvoa noin kymmenen 
euron edestä;

27. panee merkille kiertotalouden mahdollisuudet edistää resurssien tehokkaampaa käyttöä, 
edistää alueellisia ja paikallisia elintarvikejärjestelmiä, jotka takaavat tuottajille 
oikeudenmukaiset hinnat, vahvistaa lyhyitä toimitusketjuja ja elintarvikkeiden ja niiden 
alkuperän välistä yhteyttä, kehittää maaseutualueita ja maaseututalouksia ja siten 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta sekä edistää monipuolistamista ja 
viljelykasvien täydentävyyttä tiloilla ja niiden välillä;

28. panee lisäksi merkille kiertotalouden mahdollisuudet vahvistaa viljelijöiden asemaa 
elintarvikejärjestelmässä ja yhteiskunnassa; korostaa kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten roolia näiden lyhyiden toimitusketjujen rakentamisessa;

29. kehottaa kunnioittamaan biologista monimuotoisuutta ja ympäristöä täysimääräisesti 
hiilinieluja koskevissa laajemmissa kiertotalouden kannustimissa; kehottaa komissiota 
pohtimaan sellaisen sääntelykehyksen luomista, joka perustuisi vankkaan ja avoimeen 
hiilikirjanpitoon, jotta voidaan seurata ja todentaa hiilen poistumien aitoutta;

30. tukee komissiota sen pyrkimyksissä tiedottaa kuluttajille paremmin ravitsemus- ja 
ympäristöväitteistä ja parantaa alkuperämerkintöjä; kehottaa ottamaan käyttöön 
vapaaehtoisia merkintöjä, joissa korostetaan tuotteiden kestävyysominaisuuksia;

31. korostaa EU:n kansalaisten oikeutta saada täsmällistä ja tarkkaa tietoa elintarvikkeiden, 
rehun, metsätalouden ja muiden biopohjaisten tuotteiden ympäristövaikutuksista; vaatii 
luotettavia, tarkkoja ja yhdenmukaistettuja laskentamenetelmiä näiden vaikutusten 
arvioimiseksi luotettavan vertaisarvioidun tieteellisen tiedon perusteella; korostaa, että 
näiden laskentamenetelmien/painotusten olisi kannustettava kestäviin 
tuotantomenetelmiin ja niissä olisi otettava huomioon edelläkävijöiden ponnistelut;

32. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita panostamaan uusiin kiertotalousaloitteisiin 
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kiertotalouteen liittyvän infrastruktuurin parantamiseksi;

33. kehottaa noudattamaan ruokajätteen torjuntatoimissa seuraavaa tärkeysjärjestystä: 
ensiksi on pyrittävä ennaltaehkäisemään ruokajätettä, sen jälkeen on pohdittava 
ruokajätteen lahjoittamista tai jalostamista ja viimeiseksi on tutkittava mahdollisuutta 
muuttaa se eläinten rehuksi tai polttoaineeksi;

34. kehottaa lisäämään ennaltaehkäisyä kaikissa elintarvikeketjun osissa tehostetulla EU:n 
kansalaisille suunnatulla tietoisuuden edistämisellä ja asianmukaisilla elintarvikkeiden 
tuottajia, jalostajia ja kauppiaita koskevilla toimenpiteillä ja aloitteilla;

35. kehottaa toteuttamaan lisätoimenpiteitä elintarvikeketjun lyhentämisen tukemiseksi ja 
vähentämään siten elintarvikejätteen tuotantovaiheiden määrää; painottaa, että ruoan 
haaskauksella on valtavia ympäristövaikutuksia, se edistää ilmastonmuutosta ja 
merkitsee rajallisten luonnonvarojen, kuten maan, energian, veden ja biologisen 
monimuotoisuuden, tuhlaamista; kehottaa näin ollen komissiota käyttämään Pellolta 
pöytään -strategiaa antaakseen pikaisesti ehdotuksia, jotta saavutetaan ruokahävikin 
määrän puolittamista koskeva tavoite vuoteen 2030 mennessä;

36. korostaa, että on löydettävä oikea tasapaino sellaisten elintarvikepakkausten 
tuottamiseksi, jotka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiin mutta jotka myös estävät 
elintarvikkeiden pilaantumisen ja siten elintarviketuotantoresurssien haaskaamisen;

