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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika vahenditega kaetakse aastatel 2021–2027 
eeldatavalt 37 % üldisest eesmärgist pühendada kliimakulutustele vähemalt 30 % liidu 
eelarve kogusummast ja Euroopa Liidu taasterahastu kulutustest;

B. arvestades, et Euroopa Kontrollikoja sõnul on see, et on rakendatud ELi eesmärki 
vähendada aastaks 2020 kasvuhoonegaaside heidet 20 %, viinud Euroopa 
Regionaalarengu Fondis ja ühtekuuluvuspoliitikas rohkemate ja sihipärasemate 
kliimameetmete rahastamiseni, kuid põllumajanduse, maaelu arengu ja kalanduse 
valdkonnas ei ole siiski toimunud märkimisväärset nihet kliimameetmete võtmise 
suunas ning kõiki potentsiaalseid võimalusi kliimaga seonduvate meetmete 
rahastamiseks ei ole põhjalikult uuritud1;

C. arvestades, et hinnanguliselt on 8–10 % kogu kasvuhoonegaaside heitest põhjustatud 
toidukaost ja toidu raiskamisest2;

1. märgib, et põllumajandussektor on ELi ja ülemaailmse toiduga kindlustatuse jaoks 
strateegilise tähtsusega ning põllumajanduskogukonnad on kliimamuutuste mõju suhtes 
kõige haavatavamad; 

2. rõhutab seetõttu, et ühtekuuluvuspoliitika peab põllumajanduses ja toiduga seotud 
valdkondades toetama kliimaküsimuste jõulist peavoolustamist ning tagama, et kõik 
ELi rahastamisprogrammid ja -projektid oleksid integreeritud suuri kliimaeesmärke 
toetavatesse strateegiatesse, et tagada õiglane üleminek kliimaneutraalsele ja 
ringmajandusele ning suurendada põllumajandustootjate kestliku arengu alast 
suutlikkust; märgib, et ühtekuuluvuspoliitikas tuleb arvesse võtta keskkonnalast, 
sotsiaalset ja majanduslikku kestlikkust ning tagada kliimaõiglus, vaesuse vähendamine 
ja põllumajandussektori töötajate suuremad õigused;

3. rõhutab, et toidu raiskamise ning toidukao ennetamine ja vähendamine ning kohalike 
struktuuride ja piirkondlike väärtusahelate tugevdamine on kõigi toidu kasvatamise, 
tootmise ja transportimisega seonduvate heidete vähendamiseks hädavajalikud;

4. rõhutab, et kooskõlas Pariisi kokkuleppe artikliga 2 tuleb kliimamuutuste 
peavoolustamist põllumajanduses rakendada viisil, mis ei ohusta toidutootmist ja tagab 
Euroopa Liidu toiduga kindlustatuse;

5. tuletab meelde, et Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärk on kaitsta, säilitada ja 
suurendada liidu looduskapitali ning ühtlasi kaitsta kodanike tervist ja heaolu 
keskkonnaalaste ohtude ja mõjude eest;

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_ET.pdf [Eriaruanne, 2016. 
„Vähemalt iga viies euro ELi eelarvest kliimameetmetele: plaanid on kõrgelennulised, kuid ebaõnnestumise oht 
suur“, lk 7] 
2 https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/
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6. rõhutab vajadust tõhususe ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide täiendamise 
järele nii kliimamuutustega võitlemise kui ka maapiirkondade elukvaliteedi 
parandamise eesmärgil;

7. toonitab, et tõhus loomakasvatus võib aidata vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid, tõhustada süsiniku sidujaid ja suurendada tootlikkust;

8. tunneb heameelt liidu mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 vastuvõtmise ja 
Euroopa Liidu taastekava üle, mis moodustavad tugeva finantsbaasi 
poliitikavaldkondade toetamiseks, mis võimaldaksid liidul saavutada eesmärgi 
vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 55 %3; 

9. toonitab, et selle eesmärgi saavutamiseks tuleks lõppkokkuvõttes suurendada nii 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest kõigile rahastamiskõlblikele 
valdkondadele kliimaneutraalsusele ülemineku toetamiseks eraldatavaid summasid kui 
ka Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid, mida eraldatakse keskkonnasäästliku, 
vähese CO2 heitega majanduse saavutamiseks4; 

