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FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

A. der henviser til, at samhørighedspolitikken i perioden 2021-2027 forventes at bidrage 
med 37 % af det overordnede mål om, at mindst 30 % af det samlede EU-budget og 
NGEU-udgifterne skal afsættes til klimatiltag;

B. der henviser til, at gennemførelsen af EU's mål om en reduktion på 20 % i drivhusgasser 
i 2020 ifølge Den Europæiske Revisionsret har ført til større og bedre fokuseret 
finansiering af klimaindsatsen i Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og i 
samhørighedspolitikken, men at der inden for landbrug, udvikling af landdistrikterne og 
fiskeri ikke er sket noget signifikant skift i retning af klimaindsatsen, og at ikke alle 
potentielle muligheder for at finansiere klimarelaterede indsatser er blevet undersøgt 
fuldt ud1;

C. der henviser til, at 8-10 % af alle drivhusgasudledninger skønnes at stamme fra 
fødevaretab og madspild2;

1. bemærker, at landbrugssektoren er af strategisk betydning for EU's og verdens 
fødevaresikkerhed, og at landbrugssamfundene er dem, der er mest udsat for følgerne af 
klimaændringerne; 

2. fremhæver, at samhørighedspolitikken skal støtte en stærk klimamainstreaming i de 
landbrugs‑ og fødevarerelaterede sektorer og sikre, at alle EU's 
finansieringsprogrammer og projekter indgår i strategier, som støtter ambitiøse 
klimamål, for at sikre en retfærdig overgang til en klimaneutral og cirkulær økonomi og 
fremme landbrugernes evne til bæredygtig udvikling; bemærker, at 
samhørighedspolitikken skal tage hensyn til den miljømæssige, sociale og økonomiske 
bæredygtighed og sikre klimaretfærdighed, fattigdomsreduktion og styrkelse af 
arbejdstagernes rettigheder i denne sektor;

3. understreger, at forebyggelse og reduktion af fødevaretab og madspild samt en styrkelse 
af lokale strukturer og regionale værdikæder er afgørende for at reducere alle 
udledninger knyttet til dyrkning, fremstilling og transport;

4. understreger, at klimamainstreaming inden for landbruget i overensstemmelse med 
Parisaftalens artikel 2 skal ske på en sådan måde, at det ikke truer fødevareproduktionen 
og sikrer fødevaresikkerheden i EU;

5. minder om, at målet med den europæiske grønne pagt er at beskytte, bevare og forbedre 
EU's naturkapital samt at beskytte borgernes sundhed og velbefindende mod 

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_DA.pdf [Særberetning, 2016: 
Mindst én ud af fem euro fra EU-budgettet skal bruges på klimaindsatsen: Der er sat ambitiøse tiltag i værk, men 
der er en alvorlig risiko for, at målet ikke kan nås, s.7]. 
2 https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/.
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miljørelaterede risici og virkninger;

6. fremhæver behovet for, at de europæiske struktur- og investeringsfonde er effektive og 
suppleres, både med hensyn til at bekæmpe klimaændringerne og med hensyn til at 
forbedre livskvaliteten i landdistrikterne;

7. understreger, at effektiv husdyrproduktion kan bidrage til at reducere 
drivhusgasemissioner, styrke dræn og øge produktivitet;

8. glæder sig over den vedtagne flerårige finansielle ramme for 2021-2027 (FFR) og Next 
Generation EU (NGEU), som udgør et solidt økonomisk grundlag for at støtte 
politikker, der kan sætte EU i stand til at nå målet om at nedbringe 
drivhusgasemissionerne med mindst 55 % i 20303; 

9. understreger, at det for at arbejde hen imod dette mål i sidste ende er nødvendigt at øge 
de tildelinger fra ESI-fondene, der støtter omstillingen til klimaneutralitet i alle 
støtteberettigede sektorer, og det samme gælder EFRU-midlerne til det "grønne, 
kulstoffattige mål"4; 

10. understreger behovet for, at de regionale miljøstrategier overholder princippet om ikke 
at gøre skade;

11. understreger, at knapheden på finansielle ressourcer i EU's, medlemsstaternes og de 
regionale budgetter bliver mere fremtrædende inden for en overskuelig fremtid som 
følge af den hidtil usete økonomiske recession forårsaget af foranstaltningerne i 
forbindelse med pandemien samt brexit;