37. kehottaa komissiota harkitsemaan vältettävissä olevan jätteen ja odottamattomista 
olosuhteista johtuvan väistämättömän hävikin erottamista toisistaan;

38. kehottaa tunnistamaan sellaiset maatalouden alat, jotka jo toimivat kiertotalouden 
periaatteiden mukaisesti, kuten ne, jotka käyttävät maatalouden jätevirtoja ja 
elintarvikejätettä;

39. huomauttaa, että elintarvikepakkauksilla on tärkeitä tehtäviä, koska ne parantavat 
hygieenisyyttä, laatua ja säilyvyyttä ja välittävät hyödyllisiä tietoja tuotteista;

40. kehottaa komissiota ehdottamaan uutta lainsäädäntöä, jolla puututaan ylipakkaamiseen 
ja jätteiden syntymiseen, ja tukemaan toissijaisten raaka-aineiden ja sivutuotteiden 
yhdennettyjen sisämarkkinoiden luomista;

41. kehottaa komissiota ottamaan nämä elintarvikepakkausten tehtävät huomioon 
pyrittäessä saavuttamaan tavoitteet uudella kiertotaloutta koskevalla 
toimintasuunnitelmalla;

42. panee merkille kiertotalouteen sisältyvän mahdollisuuden ei-vältettävissä olevan 
ruokahävikin tai pois heitettyjen elintarvikkeiden ja elintarvikeketjun sivutuotteiden 
hyödyntämisen optimointiin; korostaa, että haaskausta on mahdollista vähentää 
tuotantovaiheessa käyttämällä innovatiivisia tekniikoita ja teknologioita, joilla 
markkinoiden vaatimuksia vastaamattomat tuotteet muunnetaan jalostetuiksi tuotteiksi;

43. panee merkille tuottajien välisen yhteistyön ja sellaisten digitaalisten innovaatioiden 
hyödyt, joiden ansiosta viljelijät saavat helpommin tietoa ja kysyntäennusteita ja heille 
kehitetään tuotanto-ohjelmia, joiden avulla he voivat mukauttaa tuotantoaan vastaamaan 
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kysyntää, koordinoida paremmin toimiaan muiden elintarviketuotantoketjun alojen 
kanssa ja vähentää haaskauksen minimiin;

44. kehottaa ottamaan käyttöön usean sidosryhmän lähestymistavan myymättömien, 
käyttämättömien ja syötäväksi kelpaamattomien elintarvikkeiden keräämiseksi ja 
uudelleensuuntaamiseksi rehun valmistukseen; kehottaa komissiota näin ollen 
analysoimaan lainsäädännöllisiä esteitä vanhojen elintarvikkeiden hyödyntämiselle 
rehuntuotannossa ja edistämään alan tutkimusta, ja korostaa myös tarvetta parantaa 
jäljitettävyyttä ja bioturvaamiseen liittyvien vaatimusten noudattamista sekä soveltaa 
sellaisia erottelu- ja käsittelyprosesseja, joilla elintarviketurvallisuuteen kohdistuvat 
riskit pystytään kokonaan eliminoimaan;

45. korostaa tutkimuksen ja kehittämisen merkitystä kestävälle maatalousteknologialle, joka 
olisi mukautettava viljelijöiden ja laajemman yhteiskunnan tarpeisiin; panee erityisesti 
merkille pienten ja keskisuurten viljelijöiden erityistarpeet sekä tarpeen keskittyä 
tutkimuksessa ja kehittämisessä mittakaavan ja kustannusten osalta 
tarkoituksenmukaisen teknologian saatavuuteen;

46. katsoo, että EU:n lainsäädännön olisi katettava kaikki kiertotalouden innovaatiot, että 
niiden olisi oltava Euroopan vihreän kehityksen ohjelman periaatteiden mukaisia ja että 
ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti ne eivät saisi olla haitallisia ympäristölle, 
biologiselle monimuotoisuudelle eivätkä terveydelle;

47. kehottaa komissiota suorittamaan arvioinnin kaikkien uuteen kiertotaloutta koskevaan 
toimintasuunnitelmaan perustuvien suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksista, jotta 
voidaan suojella yhtiöiden nykyisiä ja tulevia taloudellisia etuja ja jotta varmistetaan 
haittavaikutusten estämistä koskeva lähestymistapa kaikkien EU:n kansalaisten etujen 
mukaisesti;