10. rõhutab, et piirkondlikes keskkonnastrateegiates tuleb austada kahju mittetekitamise 
põhimõtet;

11. rõhutab, et ELi, liikmesriikide ja piirkondlike eelarvete rahaliste vahendite vähesus 
muutub lähitulevikus pandeemiaga seotud meetmetest ning Brexitist tingitud 
enneolematu majanduslanguse tõttu järjest märgatavamaks;

12. rõhutab, et mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 ja Euroopa Liidu taastekava 
kulutustest on kliimaeesmärgi saavutamisele suunatud vähemalt 30 %, mis tähendab, et 
uutest ELi rahalistest vahenditest tehakse rohepöörde jaoks kättesaadavaks vähemalt 
547 miljardit eurot;

13. toonitab, kui tähtis on siduda linna- ja maapiirkondade keskkonnastrateegiad suurte 
kliimaeesmärkidega, mis ületavad üldist eesmärki saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalne EL, võttes seejuures arvesse, et põllumajandus-, toidu- ja 
metsandussektor aitavad nende saavutamisele olulisel määral kaasa, sest mullad ja 
metsad on maailma suurimad CO2 reservuaarid ja nende potentsiaali ei ole täielikult ära 
kasutatud; 

14. märgib, et need eesmärgid peavad olema kooskõlas ELi üldiste sellealaste 
eesmärkidega; 

15. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika peaks olema kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärkidega ning ELi strateegiaga „Talust taldrikule“ ning elurikkuse strateegiatega; 
toonitab, et piirkondlike keskkonnastrateegiate puhul tuleb kasutada tasakaalustatud 
lähenemisviisi, mis võtab arvesse kliimamuutuste leevendamise, elurikkuse kaitsmise 
ning majanduslike ja sotsiaalsete aspektide vahelisi lõivsuhteid, et tegeleda nende 

3 Vt ka Euroopa Parlamendi esialgset seisukohta, millega kaitstakse eesmärki vähendada 2030. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 65 %.
4 https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-transition-
in-the-eu/file
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kriisidega kooskõlastatud viisil; 

16. usub, et ELi suurte eesmärkidega poliitikameetmeid peaksid rakendama kõik majandus- 
ja sotsiaalvaldkonna osalejad ning nende eesmärk peaks eelkõige olema toiduga 
kindlustatuse tagamine ja toidu taskukohasuse säilitamine;

17. kutsub komisjoni üles biotehnoloogia rolli uuesti läbi vaatama; märgib, et 
biotehnoloogia aitab kliimamuutusi leevendada, pakkudes lahendusi fossiilset päritolu 
materjalide asendamiseks bioressursipõhiste materjalidega; juhib tähelepanu asjaolule, 
et põllumajandusmaa kestlik kasutamine on hädavajalik tagamaks, et eri 
põllumajandusliku tootmise mudelitega kliimamuutuste leevendamiseks tehtavad 
pingutused oleksid tõhusad;

18. rõhutab, et üleminek kliimaneutraalsusele peab olema õiglane ja kaasav ning et selle 
käigus tuleb keskenduda eelkõige maapiirkondades ja äärealadel elavatele kodanikele;

19. juhib tähelepanu sellele, et sordiaretuse uuendustel, mille puhul kasutatakse selliseid 
tehnoloogiaid nagu geenmuundamine, on kliimamuutusi paremini leevendavate sortide 
väljatöötamisel tohutu potentsiaal;

20. on veendunud, et kliimateadlik põllumajandus sõltub uute põllumajandustehnoloogiate 
kasutamisest ja arendamisest, eriti väike- ja mahepõllumajandustootjate puhul;

21. palub kliimamuutuste leevendamise huvides komisjonilt, et see ei keskenduks oma 
pingutustes ainult mahepõllumajanduse arendamisele, vaid stimuleeriks ka integreeritud 
tootmise mudeleid, täppispõllumajandust ja mullakaitse meetodeid;