12. fremhæver, at udgifterne fra FFR 2021-2027 og NGEU til klimamålet fastsættes til 
mindst 30 % af alle udgifterne, hvilket betyder, at mindst 547 mia. EUR i nye 
finansielle EU-midler vil blive gjort tilgængelige til den grønne omstilling;

13. fremhæver vigtigheden af at forbinde de regionale miljøstrategier for byerne og 
landdistrikterne med ambitiøse klimamål, der rækker ud over det overordnede mål om 
at opnå et klimaneutralt EU senest i 2050, under hensyntagen til det betydelige bidrag 
fra landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren, i betragtning af at jord og skove er 
verdens største CO2-reservoirer, og deres potentiale ikke er udnyttet i tilstrækkelig grad; 

14. bemærker, at disse mål skal være i overensstemmelse med de generelle EU-mål i denne 
henseende; 

15. understreger, at samhørighedspolitikken bør være i overensstemmelse med målene for 
den europæiske grønne pagt og dens jord til bord- og biodiversitetsstrategier; 
understreger, at der med hensyn til de regionale miljøstrategier må anlægges en 
afbalanceret tilgang, som tager hensyn til de eksisterende kompromiser mellem 
modvirkning af klimaændringerne, beskyttelse af biodiversiteten og de økonomiske og 

3 Jf. også Europa-Parlamentets oprindelige holdning, hvori det forsvarede et mål om at reducere 
drivhusgasemissionerne med 65 % i 2030.
4 https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-transition-
in-the-eu/file.
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sociale aspekter, for at håndtere disse kriser på en koordineret måde; 

16. mener, at EU's ambitiøse politikker bør gennemføres af alle økonomiske og sociale 
aktører og navnlig være rettet mod sikring af fødevaresikkerheden og bevarelse af 
overkommelige fødevarepriser;

17. opfordrer Kommissionen til at genoverveje bioteknologiens rolle; bemærker, at 
bioteknologi bidrager til at modvirke klimaændringerne ved at tilbyde løsninger til at 
erstatte materialer af fossil oprindelse med biobaserede materialer; mener, at en 
bæredygtig anvendelse af landbrugsjord er afgørende for, at de forskellige 
landbrugsproduktionsmodeller kan modvirke klimaændringerne effektivt;

18. insisterer på, at omstillingen til klimaneutralitet skal være retfærdig og inkluderende, 
med et særligt fokus på borgere, som bor i landdistrikter og fjerntliggende områder;

19. påpeger, at innovation inden for planteforædling gennem værktøjer som genredigering 
har et enormt potentiale til at udvikle arter med større kapacitet til at modvirke 
klimaændringerne;

20. mener, at klimaintelligent landbrug afhænger af brugen og udviklingen af nye 
teknologier inden for landbruget, især med hensyn til små økologiske landbrugere og 
producenter;

21. opfordrer, af hensyn til at modvirke klimaændringerne, Kommissionen til ikke 
udelukkende at koncentrere sig om udviklingen af økologisk landbrug, men til også at 
give incitamenter til integrerede produktionsmodeller, præcisionslandbrug eller 
jordbevarelsesteknikker;

22. efterlyser solide data, forbedring af adgang til information og omfattende uddannelse 
rettet mod landbrugere for at fremme klarlægning og indførelse af bedste praksis for at 
modvirke klimaændringerne;

23. understreger, at regionale miljøstrategier bør udelukke enhver form for støtte til 
infrastrukturprojekter baseret på fossile brændstoffer og fossil gas og bør støtte 
produktion af vedvarende energi og ressourceeffektivitet i landbrugs-, fødevare-, 
skovlandbrugs- og skovbrugssektoren og sikre ligebehandling af alle potentielle 
støttemodtagere; fremhæver, at et sådant skridt ikke kun ville være gavnligt for 
biodiversiteten og udledningen af drivhusgas, men måske også ville reducere 
landbrugenes produktionsomkostninger og have en positiv indvirkning på regionernes 
økonomi; 

24. foreslår, at de relevante myndigheder prioriterer de mest bæredygtige muligheder med 
den tilbagebetalingstid for kulstofgæld, som er relevant for EU's klimamål, såsom vind-, 
bølge- eller solenergi, og at bioenergiprojekter underkastes strenge og videnskabeligt 
opdaterede bæredygtighedskriterier og kriterier for støtteberettigelse, som også tager 
hensyn til tilgængeligheden af den pågældende type af biomasse, genopretnings- og 
beskyttelsesmål; 