48. korostaa Euroopan horisontti -puiteohjelman klusterin 6 merkitystä tietämyksen 
edistämisessä, valmiuksien kehittämisessä ja sellaisten innovatiivisten ratkaisujen 
kehittämisessä ja havainnollistamisessa, jotka nopeuttavat siirtymistä kiertotalouteen ja 
luovat siten houkuttelevia työpaikkoja maaseutuyhteisöihin sekä lisäävät 
arvonmuodostusta, kestävyyttä ja kilpailukykyä;

49. katsoo, että maatalousmaa on ensisijaisesti tarkoitettu elintarvikkeiden ja rehun 
tuotantoon ja että biopohjaiset muovimateriaalit olisi ensisijaisesti tuotettava muusta 
jätemateriaalista kuin elintarvikkeista;

50. kehottaa perustamaan kaikkialla Euroopassa maatalousjätteen keruu-, lajittelu- ja 
kierrätyslaitoksia, joista kaikki toimijat, viljelijät, jälleenmyyjät ja teollisuuden toimijat 
kantavat vastuun yhdessä;

51. katsoo lisäksi, että maatalousala hyötyisi komission luonnoksesta muovijätettä 
koskevaksi strategiaksi, sillä maatalousmuovien kierrätykseen liittyvät ongelmat ja 
kustannukset aiheuttavat alalle valtavia haasteita;

52. kehottaa luopumaan vähitellen oxo-muovista tehdyistä kalvoista, ja kannattaa sellaisten 
biopohjaisten ja biohajoavien materiaalien käyttöä, jotka hajoavat lyhyessä ajassa 
hiilidioksidiksi ja vedeksi luonnollisissa ympäristöolosuhteissa ja jotka täyttävät 
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erityisesti jätteiden, maaperän pilaantumisen ja biokertyvyyden vähentämistä koskevat 
EU:n vaatimukset; korostaa, että on tärkeää ottaa käyttöön selkeät merkinnät muoveille, 
jotka ovat normaalioloissa täysin biohajoavia, ja muoveille, jotka ovat pelkästään 
biopohjaisia ja biologisesti hajoamattomia;

53. suhtautuu myönteisesti aikomukseen kehittää politiikkakehys biopohjaisten muovien 
hankintaa, merkintöjä ja käyttöä varten; korostaa, että maataloustuotannon ja 
elintarviketeollisuuden sellaisten jätetuotteiden ja sivuvirtojen, joita ei voida käyttää 
elintarvikkeina, rehuna tai kompostina, olisi oltava biomuovin pääasiallinen lähde;

54. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita investoimaan uusiin kierrätysteknologioihin, jotta 
voidaan optimoida ja edistää lajittelu- ja kierrätyslaitosten ja niiden infrastruktuurin 
teknistä kehittämistä sekä uudelleenkäyttömenettelyjä ja -tekniikkaa; kehottaa 
komissiota tässä yhteydessä kehittämään yhtenäisen kierrätysjärjestelmien 
merkintäjärjestelmän;

55. on tyytyväinen kaikkiin aloitteisiin, joilla jätehuoltoa ja jätteiden ehkäisemistä koskevat 
periaatteet pyritään sisällyttämään EU:n ja jäsenvaltioiden laatumerkeillä varustettujen 
tuotteiden eritelmiin;

56. korostaa, että EU:ssa on vanhoja käyttämättömiä maatalousrakennuksia, joiden 
purkukustannukset (asbesti jne.) aiheuttavat suuria ongelmia, ennen kuin niitä tai niiden 
käytössä olevaa tilaa voidaan käyttää uusiin tarkoituksiin; korostaa lisäksi yleistä 
tarvetta siirtyä kestävään ja kiertoa enemmän painottavaan talouteen maatalousalalla 
käytettävien rakennustuotteiden ja -materiaalien hankinnassa ja valmistuksessa; 
korostaa, että kaikki tähän liittyvät toimet on toteutettava kiertotaloutta koskevan ISO-
standardin TC 323 mukaisesti;

57. kehottaa sisällyttämään sinisen biotalouden kiertotaloutta koskevaan 
toimintasuunnitelmaan liittyviin jäsenvaltioiden strategioihin.
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