22. nõuab usaldusväärseid andmeid, teabe paremat kättesaadavust ja põllumajandustootjate 
laiaulatuslikku koolitust, et hõlbustada kliimamuutusi leevendavate parimate tavade 
kindlakstegemist ja kasutuselevõtmist;

23. toonitab, et piirkondlike keskkonnastrateegiate raames ei tohiks toetada ühtegi 
fossiilkütuste ega fossiilgaasi taristu projekti ning põllumajandus-, toidu-, 
agrometsandus- ja metsandussektoris tuleks toetada taastuvenergia tootmist ja 
ressursitõhusust, tagades samas kõigi potentsiaalsete toetusesaajate võrdse kohtlemise; 
rõhutab, et selles suunas liikumine ei oleks kasulik mitte ainult elurikkuse ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise jaoks, vaid võiks vähendada ka 
põllumajandustootjate sisendikulusid ja tulla kasuks piirkonna majandusele; 

24. soovitab, et asjaomased ametiasutused seaksid esikohale kõige kestlikumad variandid, 
mille süsiniku tagastusaeg oleks kooskõlas ELi kliimaeesmärkidega, näiteks tuule-, 
laine- või päikeseenergia, ja rakendaksid bioenergia projektide suhtes rangeid ja 
uusimate teaduslike andmete põhjal ajakohastatud kestlikkuse ja rahastamiskõlblikkuse 
kriteeriume, mis võtavad ühtlasi arvesse vastavat tüüpi biomassi kättesaadavust, 
taastumist ja kaitse-eesmärke; 

25. toonitab, et põllumajandussektoril on potentsiaal toota taastuvenergiat, näiteks biogaasi, 
põllumajandusjäätmetest ja jääkidest, nagu sõnnik, või muudest toiduainetööstuse, 
reovee-, heitvee- ja olmejäätmetest pärinevatest jäätmetest ning jääkidest; 
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26. rõhutab, et fosforisaaste ja fosfori lisamise vajaduse ärahoidmiseks on oluline fosforit 
ringlussevõtmisega põldudel hoida, ning nõuab, et ühtekuuluvuspoliitikaga toetataks 
selle eesmärgi saavutamise nimel tehtavaid projekte, eelkõige neid, mis tegelevad 
inimeste väljaheidete ringlussevõtmisega; 

27. märgib, et oluline on ära kasutada ressursside tõhusamale kasutamisele kaasa aitava ja 
kestlikku tarbimist edendava ringmajanduse potentsiaali; toonitab ringbiomajanduse 
märkimisväärset rolli võitluses kliimamuutuste vastu;

28. märgib, et ring- ja biomajanduse arendamine loob esmatootmises rohkem töökohti, ja 
rõhutab, et biomajanduse puhul tuleb välja arendada ja/või selle sektori koolitusse ja 
haridusse veelgi rohkem integreerida uusi oskusi, teadmisi ja erialasid, et tegeleda 
biomajandusega seotud ühiskondlike muutustega, edendada konkurentsivõimet, 
majanduskasvu ja töökohtade loomist, rahuldada sektori vajadusi ning tagada oskuste ja 
töökohtade parem sobitumine;

29. rõhutab, et taastuvenergia (näiteks biogaas) tootmine annab põllumajandustootjatele 
tohutu potentsiaali suurendada oma kliimatõhusust ning aitab ühtlasi muuta kestliku 
põllumajanduse kasumlikuks ärimudeliks, mis tagab maapiirkondades majanduskasvu 
ja (kvalifikatsiooni nõudvad) töökohad; toonitab, et selleks tuleb teha märkimisväärseid 
investeeringuid ja ka rahastamine peab olema põllumajandustootjatele kättesaadav;

30. rõhutab, et piirkondlikes keskkonnastrateegiates tuleks pöörata erilist tähelepanu sellele, 
et toetada fossiilkütusemahukate materjalide asendamist metsandusest ja 
põllumajandusest (kaks sektorit, mis toimivad nii CO2 heite tekitaja kui ka CO2 
sidujana) pärinevate taastuvate ja bioressursipõhiste materjalidega;

31. rõhutab, et rohelise kokkuleppe ja kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamisele 
kaasaaitamiseks tuleb iga sektori jaoks luua fossiilkütustepõhise energia kasutamise 
järkjärgulise lõpetamise kontseptsioon;