25. fremhæver, at landbrugssektoren har potentiale til at producere vedvarende energi, 
f.eks. biogas fra landbrugsaffald og restprodukter såsom husdyrgødning, eller fra andre 
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kilder til affald og rester fra fødevareindustrien, rensningsanlæg, spildevand og 
kommunalt affald; 

26. understreger vigtigheden af at bevare fosfor i markerne ved at genanvende det, for at 
undgå forurening og ekstra tilførsel af fosfor, og tilskynder til støtte fra 
samhørighedspolitikken til projekter, der fremmer dette mål, navnlig ved genanvendelse 
af menneskeekskrementer; 

27. bemærker vigtigheden af at udnytte potentialet i den cirkulære økonomi, som bidrager 
til en mere effektiv anvendelse af ressourcer og fremmer bæredygtigt forbrug; 
understreger den betydelige rolle, som en cirkulær bioøkonomi kan spille i 
bekæmpelsen af klimaændringerne;

28. bemærker, at udviklingen af den cirkulære økonomi og bioøkonomien vil skabe flere 
job i den primære produktion, og understreger, at bioøkonomien kræver, at nye 
færdigheder, ny viden og nye fagområder udvikles og/eller integreres yderligere i 
uddannelse og undervisning i denne sektor med henblik på at tackle de 
bioøkonomirelaterede samfundsmæssige ændringer, fremme konkurrenceevnen, 
væksten og jobskabelsen, opfylde sektorens behov og sikre, at kvalifikationer og job 
matcher bedre;

29. understreger, at produktionen af vedvarende energi såsom biogas har et stort potentiale 
til at øge klimaeffektiviteten hos landbrugerne og til at bidrage til at gøre bæredygtigt 
landbrug til en profitabel forretningsmodel, som giver vækst og (kvalificerede) 
jobmuligheder i landdistrikterne; understreger, at de nødvendige investeringer er 
betydelige, og at landbrugerne derfor skal have adgang til finansiering;

30. fastholder, at man i forbindelse med de regionale miljøstrategier bør være særligt 
opmærksom på at støtte udskiftningen af fossilintensive materialer med vedvarende og 
biobaserede materialer, som stammer fra land- og skovbrug, da disse to sektorer 
fungerer som både kulstofudledere og kulstofdræn;

31. understreger, at det er nødvendigt med et udfasningskoncept for fossilt baseret energi 
for hver enkelt sektor som led i at nå målene for den grønne pagt og klimaneutraliteten;

32. fremhæver, at en udvikling af samhørighedspolitikken og de regionale miljøstrategier 
kræver, at reelle erhvervsincitamenter samordnes med de politiske mål om at bekæmpe 
klimaændringerne;

33. understreger, at bæredygtig og naturnær skovforvaltning er vigtigt for den løbende 
drivhusgasoptagelse fra atmosfæren og også giver mulighed for at levere vedvarende og 
klimavenlige råmaterialer til træprodukter, der oplagrer kulstof og kan fungere som 
erstatning for fossilbaserede materialer og brændsler; 

34. understreger, at skovenes tredobbelte rolle (dræn, oplagring og erstatning) bidrager til at 
reducere kulstofudledningen i atmosfæren og samtidig sikrer, at skovene fortsætter med 
at vokse og levere mange andre tjenester og derfor bør være en integreret del af de 
regionale miljøstrategier;

35. minder om vigtigheden for modvirkningen af klimaændringerne af at flytte og styrke 
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den europæiske fødevare- og foderproduktion, herunder produktionen af 
planteproteiner5 og afgrøder forbundet med effektiv brug såsom blå stregbælg, samt af 
at fremme forbruget af lokale produkter for at reducere transportafstande og begrænse 
skovrydning; fremhæver de muligheder, som samhørighedspolitikken og de regionale 
miljøstrategier tilbyder til støtte for denne flytning; 

36. fremhæver den positive effekt af korte fødevarekæder, som bidrager til at reducere 
madspild; minder om, at bylandbrug øger biodiversiteten i byerne, sikrer en bedre 
affaldshåndtering gennem lokal- og nabokompostering, opsamler regnvand og forbedrer 
luftkvaliteten, og opfordrer til, at samhørighedspolitikken styrker 
husholdningssystemerne, de lokalsamfundsbaserede systemer og de lokale og regionale 
fødevaresystemer i og omkring byerne; understreger behovet for at støtte bæredygtige 
landbrugspraksisser og hjælpe små landbrugere og lokale producenter med at opnå den 
nødvendige finansiering samt at udpege og gøre effektiv brug af 
finansieringsinstrumenter, som er tilgængelige på lokalt, nationalt og EU-plan;

