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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 
se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että vuosina 2021–2027 koheesiopolitiikan odotetaan vastaavan 
37 prosentista yleistavoitteesta, jonka mukaan vähintään 30 prosenttia unionin 
talousarvion ja Next Generation EU -välineen menoista osoitetaan ilmastomenoihin;

B. ottaa huomioon, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan EU:n tavoitteen täytäntöönpano on johtanut siihen, että Euroopan 
aluekehitysrahaston ja koheesiopolitiikan puitteissa on myönnetty ilmastotoimiin 
enemmän ja paremmin kohdennettua rahoitusta, mutta maataloudessa, maaseudun 
kehittämisessä ja kalastuksessa ei ole kuitenkaan tapahtunut merkittävää siirtymistä 
ilmastotoimiin, eikä kaikkia mahdollisia ilmastotoimiin liittyviä 
rahoitusmahdollisuuksia ole tutkittu täysimääräisesti1;

C. ottaa huomioon, että arviolta 8–10 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on 
peräisin ruokahävikistä ja elintarvikejätteestä2;

1. panee merkille, että maatalousala on strategisesti tärkeä EU:n ja koko maailman 
elintarviketurvan kannalta ja että viljelijät ovat kaikkein kriittisimmin 
ilmastonmuutoksen seurauksille altistuvia yhteisöjä; 

2. korostaa siksi, että koheesiopolitiikalla on tuettava voimakasta ilmastoasioiden 
valtavirtaistamista maataloudessa ja elintarvikealalla ja varmistettava, että kaikki EU:n 
rahoitusohjelmat- ja hankkeet sisällytetään osaksi strategioita, joilla tuetaan 
kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, jotta varmistetaan oikeudenmukainen siirtyminen 
ilmastoneutraaliin kiertotalouteen ja parannetaan viljelijöiden mahdollisuuksia 
kestävään kehitykseen; toteaa, että koheesiopolitiikassa on otettava huomioon 
ympäristön, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ja varmistettava samalla ilmasto-
oikeudenmukaisuus, köyhyyden torjunta ja alan työntekijöiden oikeuksien 
vahvistaminen;

3. korostaa, että elintarvikejätteen ja ruokahävikin ehkäiseminen ja vähentäminen sekä 
paikallisten rakenteiden ja alueellisten arvoketjujen vahvistaminen on välttämätöntä 
kaikkien kasvatukseen, valmistukseen ja kuljetukseen liittyvien päästöjen 
vähentämiseksi;

4. korostaa, että Pariisin sopimuksen 2 artiklan mukaisesti ilmastotoimien 
valtavirtaistamista maataloudessa on sovellettava tavalla, joka ei uhkaa 
elintarviketuotantoa ja joka varmistaa elintarviketurvan Euroopan unionissa;

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_FI.pdf [Erityiskertomus, 2016: 
Vähintään joka viides euro EU:n talousarviosta ilmastotoimiin: kunnianhimoisia toimia on käynnissä, mutta 
niiden riittävyys on erittäin epävarmaa, s. 7] 
2 https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/
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5. muistuttaa, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on suojella, säilyttää 
ja lisätä unionin luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia 
ympäristöön liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta;

6. korostaa, että Euroopan rakenne- ja investointirahastoja on tehostettava ja täydennettävä 
sekä ilmastonmuutoksen torjunnassa että maaseudun elämänlaadun parantamisessa;

7. korostaa, että tehokas kotieläintuotanto voi edistää kasvihuonekaasujen vähentämistä, 
tehostaa hiilinieluja ja lisätä tuottavuutta;

8. suhtautuu myönteisesti hyväksyttyyn unionin monivuotiseen rahoituskehykseen 2021–
2027 sekä Next Generation EU- välineeseen, jotka muodostavat vahvan 
rahoitusperustan sellaisten politiikkojen tukemiseksi, joiden avulla unioni voi saavuttaa 
kasvihuonekaasupäästöjen vähintään 55 prosentin vähennystavoitteen vuoteen 2030 
mennessä3; 