32. toonitab, et ühtekuuluvuspoliitika ja piirkondlike keskkonnastrateegiate arendamine 
nõuaks seda, et reaalsed ettevõtlusstiimulid viidaks kooskõlla kliimamuutuste vastu 
võitlemise poliitikaeesmärkidega;

33. rõhutab, et metsa kestlik ja looduslähedane majandamine on atmosfäärist 
kasvuhoonegaaside pideva neeldamise jaoks ülioluline ning võimaldab ühtlasi saada 
taastuvaid ja kliimasõbralikke tooraineid, et toota puittooteid, mis seovad süsinikku ja 
võivad asendada fossiilsetel allikatel põhinevaid materjale ja kütuseid; 

34. toonitab, et metsade kolmikroll (sidumine, talletamine ja asendamine) aitab vähendada 
atmosfääri vabanevat CO2 heidet, tagades samal ajal, et metsad jätkavad kasvamist ja 
pakuvad paljusid muid teenuseid, ning seetõttu peaksid metsad olema piirkondlikes 
keskkonnastrateegiates kesksel kohal;

35. tuletab meelde, kui tähtis on kliimamuutuste leevendamiseks tuua kohalikule tasandile 
tagasi Euroopa toidu- ja söödatootmine, sealhulgas taimsete valkude tootmine5 ja 
sellised tõhusalt kasutatavad põllukultuurid nagu mitmeaastased rohttaimed, ja seda 

5 Vt komisjoni aruannet nõukogule ja parlamendile taimsete valkude arendamise kohta Euroopa Liidus.
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edendada, ning soodustada kohalike toodete tarbimist, et lühendada transpordivahemaid 
ja piirata raadamist; rõhutab ühtekuuluvuspoliitika ja piirkondlike keskkonnastrateegiate 
pakuvaid võimalusi tootmise kohalikule tasandile tagasitoomise toetamisel; 

36. rõhutab toidu raiskamist vähendada aitavate lühikeste toidutarneahelate positiivset 
mõju; tuletab meelde, et linnapiirkondade põllumajandus rikastab linnade elurikkust, 
võimaldab tänu naabruskonna tasandil toimuvale kompostimisele paremini jäätmeid 
käidelda, kogub vihmavett ja parandab õhukvaliteeti, ning nõuab, et 
ühtekuuluvuspoliitikaga tugevdataks linnades ja nende ümber paiknevate 
majapidamiste, naabruskondade ja piirkondade toidusüsteeme; rõhutab vajadust toetada 
kestlikke põllumajandustavasid ning aidata väikepõllumajandustootjatel ja kohalikel 
tootjatel saada vajalikku rahastust ning leida ja tõhusalt kasutada kohalikul, riiklikul ja 
Euroopa tasandil saadaolevaid rahastusvahendeid;

37. juhib tähelepanu sellele, et püsirohumaa on loomakasvatuse jaoks oluline vahend seatud 
ambitsioonikate kliimaeesmärkide saavutamisel;

38. tuletab meelde, et lisaks süsiniku sidumisele on metsadel kasulik mõju kliimale, 
atmosfäärile, bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele, jõgede ja veekogude 
veerežiimile, kuna need kaitsevad pinnast vee- ja tuuleerosiooni eest ning omavad muid 
kasulikke looduslikke omadusi; 

39. on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika vahendid peaksid säilitama metsade 
mitmefunktsionaalse rolli, tagades puuliikide mitmekesisuse, säilitades ja 
mitmekordistades metsarikkusi rahvastiku heaolu toetamiseks ja keskkonnaseisundi 
parandamiseks;

40. rõhutab, kui oluline on hoida noori maapiirkondades ja meelitada neid sinna tagasi, et 
kasutada ära nende nüüdisaegseid teadmisi ja perspektiivi keskkonnakaitse ja 
kliimamuutuste suhtes ning muuta demograafilistes raskustes maapiirkonnad õitsvateks, 
elujõulisteks, kestlikeks kogukondadeks; rõhutab seetõttu, kui oluline on, et noortel 
oleks ühtekuuluvuspoliitika programmide piisav toetus;