37. understreger, at med hensyn til husdyrbrug er permanente græsarealer et vigtigt 
instrument til at opnå de fastlagte ambitiøse klimamål;

38. minder om, at skovene ud over kulstofbinding har en gavnlig indvirkning på klimaet, på 
atmosfæren, på bevarelsen af biodiversiteten og på forvaltningen af vandløb og 
vandmiljøer, at de beskytter jorden mod erosion forårsaget af vand og vind, og at de 
besidder andre nyttige naturlige egenskaber; 

39. mener, at fondene under samhørighedspolitikken bør bevare skovenes multifunktionelle 
rolle, sikre en god mangfoldighed af træarter samt bevare og øge skovressourcerne af 
hensyn til befolkningens trivsel og forbedringen af miljøet;

40. understreger vigtigheden af at fastholde unge mennesker i landdistrikterne og gøre det 
tiltrækkende for dem at vende tilbage dertil for at gøre brug af deres moderne viden om 
og perspektiv på miljøbeskyttelse og klimaændringer og for at vende udviklingen i de 
demografisk udfordrede landdistrikter og gøre dem til blomstrende, levende, 
bæredygtige samfund; fremhæver derfor vigtigheden af passende støtte fra programmer 
for unge under samhørighedspolitikken;

41. udtrykker bekymring over, at det er nødvendigt at fortsætte med at producere mange 
fødevarer med mindre frugtbare arealer, forurenet jord og vand, stærkt begrænsede 
fiskeriområder og til tider ekstreme vejrforhold;

42. konstaterer med bekymring, at covid-19-pandemien har udstillet byernes sårbarhed i 
tilfælde af forsyningsafbrydelse, navnlig på fødevareområdet;

43. understreger, at det er absolut nødvendigt, at EU anlægger en strategi for 
modstandsdygtighed over for klimaændringerne, særligt på landbrugs- og 
fødevareområdet; mener, at samhørighedspolitikken kan spille en ledende rolle i denne 
forbindelse;

5 Jf. rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om udviklingen af planteproteinsektoren i Den 
Europæiske Union.
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44. mener, at samhørighedspolitikken bør bidrage til opbygning af kortere forsyningskæder 
i EU's fødevaresystemer, herunder gennem flytning af landbrugsproduktionen; 
understreger, at målet med en sådan flytning er at producere, forarbejde og forbruge 
fødevarer lokalt for at styrke fødevaresikkerheden i de europæiske områder, skabe 
lokale jobs og mindske forbruget af fossil energi og dermed klimapåvirkningen kraftigt;

45. mener, at samhørighedspolitikken bør støtte regionale projekter til etablering af 
fremtidige landbrugssystemer med fokus på blandingskultur, der kombinerer flere 
plantearter (plantekombinationer), almindelige afgrøder og træer (skovlandbrug) og 
endog blandinger af afgrøder, træer og dyr (agroøkologi og permakultur); understreger, 
at sådanne agroøkosystemer ville opnå mere biodiversitet og heterogenitet, hvilket ville 
gøre dem mindre sårbare over for sygdomme og klimaforstyrrelser;

46. opfordrer indtrængende til, at samhørighedspolitikken styrker landbrugssystemerne i 
byerne og i bynære områder ved at udvikle byhaver, taghaver, permakultursystemer i 
byområder og akvaponi; understreger dog, at selv om bylandbrug i høj grad forbedrer 
bybefolkningernes fødevaresikkerhed, vil det fortsat kun udgøre et supplement til 
fødevareforsyningen i de store byer; understreger derfor nødvendigheden af at beskytte 
og fremme det bynære landbrug;

47. mener, at udviklingen af skove i byområder er af stor relevans med hensyn til at 
begrænse følgerne af opvarmningen af klimaet i byerne, bl.a. under hedebølger; 
understreger, at skyggefulde områder skabt af byvegetation ifølge FN kunne reducere 
behovet for luftkonditionering med 30 %; 

