
AD\1223154NL.docx PE660.319v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

2020/2074(INI)

1.2.2021

ADVIES
van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

aan de Commissie regionale ontwikkeling

inzake het cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het kader van de 
strijd tegen de klimaatverandering
(2020/2074(INI))

Rapporteur voor advies: Francisco Guerreiro

 



PE660.319v02-00 2/13 AD\1223154NL.docx

NL

PA_NonLeg



AD\1223154NL.docx 3/13 PE660.319v02-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 
regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat het cohesiebeleid voor de periode 2021-2027 wordt geacht 37 % bij te 
dragen tot het algemene streefcijfer van minimaal 30 % van de totale Uniebegroting en 
de uitgaven van NextGenerationEU voor het klimaat;

B. overwegende dat de uitvoering van het streefdoel om de broeikasgasemissies in 2020 
met 20 % terug te dringen volgens de Europese Rekenkamer tot meer en doelgerichtere 
financiering voor klimaatactie bij het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en in 
het cohesiebeleid heeft geleid, maar dat op de gebieden landbouw, 
plattelandsontwikkeling en visserij geen sprake is van een significante verschuiving in 
de richting van klimaatactie en niet alle potentiële mogelijkheden voor de financiering 
van klimaatgerelateerde actie volledig zijn verkend1;

C. overwegende dat naar schatting 8 tot 10 % van alle broeikasgasemissies afkomstig is 
van voedselverlies en voedselverspilling2;

1. merkt op dat de landbouwsector van strategisch belang is voor de voedselzekerheid in 
de EU en de rest van de wereld en dat landbouwgemeenschappen het meest zijn 
blootgesteld aan de gevolgen van de klimaatverandering; 

2. benadrukt daarom dat het cohesiebeleid een sterke integratie van het klimaat in de 
landbouw- en voedselgerelateerde sectoren moet ondersteunen en ervoor moet zorgen 
dat alle EU-financieringsprogramma’s en -projecten worden opgenomen in strategieën 
ter ondersteuning van ambitieuze klimaatdoelstellingen, om een rechtvaardige transitie 
naar een klimaatneutrale, circulaire economie te waarborgen en landbouwers meer 
middelen te geven voor duurzame ontwikkeling; merkt op dat in het cohesiebeleid 
aandacht moet uitgaan naar ecologische, sociale en economische duurzaamheid en dat 
het klimaatrechtvaardigheid, armoedebestrijding en de versterking van de rechten van 
werknemers in deze sector moet verzekeren;

3. benadrukt dat het voorkomen en terugdringen van voedselverspilling en voedselverlies, 
alsook het versterken van lokale structuren en regionale waardeketens essentieel zijn om 
alle emissies afkomstig van kweek/teelt, productie en vervoer terug te dringen;

4. onderstreept dat de voedselproductie en voedselzekerheid in de Europese Unie 
overeenkomstig artikel 2 van de Overeenkomst van Parijs niet in gevaar mogen worden 
gebracht door de integratie van het klimaat in de landbouw;

5. wijst erop dat de Europese Green Deal tot doel heeft het natuurlijk kapitaal van de EU 
te beschermen, behouden en verbeteren en de gezondheid en het welzijn van de burgers 

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf [Speciaal verslag 
nr. 31/2016: Minimaal elke vijfde euro uit de EU-begroting aan klimaatactie besteden: er wordt ambitieus aan 
gewerkt, maar het risico dat het doel niet wordt gehaald, blijft groot, blz. 7] 
2 https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/
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te beschermen tegen milieugerelateerde risico’s en effecten;

6. benadrukt dat het van belang is de Europese structuur- en investeringsfondsen 
efficiënter te maken en aan te vullen, met het oog op het bestrijden van de 
klimaatverandering en het verhogen van de levenskwaliteit in plattelandsgebieden;

7. benadrukt dat een doeltreffende veehouderij kan bijdragen aan het verminderen van de 
broeikasgasemissies, het verbeteren van de putten en het verhogen van de productiviteit 
ervan;

8. is ingenomen met het aangenomen meerjarig financieel kader van de Unie voor 2021-
2027 (MFK) en NextGenerationEU (NGEU), die een goede financiële basis vormen ter 
ondersteuning van beleidslijnen die de Unie in staat stellen om in 2030 de doelstelling 
van een vermindering van de broeikasgasemissies met ten minste 55 % te halen3; 

9. onderstreept dat, om toe te werken naar die doelstelling, de toewijzingen uit de ESI-
fondsen ter ondersteuning van de transitie naar klimaatneutraliteit in alle in aanmerking 
komende sectoren uiteindelijk naar boven moeten worden bijgesteld, net als de EFRO-
middelen voor de “groene, koolstofarme doelstelling”4; 