41. väljendab muret seoses asjaoluga, et ulatuslikku toiduainete tootmist tuleb jätkata 
vähem viljakatel maadel, saastatud mulla ja veega, piiratud kalapüügipiirkondades ning 
kohati äärmuslikes kliimatingimustes;

42. märgib murega, et COVID-19 pandeemia demonstreeris linnade haavatavust 
tarnehäirete korral, eriti toiduainete osas;

43. toonitab liidu poolt kliimamuutuste mõjudega võitlemiseks vastupanuvõimelise poliitika 
vastuvõtmise hädavajalikkust, eriti põllumajanduse ja toidutootmise osas; on 
seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitikal võib selles osas olla juhtroll;

44. on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika peaks osalema toidusüsteemide lühemate 
tarneahelate ülesehitamises, eelkõige põllumajandustootmise ümberpaigutamise kaudu; 
toonitab, et sellise ümberpaigutamise eesmärk on toitu toota, töödelda ja tarbida 
kohalikul tasandil, et tugevdada toiduga kindlustatust Euroopa piirkondades, luua 
kohalikke töökohti ja vähendada märkimisväärselt fossiilkütuste tarbimist ning seeläbi 
meie mõju kliimale;
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45. on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika peaks toetama piirkondlikke projekte, mille 
eesmärk on luua tulevased põllumajandussüsteemid suunitlusega segakultuuride 
kasvatusele, kombineerides mitmeid taimeliike (taimekooslused), suuri taimekultuure ja 
puid (agrometsandus) ning isegi taimekultuure, puid ja loomi (agroökoloogia ja 
permakultuurid); toonitab, et selliste agroökosüsteemidega kaasneks suurem 
bioloogiline mitmekesisus ja heterogeensus, mis vähendaks nende haavatavust haiguste 
ja kliimahäirete suhtes;

46. palub tungivalt toetada ühtekuuluvuspoliitikaga ees- ja äärelinnade 
põllumajandussüsteeme, luues linnades koduaedu, katuseaedu ning linnade 
permakultuuride ja akvapoonika süsteeme; rõhutab siiski, et kuigi linnaelanikkonna 
toiduga kindlustatus paraneb märkimisväärselt, on linnapõllumajandus suurtes linnades 
jätkuvalt ainult toiduga varustatuse täienduseks; toonitab seetõttu vajadust kaitsta ja 
soodustada linnalähedaste piirkondade põllumajandust;

47. on seisukohal, et linnametsade arendamine on märkimisväärselt kasulik linnades 
toimuva globaalse soojenemise mõju leevendamiseks, eriti kuumalainete ajal; rõhutab, 
et ÜRO andmetel võivad linnataimestiku tekitatud varjulised alad vähendada 
kliimaseadmete vajadust 30 % võrra; 

48. tuletab meelde, et taastaimestamise arendamine linnades võib aidata luua bioloogilise 
mitmekesisuse saarekesi, leevendada müra ja õhusaastet, taastada degradeerunud 
pinnast, vältida põuda ning moodustada kasulikke süsinikdioksiidi sidujaid; 

49. rõhutab siiski, et oluline on tagada linna istutatavate puuliikide ulatuslik bioloogiline 
mitmekesisus ning eelistada kohalikke puuliike; 

50. rõhutab ka alleepuude kasutamise piiranguid; rõhutab, et puuliigid peaksid olema 
mitmekesised ning need tuleks valida vastavalt rollidele, mida nad peavad koos 
põõsaste, rohttaimede ja lahtise pinnase osadega täitma; nõuab, et linnades peetaks 
esmatähtsaks viljapuude istutamist; on veendunud, et nendele tingimustele vastavaid 
projekte tuleks toetada ühtekuuluvuspoliitika vahenditest;

51. toonitab linnakeskkonnas keskkonnasõbralike karjamaade loomise eeliseid; palub 
ühtekuuluvuspoliitika vahenditest toetada sellega seonduvaid olemasolevaid projekte;