48. minder om, at øget beplantning i byerne kan gøre det muligt at oprette biodiversitetsøer, 
reducere lyd- og luftforureningen, genoprette beskadigede jordområder, forebygge tørke 
og udgøre et vigtigt kulstofdræn; 

49. understreger imidlertid, at det er vigtigt at sikre en god mangfoldighed af træarter i 
byområder og at fremme hjemmehørende arter; 

50. understreger ligeledes, at der er grænser for anvendelsen af træer i rækker; fremhæver, 
at der bør være forskelligartede træarter valgt efter den komplementære rolle, de skal 
udfylde, kombineret med buske, græsmarksplanter og lodder med løs jord; opfordrer 
ligeledes til, at man fremmer plantning af frugttræer i byområder; mener, at fondene 
under samhørighedspolitikken bør støtte projekter, der opfylder disse betingelser;

51. understreger de positive sider ved udviklingen af biodiversitetsfremmende græsarealer i 
byområder; anmoder fondene under samhørighedspolitikken om at støtte eksisterende 
projekter i overensstemmelse hermed;

52. understreger, at EU's makroregionale strategier bør bidrage til at opbygge et samarbejde 
med henblik på at løse regionale problemer og problemer i vandløbsoplande i 
forbindelse med modvirkning af og tilpasning til klimaændringer i landbrugs-, fødevare-
, skovlandbrugs- og skovbrugssektoren på områder såsom tørke-, oversvømmelses- og 
brandbeskyttelse, genopretning af floder og forbedring af floders konnektivitet, effektiv 
kollektiv affaldshåndtering, navnlig gennem nye genanvendelsesteknologier inden for 
affaldshåndtering i landbruget, herunder med henblik på energiproduktion, som gør 
landbrugene mere modstandsdygtige over for almindelige risici, og udvikling af 
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bæredygtig fødevareproduktion i EU og lokalt, navnlig ved at etablere og styrke korte 
forsyningskæder, hvis vigtighed tydeliggjordes af følgerne af covid-19-krisen; 

53. understreger, at miljøstrategier bør støtte og komplementere EU's makroregionale 
strategier i denne henseende; opfordrer til en europæisk plan for bekæmpelse af 
ørkendannelse og forringelse af landbrugsjord, som understøttes af makroregionale 
strategier;

54. fremhæver vigtigheden af at overholde partnerskabsprincippet i al programmering, 
gennemførelse og overvågning af EU's samhørighedspolitik og af at etablere et stærkt 
samarbejde mellem regionale og lokale myndigheder, NGO'er og interessenter, 
herunder landbrugsorganisationer og miljøorganisationer; understreger, at denne proces 
bør tage hensyn til kønsperspektivet;

55. bemærker, at lokalsamfunds- og borgerinitiativer kan være en stærk støtte for den 
økologiske omstilling samt til at modvirke og tilpasse til klimaændringerne, og at lokale 
aktionsgrupper og Leader-programmet kan være vigtige redskaber til at opnå dette; 
opfordrer medlemsstaterne og regionale myndigheder til at koordinere disse 
programmer med deres regionale miljøstrategier;

56. understreger, at samhørighedspolitikken bør støtte investering i uddannelse og 
oplysning, som hjælper lokale myndigheder, arbejdstagere og virksomheder til at blive 
mere bevidste om de udfordringer, som klimaændringerne fører med sig, og den rolle de 
kan spille med hensyn til at modvirke klimaændringerne og tilpasse sig til dem inden 
for deres respektive sektorer;

57. fremhæver vigtigheden af at fremme synergier mellem samhørighedspolitikken og den 
fælles landbrugspolitik med henblik på at støtte landdistrikter, som er ekstremt sårbare 
over for effekterne af klimaændringerne, og at sikre omstillingen til en klimaneutral 
økonomi centreret omkring social og økonomisk samhørighed; 

58. understreger strukturfondenes betydning med hensyn til at støtte små og mellemstore 
virksomheder inden for landbrugs- og fødevaresektoren, så de bliver mere 
konkurrencedygtige og miljøvenlige;