9. korostaa, että tähän tavoitteeseen pääsemiseksi olisi lisättävä ERI-rahastoista 
maksettavia ilmastoneutraaliuteen siirtymistä tukevia määrärahoja kaikilla 
tukikelpoisilla aloilla ja vihreään ja vähähiiliseen tavoitteeseen kohdennettuja EAKR:n 
resursseja4; 

10. korostaa, että alueellisissa ympäristöstrategioissa on noudatettava vahingon välttämisen 
periaatetta;

11. korostaa, että EU:n, jäsenvaltioiden ja alueellisten talousarvioiden rahoitusvarojen 
niukkuus kasvaa lähitulevaisuudessa pandemiaan liittyvien toimenpiteiden ja brexitin 
aiheuttaman ennennäkemättömän taloudellisen taantuman vuoksi;

12. korostaa, että vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen ja Next Generation 
EU -välineen ilmastotavoitteeseen osoitettujen menojen osuudeksi on asetettu vähintään 
30 prosenttia kaikista menoista, mikä tarkoittaa, että vihreään siirtymään varataan 
vähintään 547 miljardia euroa uusia EU:n rahoitusvaroja;

13. korostaa, että on tärkeää yhdistää kaupunkien ja maaseudun alueelliset 
ympäristöstrategiat kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, jotka menevät pidemmälle 
kuin yleinen tavoite ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä, 
kun otetaan huomioon maatalous-, elintarvike- ja metsätalousalan merkittävä panos, 
sillä maaperä ja metsät ovat maailman suurimpia hiilidioksidivarastoja ja niiden 
potentiaalia käytetään liian vähän; 

14. toteaa, että näiden tavoitteiden on oltava tältä osin EU:n yleisten tavoitteiden mukaisia; 

15. korostaa, että koheesiopolitiikan olisi oltava yhdenmukaista Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden kanssa sekä sen Pellolta pöytään -strategian ja 
biodiversiteettistrategian kanssa; korostaa, että alueellisissa ympäristöstrategioissa on 
omaksuttava tasapainoinen lähestymistapa, jossa otetaan huomioon nykyiset 

3 Ks. myös Euroopan parlamentin alkuperäinen kanta, jossa puolustetaan tavoitetta vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 65 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
4https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-transition-
in-the-eu/file
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kompromissit ilmastonmuutoksen hillitsemisen, biologisen monimuotoisuuden suojelun 
sekä taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien välillä, jotta näihin kriiseihin voidaan 
puuttua koordinoidusti; 

16. katsoo, että kaikkien taloudellisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden olisi pantava 
täytäntöön EU:n kunnianhimoisia politiikkoja, joilla olisi erityisesti tähdättävä 
elintarviketurvan varmistamiseen ja elintarvikkeiden kohtuuhintaisuuden 
säilyttämiseen;

17. kehottaa komissiota tarkastelemaan uudelleen bioteknologian asemaa; katsoo, että 
bioteknologia edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä tarjoamalla ratkaisuja 
fossiilipohjaisten materiaalien korvaamiseen biopohjaisilla materiaaleilla; toteaa, että 
viljelymaiden kestävä käyttö on välttämätöntä, jotta maatalouden eri tuotantomallit 
voivat olla tehokkaita niiden pyrkiessä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen;

18. korostaa, että siirtymän kohti ilmastoneutraaliutta on oltava oikeudenmukainen ja 
osallistava, ja siinä on keskityttävä erityisesti maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla 
asuviin kansalaisiin;

19. huomauttaa, että kasvinjalostukseen liittyvillä innovaatioilla, joissa hyödynnetään 
esimerkiksi geenimuuntelun kaltaisia välineitä, on valtava potentiaali kehitettäessä 
lajikkeita, joilla on parempi kyky hillitä ilmastonmuutosta;