52. rõhutab, et ELi makropiirkondlikud strateegiad peaksid aitama luua koostööd, et 
lahendada piirkondlikke ja vesikonna probleeme, mis on seotud kliimamuutuste 
leevendamise ja põllumajandus-, toidu-, agrometsandus- ja metsandussektori 
kohanemisega sellistes valdkondades nagu üleujutused, põud ja tulekaitse, jõgede 
taastamine ja jõgedevahelise ühenduse parandamine, tõhus kollektiivne jäätmekäitlus, 
eelkõige põllumajandusjäätmete käitlemisel kasutatavate uute ringlussevõtu 
tehnoloogiate abil, sealhulgas energiatootmise eesmärgil, muutes 
põllumajandusettevõtted vastupanuvõimelisemaks ühiste riskide vastu ning arendades 
kestlikku ELi ja kohalikku toidutootmist, eelkõige lühikeste tarneahelate loomise ja 
tugevdamise kaudu, mille tähtsust rõhutasid COVID-19 kriisi tagajärjed; 

53. rõhutab, et keskkonnaalased strateegiad peaksid toetama ja täiendama ELi sellealaseid 
makropiirkondlikke strateegiaid; nõuab Euroopa kava kõrbestumise ja 
põllumajandusmaa degradeerumise vastu võitlemiseks, mida toetaksid 
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makropiirkondlikud strateegiad;

54. rõhutab, kui oluline on järgida partnerluse põhimõtet kogu ELi ühtekuuluvuspoliitika 
kavandamises, rakendamises ja järelevalves ning seada sisse tugev koostöö piirkondlike 
ja kohalike ametiasutuste, valitsusväliste organisatsioonide ja sidusrühmade, sealhulgas 
põllumajandustootjate organisatsioonide ja keskkonnaalaste valitsusväliste 
organisatsioonide vahel; rõhutab, et selles protsessis peaks võtma arvesse soolist 
perspektiivi;

55. märgib, et kogukonna- ja kodanikualgatused võivad tugevalt toetada ökoloogilist 
üleminekut ning kliimamuutuste leevendamist ja nendega kohanemist ning et kohalikud 
tegevusgrupid ja programm LEADER võivad olla esmased vahendid selle 
saavutamiseks; julgustab liikmesriike ja piirkondlikke ametiasutusi kooskõlastama neid 
programme oma piirkondlike keskkonnastrateegiatega;

56. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika peaks toetama investeeringuid haridusse ja koolitusse, 
aidates kohalikel ametiasutustel, töötajatel ja ettevõtetel kliimamuutustest tulenevaid 
probleeme ning endi võimalikku rolli kliimamuutuste leevendamisel ja nendega 
kohanemisel oma vastavates sektorites rohkem arvesse võtta;

57. rõhutab, kui oluline on soodustada sünergiat ühtekuuluvuspoliitika ja ühise 
põllumajanduspoliitika vahel, mille eesmärk on toetada maapiirkondi, mis on 
kliimamuutuste mõjude suhtes äärmiselt haavatavad, ning tagada üleminek 
kliimaneutraalsele majandusele, mis keskendub sotsiaalsele ja majanduslikule 
ühtekuuluvusele; 

58. rõhutab struktuurifondide tähtsust põllumajandusliku toidutööstuse väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete toetamisel, et need muutuksid konkurentsivõimelisemaks ja 
keskkonnasõbralikumaks;

59. rõhutab arukate külade kontseptsiooni tähtsust liidu kliimaga seotud probleemide 
lahendamisel ning väljendab heameelt selle integreerimise üle liidu tulevasse ühisesse 
põllumajanduspoliitikasse ning ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitikasse; nõuab, et 
liikmesriigid lisaksid arukate külade lähenemisviisi oma rakenduskavasse ELi 
ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel riiklikul ja piirkondlikul tasandil ning oma 
riiklikesse ÜPP strateegiakavadesse, mis nõuavad arukate külade strateegiate6 
ettevalmistamist riiklikul tasandil; rõhutab programmi LEADER ja kogukonna juhitud 
kohaliku arengu lähenemisviisi rolli arukate külade strateegiate rakendamisel, mis 
peaksid tugevalt keskenduma digiteerimisele, kestlikkusele ja innovatsioonile;