10. benadrukt dat het niet-schadenbeginsel moet worden geëerbiedigd in regionale 
milieustrategieën;

11. benadrukt dat de beperkte beschikbaarheid van financiële middelen in de begrotingen 
van de EU, de lidstaten en de regio’s in de nabije toekomst steeds merkbaarder zal 
worden als gevolg van de ongekende economische recessie vanwege de 
pandemiemaatregelen en de brexit;

12. benadrukt dat binnen het MFK 2021-2027 en NGEU minimaal 30 % van alle uitgaven 
voor de klimaatdoelstelling is gereserveerd, wat betekent dat ten minste 
547 miljard EUR aan nieuwe financiële EU-middelen beschikbaar wordt gemaakt voor 
de groene transitie;

13. benadrukt dat het belangrijk is regionale milieustrategieën in steden en op het platteland 
te koppelen aan ambitieuze klimaatdoelstellingen die verder gaan dan de algemene 
doelstelling om tegen 2050 een klimaatneutrale EU tot stand te brengen, rekening 
houdend met de aanzienlijke bijdrage van de landbouw-, de voedings- en de 
bosbouwsector, in de wetenschap dat de bodem en bossen de grootste CO2-reservoirs in 
de wereld zijn en hun potentieel onvoldoende wordt benut; 

14. merkt op dat deze doelstellingen moeten aansluiten op de algemene doelstellingen van 
de EU in dit verband; 

15. benadrukt dat het cohesiebeleid moet aansluiten op de doelstellingen van de Europese 
Green Deal en de bijbehorende “van boer tot bord”-strategie en biodiversiteitsstrategie; 
onderstreept dat regionale milieustrategieën blijk moeten geven van een evenwichtige 

3 Zie ook het oorspronkelijke standpunt van het Europees Parlement waarin een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 65 % in 2030 werd bepleit.
4  https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-
transition-in-the-eu/file
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aanpak waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande afwegingen tussen de 
beperking van de klimaatverandering, de bescherming van de biodiversiteit en de 
economische en sociale aspecten, teneinde deze crises op gecoördineerde wijze aan te 
pakken; 

16. is van mening dat de ambitieuze beleidsmaatregelen van de EU door alle economische 
en sociale actoren moet worden uitgevoerd en met name gericht moeten zijn op het 
waarborgen van voedselzekerheid en het betaalbaar houden van voedsel;

17. verzoekt de Commissie zich opnieuw te beraden over de rol van biotechnologie; merkt 
op dat biotechnologie bijdraagt tot de matiging van de klimaatverandering door 
oplossingen aan te reiken om het gebruik van materialen uit fossiele grondstoffen te 
vervangen door materialen uit biologische grondstoffen; merkt op dat het duurzame 
gebruik van bouwland van fundamenteel belang is om de verschillende 
landbouwproductiemodellen doeltreffend te laten bijdragen aan de matiging van de 
klimaatverandering;

18. dringt aan op een rechtvaardige en inclusieve transitie naar klimaatneutraliteit, met 
speciale aandacht voor burgers die in plattelands- en afgelegen gebieden wonen;

19. wijst erop dat innovatie in de plantenveredeling, door middel van instrumenten zoals 
genbewerking, een enorm potentieel heeft om variëteiten te ontwikkelen met een groter 
vermogen om de klimaatverandering te matigen;

20. is van mening dat een klimaatslimme landbouw afhankelijk is van het gebruik en de 
ontwikkeling van nieuwe landbouwtechnologieën, met name in het geval van kleine en 
biologische landbouwers;

21. verzoekt de Commissie, met het oog op de matiging van de klimaatverandering, haar 
inspanningen niet uitsluitend te richten op de ontwikkeling van de biologische 
landbouw, maar eveneens op de bevordering van geïntegreerde productiemodellen, 
precisielandbouw of technieken voor bodembehoud;

22. dringt aan op betrouwbare gegevens, een betere toegang tot informatie en een 
uitgebreide opleiding voor landbouwers teneinde de vaststelling en toepassing van beste 
praktijken om de klimaatverandering te matigen, te bevorderen;

23. onderstreept dat regionale milieustrategieën alle steun aan infrastructuurprojecten voor 
fossiele brandstoffen en fossiele gassen moeten uitsluiten en de productie van 
hernieuwbare energie en een efficiënt gebruik van hulpbronnen in de landbouw-, de 
voedings-, de agrobosbouw- en de bosbouwsector moeten ondersteunen, waarbij de 
gelijke behandeling van alle mogelijke begunstigden moet worden gewaarborgd; 
benadrukt dat een dergelijke koers niet alleen goed zou zijn voor de biodiversiteit en 
broeikasgasemissies, maar ook de inputkosten van landbouwbedrijven kan doen dalen 
en een gunstig effect op de regionale economie kan hebben; 