20. katsoo, että ilmastoälykäs maatalous on riippuvainen uusien teknologioiden käytöstä ja 
kehittämisestä maataloudessa, erityisesti pien- ja luomutuottajien tapauksessa;

21. kehottaa komissiota ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi olemaan keskittämättä toimiaan 
yksinomaan luonnonmukaisen maatalouden kehittämiseen vaan kannustaa sitä myös 
kehittämään integroidun tuotannon malleja, täsmäviljelyä ja maaperän suojelun 
tekniikoita;

22. vaatii luotettavia tietoja, parempaa tiedon saatavuutta ja viljelijöille suunnattua 
kokonaisvaltaista koulutusta, jotta voidaan helpottaa ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
parhaiden käytäntöjen tunnistamista ja omaksumista;

23. korostaa, että alueellisista ympäristöstrategioista olisi suljettava pois kaikenlainen tuki 
fossiilisille polttoaineille ja fossiilisen kaasun infrastruktuurihankkeille ja että niillä olisi 
tuettava uusiutuvan energian tuotantoa ja resurssitehokkuutta maatalous-, elintarvike-, 
peltometsäviljely- ja metsätalousalalla ja varmistettava kaikkien mahdollisten 
edunsaajien yhdenvertainen kohtelu; korostaa, että tällainen toiminta olisi hyödyllistä 
biologisen monimuotoisuuden ja kasvihuonekaasupäästöjen kannalta ja se saattaisi 
laskea maatilojen tuotantopanoskustannuksia ja vaikuttaa myönteisesti alueelliseen 
talouteen; 

24. ehdottaa, että toimivaltaiset viranomaiset asettavat etusijalle kestävimmät vaihtoehdot, 
kuten tuuli-, aalto ja aurinkoenergian, joissa on EU:n ilmastotavoitteiden kannalta 
merkitykselliset hiilivelan takaisinmaksuajat, ja että bioenergiahankkeisiin sovelletaan 
tiukkoja ja ajantasaisen tieteellisen tiedon mukaisia kestävyys- ja kelpoisuuskriteerejä, 
joissa otetaan huomioon myös kussakin hankkeessa käytetyn biomassatyypin saatavuus, 
ennallistamis- ja suojelutavoitteet; 
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25. korostaa, että maatalousalalla on mahdollisuus tuottaa uusiutuvaa energiaa, kuten 
biokaasua maatalousjätteistä ja tähteistä, kuten lannasta, tai muista jätteistä ja tähteistä, 
jotka ovat peräisin elintarviketeollisuudesta, likavedestä, jätevedestä ja 
yhdyskuntajätteestä; 

26. korostaa, että on tärkeää pitää fosfori pelloilla kierrättämällä sitä, jotta vältetään 
saastuminen ja tarve lisätä fosforia, ja kehottaa tukemaan koheesiopolitiikan avulla 
hankkeita, joilla pyritään tähän tavoitteeseen, erityisesti kierrättämällä ihmisen ulosteita; 

27. panee merkille, että on tärkeää vapauttaa kiertotalouden potentiaali, jonka avulla 
edistetään resurssien tehokkaampaa käyttöä ja kestävää kulutusta; korostaa myös 
kiertobiotalouden merkittävää roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa;

28. toteaa, että kiertotalouden ja biotalouden kehittäminen luo lisää työpaikkoja 
alkutuotantoon, ja korostaa, että biotalous edellyttää uusien taitojen, uuden tietämyksen 
ja uusien tieteenalojen kehittämistä ja/tai parempaa integrointia alan koulutukseen, jotta 
voidaan paneutua biotalouteen liittyviin yhteiskunnallisiin muutoksiin, edistää 
kilpailukykyä, kasvua ja työpaikkojen luomista, vastata alan tarpeisiin sekä varmistaa, 
että taidot ja työpaikat kohtaavat toisensa paremmin;