60. rõhutab võimalusi, mida pakub mahajäetud tööstusalade arendamine ja taastamine, mis 
võib luua uusi tööstusparke ja inkubatsioonikeskusi koos pinnase saastatusest 
puhastamise ja vanade tööstusalade keskkonnaseisundi parandamisega, vähendades 
vajadust uute rohealade ehitamise järele ning meelitades ligi ettevõtteid ja piirkondlikke 

6 Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid 
Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) 
rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavasid (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013, artikkel 72b 
(muudatusettepanek 513).
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investeeringuid, luues seeläbi ka töökohti;

61. tunneb heameelt Euroopa Komisjoni kavatsuse üle esitada maapiirkondadele mõeldud 
strateegia ning rõhutab vajadust tugevdada eri struktuuri- ja investeerimisfondide 
koostoimet, et aidata põllumajandusliku toidutööstuse sektoril parandada oma 
majanduslikku vastupanuvõimet ja keskkonnasäästlikkust;

62. rõhutab, et investeerimine kestlikusse rohelisse taristusse kohalikul ja piirkondlikul 
tasandil ELi ühtekuuluvuspoliitika kaudu on ülioluline, et võidelda kliimamuutuste 
mõjuga põllumajandusele ja metsandusele ning parandada inimeste, looduse ja 
majanduse vastupanuvõimet kliimamuutustele;

63. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika peab keskenduma Euroopa majanduse terviklikule 
üleminekule biomajandusele, mis põhineb põllumajanduse ja metsanduse biogeenilistel 
ressurssidel;

64. rõhutab Vahemere makropiirkonna loomise eeliseid, eelkõige kohalike toodete tootmise 
ja eksporditavuse tugevdamisel;

65. rõhutab alt üles lähenemisviisi olulisust ühtekuuluvuse ja piirkondliku arengu osas, kus 
algatusi tuleks teha piirkondlikul ja/või liikmesriigi tasandil;

66. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikas ja piirkondlikes keskkonnastrateegiates tuleb pöörata 
erilist tähelepanu kestlikust metsandusest pärit puidu kasutamise suurendamisele kõigis 
majandussektorites (eelkõige ehitussektoris), kuna puidul on ainulaadne omadus 
säilitada tohutus koguses CO2, asendades samas energiamahukaid ressursse, nagu teras 
ja betoon;

67. on veendunud, et digiteerimine ja tehisintellekti tehnoloogiad võivad kaasa tuua 
kestlikuma, vastupidavama ja ressursitõhusama põllumajanduse ning luua ka uut liiki 
töökohti, mis nõuavad asjakohast väljaõpet ja haridust, millele peaks olema kõigil 
juurdepääs;

68. rõhutab vajadust suurendada ELi investeeringuid lairibaühendusse maapiirkondades, et 
võimaldada põllumajandustootjatel integreerida digitehnoloogiaid täppispõllumajanduse 
arendamiseks, kuna see on ökoloogiliseks üleminekuks oluline;

69. rõhutab, et praegustel põllumajandustavadel ja rohelise taristu algatustel põllumajandus- 
ja metsandussektoris on positiivne mõju süsinikuvaru ja kasvuhoonegaaside bilansile 
liikmesriikides;

70. tuletab meelde, et praegustes ELi poliitilistes algatustes tuleb arvesse võtta Euroopa 
majanduse pikaajalist konkurentsivõimet ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate muresid;

71. rõhutab vajadust parandada maapiirkondades igat liiki ühenduvust (lairibaühendus, 
transport jne) taskukohasel, kestlikul ja keskkonnasõbralikul viisil;

72. rõhutab, et kliimamuutusi arvestava ühtekuuluvuspoliitika ja piirkondlike 
keskkonnastrateegiate kasutuselevõttu peavad toetama teadus, teadustöö ja 
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innovatsioon; 

73. rõhutab, et teadustöö ja investeeringud kliimatõhusate ja bioloogilist mitmekesisust 
soodustavate põllumajanduslike lahenduste osas tuleks seetõttu integreerida 
piirkondlikesse keskkonnastrateegiatesse; 

74. rõhutab vajadust ühtekuuluvuspoliitika vahendite järele, et toetada rohkem 
koolitusprojekte, eelkõige agroökoloogilise põllumajanduse valdkonnas.
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