24. stelt voor dat de betrokken autoriteiten voorrang geven aan de duurzaamste opties met 
een terugverdientijd van de koolstofschuld die strookt met de EU-klimaatdoelstellingen, 
zoals wind-, golf- of zonne-energie, en dat zij bio-energieprojecten onderwerpen aan 
strenge wetenschappelijk actuele duurzaamheids- en subsidiabiliteitscriteria waarin ook 
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rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van de respectieve soort biomassa en 
herstel- en beschermingsdoelstellingen; 

25. benadrukt dat de landbouwsector het potentieel heeft om hernieuwbare energie, zoals 
biogas, te produceren uit landbouwafval en -residuen zoals mest, of uit andere bronnen 
van afval en residuen van de voedingsmiddelenindustrie, rioolwater, afvalwater en 
huishoudelijk afval; 

26. benadrukt dat het belangrijk is fosfor op de velden te houden door het te recyclen, om 
zo vervuiling te voorkomen en er geen te hoeven toevoegen, en dringt erop aan dat in 
het kader van het cohesiebeleid projecten ter verwezenlijking van dit doel worden 
ondersteund, met name door menselijke uitwerpselen te recyclen; 

27. acht het van belang het potentieel van de circulaire economie te ontsluiten omdat die 
bijdraagt tot een efficiënter gebruik van hulpbronnen en duurzame consumptie 
bevordert; onderstreept tevens de belangrijke rol van een circulaire bio-economie bij de 
strijd tegen klimaatverandering;

28. merkt op dat de ontwikkeling van de circulaire economie en de bio-economie meer 
banen in de primaire productie zal creëren, en benadrukt dat de bio-economie nieuwe 
vaardigheden, nieuwe kennis en nieuwe disciplines vereist die moeten worden 
ontwikkeld en/of verder moeten worden geïntegreerd in opleiding en onderwijs in deze 
sector teneinde de met de bio-economie gepaard gaande maatschappelijke 
veranderingen aan te pakken, het concurrentievermogen, groei en werkgelegenheid te 
bevorderen, aan de behoeften van de sector te voldoen en ervoor te zorgen dat 
vaardigheden en banen beter op elkaar zijn afgestemd;

29. benadrukt dat de productie van hernieuwbare energie, zoals biogas, landbouwers een 
enorm potentieel biedt om hun klimaatefficiëntie te verhogen en van duurzame 
landbouw een winstgevend bedrijfsmodel te maken dat groei en (gespecialiseerde) 
banen in plattelandsgebieden oplevert; onderstreept dat de noodzakelijke investeringen 
aanzienlijk zijn en dat landbouwers daarom toegankelijke financiering nodig hebben;

30. dringt erop aan dat in regionale milieustrategieën bijzondere aandacht wordt besteed aan 
steun voor het vervangen van fossielebrandstof-intensieve materialen door 
hernieuwbare en biogebaseerde materialen uit de bosbouw en landbouw, zijnde twee 
sectoren die enerzijds koolstof uitstoten maar anderzijds ook als koolstofputten 
fungeren;

31. benadrukt dat voor elke sector een concept voor de uitfasering van op fossiele 
brandstoffen gebaseerde energie noodzakelijk is teneinde een bijdrage te leveren aan de 
doelstellingen van de Green Deal en klimaatneutraliteit;

32. benadrukt dat de uitwerking van het cohesiebeleid en regionale milieustrategieën 
daadwerkelijke stimulansen voor het bedrijfsleven vergt die op de beleidsdoelstellingen 
ter bestrijding van de klimaatverandering afgestemd zijn;

33. beklemtoont dat duurzaam bosbeheer dicht bij de natuur van cruciaal belang is voor een 
aanhoudende absorptie van broeikasgassen uit de atmosfeer en bovendien zorgt voor de 
levering van hernieuwbare en klimaatvriendelijke grondstoffen voor houtproducten die 
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koolstof opslaan en fossiele materialen en brandstoffen kunnen vervangen; 

34. onderstreept dat de drieledige rol van bossen (put, opslag en vervanging) bijdraagt tot 
het terugdringen van koolstofemissies in de atmosfeer terwijl de bossen kunnen 
doorgroeien en in vele andere diensten blijven voorzien, en dat ze daarom een integraal 
onderdeel van regionale milieustrategieën moeten uitmaken;

35. stipt aan dat het voor de matiging van de klimaatverandering van belang is dat de 
Europese productie van levensmiddelen en diervoeders, met inbegrip van plantaardige 
eiwitten5 en een doeltreffend gebruik van gewassen zoals blijvend gras, weer een 
lokaler karakter krijgt en verbeterd wordt en dat de consumptie van lokale producten 
wordt bevorderd om de afstanden voor het vervoer te verkorten en ontbossing te 
beperken; wijst op de mogelijkheden die het cohesiebeleid en regionale 
milieustrategieën bieden om deze productie opnieuw lokaal te helpen maken; 