29. korostaa, että biokaasun kaltaisten uusiutuvien energialähteiden tuotanto tarjoaa 
viljelijöille valtavat mahdollisuudet parantaa ilmastotehokkuuttaan ja auttaa tekemään 
kestävästä maataloudesta kannattavan liiketoimintamallin, joka tarjoaa mahdollisuuksia 
kasvulle ja (ammattitaitoa vaativalle) työlle maaseudulla; korostaa, että tarvittavat 
investoinnit ovat merkittäviä ja että viljelijät tarvitsevat näin ollen helposti saatavilla 
olevaa rahoitusta;

30. korostaa, että alueellisissa ympäristöstrategioissa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
siihen, että tuetaan fossiili-intensiivisten materiaalien korvaamista uusiutuvilla ja 
biopohjaisilla materiaaleilla, jotka ovat peräisin metsä- ja maataloudesta, jotka ovat 
kaksi sekä hiilipäästöjä aiheuttavaa että hiilinieluna toimivaa alaa;

31. korostaa, että kullakin alalla on pyrittävä luopumaan asteittain fossiilipohjaisen energian 
käytöstä, jotta voidaan edistää vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden ja 
ilmastoneutraaliuden saavuttamista;

32. korostaa, että koheesiopolitiikan ja alueellisten ympäristöstrategioiden kehittäminen 
edellyttäisi ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevien poliittisten tavoitteiden kanssa 
yhdenmukaisia todellisia kannustimia yrityksille;

33. korostaa, että kestävä ja luonnonläheinen metsänhoito on ratkaisevan tärkeää, jotta 
varmistetaan kasvihuonekaasupäästöjen jatkuva sitominen ilmakehästä, ja se 
mahdollistaa myös uusiutuvan ja ilmastoystävällisen raaka-aineen tuottamisen sellaisia 
puutuotteita varten, jotka varastoivat hiilidioksidia ja voivat korvata fossiilipohjaiset 
materiaalit ja polttoaineet; 

34. korostaa, että metsien kolmitahoinen rooli (ne toimivat nieluina, varastoijina ja 
korvaajina) auttaa vähentämään ilmakehän hiilidioksidipäästöjä ja varmistamaan 
metsien jatkuvan kasvun ja monien muiden palvelujen tuottamisen, ja siksi metsien olisi 
oltava erottamaton osa alueellisia ympäristöstrategioita;
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35. muistuttaa, että ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta on tärkeää, että Euroopan 
elintarvikkeiden ja rehujen, mukaan lukien kasviproteiinien5, ja tehokaskäyttöisten 
viljelykasvien, kuten monivuotisten ruohokasvien, tuotantoa tuodaan takaisin ja 
tehostetaan, sekä edistetään paikallisten tuotteiden kulutusta kuljetusmatkojen 
lyhentämiseksi ja metsien hakkuiden rajoittamiseksi; korostaa koheesiopolitiikan ja 
alueellisten ympäristöstrategioiden tarjoamia mahdollisuuksia tukea tuotannon 
siirtämistä takaisin; 

36. korostaa lyhyiden elintarvikeketjujen myönteisiä vaikutuksia, sillä ne auttavat 
vähentämään elintarvikejätettä; muistuttaa, että kaupunkimaatalouden avulla voidaan 
rikastuttaa kaupunkien biologista monimuotoisuutta, käsitellä paremmin jätteitä 
naapurustokompostoinnin avulla, ottaa talteen sadevettä ja parantaa ilmanlaatua, ja 
kehottaa vahvistamaan koheesiopolitiikassa kotimaisia, paikallisia ja alueellisia 
elintarvikejärjestelmiä kaupungeissa ja niiden ympäristössä; korostaa tarvetta tukea 
kestäviä maatalouskäytäntöjä ja auttaa pienviljelijöitä ja paikallisia tuottajia saamaan 
tarvittavaa rahoitusta ja tunnistamaan ja hyödyntämään tehokkaasti paikallisella, 
kansallisella ja Euroopan tasolla käytettävissä olevia rahoitusvälineitä;