59. understreger vigtigheden af konceptet om intelligente landsbyer med hensyn til at 
håndtere EU's klimarelaterede udfordringer og hilser dets integration i EU's fremtidige 
fælles landbrugspolitik og samhørigheds- og regionalpolitik velkommen; fastholder, at 
medlemsstaterne bør medtage de intelligente landsbyer i deres operationelle program 
for gennemførelsen af EU's samhørighedspolitik på nationalt og regionalt niveau samt i 
deres nationale strategiske planer for den fælles landbrugspolitik, hvilket forudsætter, at 
der udarbejdes strategier for intelligente landsbyer6 på nationalt plan; understreger 
Leader/CLLD-modellens rolle i forbindelse med gennemførelsen af strategierne for 
intelligente landsbyer, som bør have et stærkt fokus på digitalisering, bæredygtighed og 

6 Artikel 72, litra b), (ændringsforslag 513) i Europa-Parlamentets udtalelse til førstebehandlingen om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af 
medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for 
Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1307/2013.
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innovation;

60. fremhæver mulighederne i udvikling og rehabilitering af brownfields, hvilket kan skabe 
nye industri- og inkubationscentre med jordrensning og miljøforbedringer af gamle 
industriområder, for at mindske behovet for yderligere byggeri på nye byggegrunde og 
tiltrække virksomheder og regionale investeringer, hvorved der også skabes job;

61. glæder sig over, at Kommissionen vil fremlægge en strategi for landdistrikterne, og 
understreger behovet for at styrke synergierne mellem de forskellige struktur- og 
investeringsfonde med henblik på at hjælpe landbrugs- og fødevaresektorerne med at 
forbedre deres økonomiske resiliens og miljømæssige bæredygtighed;

62. fremhæver, at investering i bæredygtig grøn infrastruktur på lokalt og regionalt niveau 
gennem EU's samhørighedspolitik er afgørende for at bekæmpe effekterne af 
klimaændringerne på landbrug og skovbrug og for at forbedre menneskers, naturens og 
økonomiens klimaresiliens;

63. fremhæver, at samhørighedspolitikken skal fokusere på en omfattende omstilling af den 
europæiske økonomi til en bioøkonomi baseret på biogene ressourcer fra landbrug og 
skovbrug;

64. fremhæver fordelene ved at etablere en makro-Middelhavsregion, navnlig med hensyn 
til at styrke produktionen af og eksportmulighederne for lokale produkter;

65. fremhæver vigtigheden af en bottom-up-tilgang til samhørigheden og den regionale 
udvikling, hvor initiativerne bør komme fra det regionale niveau og/eller 
medlemsstatsniveau;

66. fremhæver, at der i forbindelse med samhørighedspolitikken og de regionale 
miljøstrategier bør være særlig opmærksomhed på at øge anvendelsen af træ fra 
bæredygtigt skovbrug i alle dele af økonomien (navnlig byggesektoren), da træ har den 
unikke egenskab, at det kan lagre store mængder CO2 og samtidig erstatte 
energikrævende ressourcer som stål og beton;

67. mener, at digitalisering og AI-teknologier kan føre til et mere bæredygtigt, resilient og 
ressourceeffektivt landbrug og også skabe nye typer af job, men kræver passende 
uddannelse, som alle bør have adgang til;

68. fremhæver behovet for at styrke EU's investering i bredbånd i landdistrikterne for at 
give landbrugerne mulighed for at integrere digitale teknologier med henblik på at 
udvikle præcisionslandbrug, da dette vil være afgørende for deres økologiske 
omstilling;

69. understreger, at igangværende landbrugsmetoder og grønne infrastrukturprojekter inden 
for land- og skovbrug har en positiv indvirkning på kulstoflagrene og 
drivhusgasregnskaberne i medlemsstaterne;

70. minder om, at EU's aktuelle politiske initiativer skal tage hensyn til den europæiske 
økonomis konkurrenceevne på lang sigt og til små og mellemstore virksomheders 
interesser;
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71. fremhæver behovet for at forbedre alle former for konnektivitet (bredbånd, transport 
etc.) i landdistrikterne på en økonomisk overkommelig, bæredygtig og miljøvenlig 
måde;

72. fremhæver, at udbredelsen af en samhørighedspolitik og regionale miljøstrategier, som 
er orienteret mod klimaændringer, skal være underbygget og understøttet af videnskab, 
forskning og innovation; 

73. understreger, at forskning og investering i klimaeffektive og biodiversitetsfremmende 
landbrugsløsninger derfor bør integreres i de regionale miljøstrategier; 

74. fremhæver behovet for, at fondene under samhørighedspolitikken støtter flere projekter 
for uddannelse, navnlig i agroøkologisk landbrug.
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