37. korostaa, että kotieläintaloudessa pysyvät laitumet ovat keskeinen väline ennakkoon 
asetettujen kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi;

38. palauttaa mieliin, että hiilen sitomisen lisäksi metsät vaikuttavat myönteisesti ilmastoon, 
ilmakehään, biologisen monimuotoisuuden suojelemiseen sekä jokien ja vesiväylien 
hoitoon, ne suojelevat maaperää veden ja tuulen aiheuttamalta eroosiolta ja niillä on 
myös muita hyödyllisiä luonnollisia ominaisuuksia; 

39. katsoo, että koheesiopolitiikan varoilla olisi suojeltava metsien monimuotoista roolia, 
varmistettava metsälajien asianmukainen monimuotoisuus ja suojeltava ja kasvatettava 
metsävaroja, jotta varmistetaan väestön hyvinvointi ja ympäristön tilan parantaminen;

40. korostaa, että on tärkeää pitää nuoret maaseudulla ja houkutella heitä sinne takaisin, 
jotta voidaan hyödyntää heidän nykyaikaista tietämystään ja näkemystään 
ympäristönsuojelusta ja ilmastonmuutoksesta ja muuttaa väestöllisesti haasteelliset 
maaseutualueet kukoistaviksi, elinvoimaisiksi ja kestäviksi yhteisöiksi; korostaa siksi, 
että on tärkeää saada nuorille riittävästi tukea koheesiopolitiikan ohjelmista;

41. on huolestunut siitä, että on jatkettava suuren elintarvikkeiden määrän tuottamista 
vähemmän hedelmällisillä maa-aloilla, pilaantuneessa maaperässä ja pilaantuneissa 
vesistöissä, paljon pienemmillä kalastusalueilla ja toisinaan äärimmäisissä sääoloissa;

42. toteaa huolestuneena, että covid-19-pandemia on tuonut esille kaupunkien alttiuden 
erityisesti elintarvikkeiden toimitushäiriöille;

43. painottaa, että unionissa on ehdottomasti otettava käyttöön toimintapolitiikkaa, jolla 
varmistetaan häiriönsietokyky ilmastonmuutoksen seurauksiin nähden, erityisesti 

5 Ks. komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille kasviproteiinien kehittämisestä Euroopan 
unionissa.
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maatalous- ja elintarvikealalla; katsoo, että tätä olisi mahdollista edistää 
koheesiopolitiikan keinoin;

44. katsoo, että koheesiopolitiikan avulla olisi pyrittävä lyhentämään elintarvikealan 
toimitusketjuja, erityisesti maataloustuotannon siirtojen myötä; korostaa, että siirtojen 
tavoitteena on tuottaa, jalostaa ja kuluttaa elintarvikkeita paikallisesti, jotta vahvistetaan 
elintarviketurvaa Euroopan alueilla, luodaan paikallisia työpaikkoja ja vähennetään 
merkittävästi fossiilisten energialähteiden käyttöä ja siten ilmastovaikutustamme;

45. katsoo, että koheesiopolitiikalla olisi tuettava alueellisia hankkeita sellaisten 
tulevaisuuden maatalousjärjestelmien kehittämiseksi, joissa painotetaan useiden 
kasvilajien (joita viljellään yhdessä), peltokasvien ja puiden (peltometsäviljely) ja jopa 
viljelykasvien, puiden ja eläinten (maan kasvukuntoa ylläpitävä viljely ja 
permakulttuuri) yhdistelmään perustuvaa seosviljelyä; painottaa, että tällaisissa 
maatalouden ekosysteemeissä biologinen monimuotoisuus ja heterogeenisyys 
lisääntyisivät, mikä vähentäisi niiden alttiutta sairauksille ja ilmastoon liittyville 
häiriöille;

46. kehottaa kiireellisesti vahvistamaan koheesiopolitiikan avulla kaupunkien ja niiden 
laitamilla olevien alueiden viljelyjärjestelmiä ja kehittämään kaupunkiviljelmiä, 
kattopuutarhoja sekä kaupunkien permakulttuuria ja vesiviljelyn ja kalankasvatuksen 
yhdistävää viljelyä; korostaa kuitenkin, että vaikka kaupunkiviljelyllä parannetaan 
huomattavasti kaupunkien asukkaiden elintarviketurvaa, se on suurissa kaupungeissa 
edelleen elintarviketuotantoa täydentävä tekijä; painottaa näin ollen, että on suojeltava 
ja kannustettava kaupunkien laitamilla harjoitettavaa viljelyä;

47. ottaa huomioon, että kaupunkimetsien kehittäminen on merkittävässä asemassa, jotta 
lievennetään ilmaston lämpenemisen seurauksia kaupungeissa, erityisesti hellejaksojen 
aikana; korostaa, että YK:n mukaan kaupunkien kasvillisuuden luomien varjopaikkojen 
avulla ilmastointitarvetta voidaan vähentää 30 prosenttia; 

48. palauttaa mieliin, että lisäämällä kasvillisuutta kaupungeissa voidaan muodostaa 
biologisen monimuotoisuuden saarekkeita, vähentää melusaastetta ja ilmansaasteita, 
ennallistaa pilaantuneet maa-alueet, torjua kuivuutta ja luoda merkittävä hiilinielu; 

49. korostaa kuitenkin, että on tärkeää varmistaa, että kaupunkeihin istutetaan laajasti 
erilaisia puulajeja, ja suosia alkuperäiseen lajistoon kuuluvia puulajeja; 

50. korostaa myös katupuiden käytön rajoituksia; painottaa, että puulajien on oltava 
monimuotoisia ja että ne on valittava niille asetettujen tehtävien perusteella, toisiaan 
täydentäen ja siten, että niiden väliin jää pensaita, ruohokasveja ja paljasta kuohkeaa 
maata; kehottaa myös suosimaan hedelmäpuiden istuttamista kaupunkialueille; toteaa, 
että koheesiopolitiikan varoilla olisi tuettava nämä vaatimukset täyttäviä hankkeita;

51. korostaa etuja, jotka liittyvät hoitolaiduntamisen kehittämiseen kaupunkiympäristössä; 
kehottaa tukemaan tämänsuuntaisia olemassa olevia hankkeita koheesiopolitiikan 
varoilla;

52. korostaa, että EU:n makroaluestrategioiden avulla olisi kehitettävä yhteistyötä, jotta 
voidaan ratkaista ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyviä 
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alueellisia ja vesistöalueisiin liittyviä ongelmia maatalous-, elintarvike-, 
peltometsätalous- ja metsätalousalalla, esimerkiksi kuivuuden, tulvien ja tulipalojen 
torjunnassa, jokien ennallistamisessa ja jokien yhteyksien parantamisessa, tehokkaassa 
kollektiivisessa jätehuollossa, erityisesti maatalouden jätehuollossa käytettävän uuden 
kierrätysteknologian avulla myös energian tuottamista varten, maatilojen tekemisessä 
paremmin yleisiä riskejä sietäviksi ja EU:n tason ja paikallisen kestävän 
elintarviketuotannon kehittämiseksi erityisesti perustamalla ja vahvistamalla lyhyitä 
toimitusketjuja, joiden merkitystä covid-19-kriisien seuraukset ovat korostaneet; 

53. korostaa, että ympäristöstrategioilla olisi tältä osin tuettava ja täydennettävä EU:n 
makroaluestrategioita; kehottaa laatimaan eurooppalaisen suunnitelman aavikoitumisen 
ja maatalousmaan huonontumisen torjumiseksi, jota tuetaan makroaluestrategioilla;

54. korostaa, että on tärkeää pitää yllä kumppanuusperiaatetta kaikessa EU:n 
koheesiopolitiikan ohjelmasuunnittelussa, täytäntöönpanossa ja seurannassa sekä luoda 
vahvaa yhteistyötä alue- ja paikallisviranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja sidosryhmien, 
myös viljelijöiden järjestöjen ja ympäristöalan kansalaisjärjestöjen, välille; korostaa, 
että tässä prosessissa olisi otettava huomioon sukupuolinäkökulma;

55. toteaa, että yhteisö- ja kansalaisaloitteilla voidaan tukea voimakkaasti ekologista 
siirtymää sekä ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja että paikalliset 
toimintaryhmät ja Leader-ohjelma voivat olla ensisijaisia välineitä tämän 
saavuttamiseksi; kannustaa jäsenvaltioita ja alueviranomaisia sovittamaan nämä 
ohjelmat yhteen alueellisten ympäristöstrategioidensa kanssa;

56. korostaa, että koheesiopolitiikalla olisi tuettava investointeja koulutukseen, mikä auttaa 
paikallisviranomaisia, työntekijöitä ja yrityksiä ottamaan paremmin huomioon 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet sekä sen roolin, joka niillä voi olla 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa omilla toimialoillaan;

57. korostaa, että on tärkeää helpottaa koheesiopolitiikan ja yhteisen maatalouspolitiikan 
välisiä synergioita, joilla pyritään tukemaan ilmastonmuutoksen vaikutuksille erittäin 
alttiita maaseutualueita ja varmistamaan siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen, jossa 
keskitytään sosiaaliseen ja taloudelliseen yhteenkuuluvuuteen; 

58. korostaa rakennerahastojen merkitystä maatalouselintarvikealan pienten ja keskisuurten 
yritysten tukemisessa, jotta niistä tulee kilpailukykyisempiä ja 
ympäristöystävällisempiä;

59. korostaa älykkäiden kylien käsitteen merkitystä unionin ilmastoon liittyviin haasteisiin 
vastaamisessa ja suhtautuu myönteisesti sen integroimiseen unionin tulevaan YMP:hen, 
koheesiopolitiikkaan ja aluepolitiikkaan; vaatii, että jäsenvaltiot sisällyttävät älykkäisiin 
kyliin perustuvan lähestymistavan EU:n koheesiopolitiikan täytäntöönpanoa 
kansallisella ja alueellisella tasolla koskevaan toimintaohjelmaansa sekä kansallisiin 
YMP:n strategiasuunnitelmiinsa, joissa edellytetään älykkäitä kyliä koskevien 
strategioiden6 laatimista kansallisella tasolla; korostaa Leader-ohjelmaan ja 

6 Ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla 
laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 
rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan 
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yhteisölähtöiseen paikalliseen kehittämiseen (CLLD) perustuvan lähestymistavan roolia 
toteutettaessa älykkäitä kyliä koskevia strategioita, joissa olisi keskityttävä vahvasti 
digitalisaatioon, kestävyyteen ja innovointiin;

60. korostaa hylättyjen teollisuusalueiden kehittämiseen ja kunnostamiseen liittyviä 
mahdollisuuksia, jotka maan puhdistamisen ja vanhojen teollisuusalueiden ympäristön 
parantamisen avulla voivat auttaa luomaan uusia teollisuusalueita ja 
yrityshautomokeskuksia, mikä voi vähentää kokonaan uusien kohteiden 
lisärakentamisen tarvetta sekä houkutella yrityksiä ja alueellisia investointeja ja siten 
luoda myös työpaikkoja;

61. suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen esittää maaseutualueita koskeva 
strategia ja korostaa tarvetta vahvistaa eri rakenne- ja investointirahastojen välisiä 
synergioita, jotta voidaan auttaa maatalous- ja elintarvikealoja parantamaan taloudellista 
sietokykyään ja ympäristökestävyyttään;

62. korostaa, että EU:n koheesiopolitiikan kautta paikallisella ja alueellisella tasolla tehdyt 
investoinnit kestäviin vihreisiin infrastruktuureihin ovat olennaisen tärkeitä, jotta 
voidaan torjua ilmastonmuutoksen vaikutuksia maa- ja metsätalouteen ja parantaa 
ihmisten, luonnon ja talouden kykyä sietää ilmastonmuutosta;

63. korostaa, että koheesiopolitiikassa on keskityttävä Euroopan talouden 
kokonaisvaltaiseen siirtymiseen kohti biotaloutta, joka perustuu maa- ja metsätaloudesta 
saataviin biogeenisiin resursseihin;

64. korostaa Välimeren makroalueen perustamisen etuja erityisesti paikallisten tuotteiden 
tuotannon ja viennin vahvistamisessa;

65. korostaa, että on tärkeää soveltaa koheesioon ja aluekehitykseen alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaa lähestymistapaa, jossa aloitteet olisi tehtävä alueiden ja/tai jäsenvaltioiden 
tasolla;

66. korostaa, että koheesiopolitiikassa ja alueellisissa ympäristöstrategioissa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota kestävästä metsätaloudesta peräisin olevan puun käytön 
lisäämiseen kaikissa talouden osissa (erityisesti rakennusalalla), koska puulla on se 
ainutlaatuinen ominaisuus, että se varastoi valtavia määriä hiilidioksidia ja sillä voidaan 
samaan aikaan korvata energiaintensiivisiä raaka-aineita, kuten terästä ja betonia;

67. katsoo, että digitalisointi ja tekoälyteknologiat voivat johtaa kestävämpään, 
sietokykyisempään ja resurssitehokkaampaan maatalouteen ja luoda myös uudenlaisia 
työpaikkoja, jotka kuitenkin edellyttävät asianmukaista koulutusta, jonka olisi oltava 
kaikkien saatavilla;

68. korostaa tarvetta vahvistaa EU:n investointeja maaseutualueiden laajakaistaan, jotta 
viljelijät voivat ottaa käyttöön digitaaliteknologiaa täsmäviljelyn kehittämiseksi, koska 
se on välttämätöntä viljelijöiden ekologisen siirtymän kannalta;

parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta koskevan 
Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan 72 artiklan b alakohta (tarkistus 513).
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69. korostaa, että käynnissä olevat maatalouskäytännöt sekä maa- ja metsätalousalan 
vihreää infrastruktuuria koskevat aloitteet vaikuttavat myönteisesti jäsenvaltioiden 
hiilivarastoihin ja kasvihuonekaasutaseisiin;

70. muistuttaa, että EU:n nykyisissä politiikka-aloitteissa on otettava huomioon Euroopan 
talouden pitkän aikavälin kilpailukyky sekä pienten ja keskisuurten yritysten 
huolenaiheet;

71. korostaa tarvetta parantaa kaiken tyyppisiä yhteyksiä (laajakaistayhteydet, 
liikenneyhteydet jne.) maaseutualueilla kohtuuhintaisella, kestävällä ja 
ympäristöystävällisellä tavalla;

72. korostaa, että ilmastonmuutoksen huomioon ottavan koheesiopolitiikan ja alueellisten 
ympäristöstrategioiden käyttöönottoa on tuettava tieteellä, tutkimuksella ja 
innovoinnilla; 

73. korostaa, että ilmastotehokkaita ja biologista monimuotoisuutta tukevia 
maatalousratkaisuja koskeva tutkimus ja investoinnit olisi siksi sisällytettävä alueellisiin 
ympäristöstrategioihin; 

74. korostaa, että koheesiopolitiikan varoilla on tuettava enemmän koulutushankkeita 
erityisesti luonnonmukaisen viljelyn alalla.
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