36. benadrukt de positieve invloed van korte voedselketens, bijvoorbeeld op het 
terugdringen van voedselverspilling; wijst erop dat stadslandbouw de biodiversiteit in 
steden verrijkt, het afvalbeheer verbetert dankzij compostering in de buurt, regenwater 
vasthoudt en de luchtkwaliteit verbetert, en dringt erop aan dat via het cohesiebeleid de 
binnenlandse, regionale en lokale voedselsystemen in en rond steden worden versterkt; 
benadrukt dat het van belang is duurzame landbouwpraktijken te ondersteunen, kleine 
landbouwers en lokale producenten te helpen de nodige financiële middelen te 
verkrijgen, en de beschikbare financieringsinstrumenten op lokaal, nationaal en 
Europees niveau in kaart te brengen en efficiënt te gebruiken;

37. wijst erop dat blijvend grasland essentieel is voor de veehouderij om de ambitieuze 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken;

38. stipt aan dat bossen, naast koolstofvastlegging, een gunstig effect hebben op het 
klimaat, de atmosfeer, het behoud van de biodiversiteit en het beheer van rivieren en 
waterwegen, dat zij de bodem beschermen tegen erosie door water en wind, en dat zij 
andere nuttige natuurlijke eigenschappen hebben; 

39. is van mening dat de fondsen van het cohesiebeleid moeten worden ingezet voor het 
behoud van de multifunctionele rol van bossen, het behoud van een goede diversiteit in 
boomsoorten, het behoud en de toename van bosrijkdommen voor het welzijn van de 
bevolking en de verbetering van de omgeving;

40. benadrukt hoe belangrijk het is jonge mensen te binden aan en terug te halen naar 
plattelandsgebieden, zodat zij hun hedendaagse kennis van en standpunten over 
milieubescherming en klimaatverandering kunnen inbrengen en plattelandsgebieden die 
in demografisch opzicht onder druk staan, kunnen veranderen in bloeiende, bruisende 
en duurzame gemeenschappen; acht het daarom belangrijk dat programma’s uit hoofde 
van het cohesiebeleid in voldoende steun voor jongeren voorzien;

41. merkt met bezorgdheid op dat we veel voedingsmiddelen zullen moeten blijven 
produceren met minder vruchtbare grond, vervuilde bodems en vervuild water, sterk 

5 Zie het verslag van de Commissie aan de Raad en het Parlement over de ontwikkeling van plantaardige 
eiwitten in de Europese Unie.
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ingekrompen visserijgebieden en soms extreme weersomstandigheden;

42. stelt met ongerustheid vast dat de COVID-19-pandemie heeft aangetoond hoe 
kwetsbaar steden zijn wanneer de bevoorrading, met name van voedsel, wordt 
onderbroken;

43. benadrukt dat de EU absoluut een veerkrachtig beleid moet goedkeuren inzake de 
gevolgen van de klimaatverandering, met name inzake landbouw en voeding; is van 
mening dat het cohesiebeleid hierin een sleutelrol kan spelen;

44. is van mening dat het cohesiebeleid de totstandbrenging van kortere toeleveringsketens 
voor onze voedselsystemen moet ondersteunen, met name via het opnieuw lokaal 
maken van onze landbouwproductie; benadrukt dat de doelstelling van het opnieuw 
lokaal maken erin bestaat voedsel lokaal te produceren, te verwerken en te verbruiken 
teneinde de voedselzekerheid van de Europese regio’s te versterken, lokale banen te 
creëren en ons verbruik van fossiele brandstoffen drastisch terug te dringen en derhalve 
ook onze invloed op het klimaat te verkleinen;

45. is van mening dat het cohesiebeleid regionale projecten moet ondersteunen die gericht 
zijn op het opzetten van toekomstige landbouwsystemen die toegespitst zijn op 
polycultuur, hetgeen een combinatie is van meerdere plantensoorten (combinaties van 
gewassen), akkerbouwgewassen en bomen (boslandbouw), en zelfs combinaties van 
teelten, bomen en dieren (conserveringslandbouw en permacultuur); benadrukt dat 
dergelijke agro-ecosystemen aan biodiversiteit en aan heterogeniteit zouden winnen, 
hetgeen ze minder kwetsbaar zou maken voor ziekten en verstoringen van het klimaat;

46. dringt er met klem op aan dat via het cohesiebeleid stedelijke en voorstedelijke 
landbouwsystemen worden versterkt, door de ontwikkeling van volkstuinen, daktuinen, 
systemen van stedelijke permacultuur en aquaponics; benadrukt evenwel dat stedelijke 
landbouw de voedselzekerheid van de stedelijke bevolking weliswaar aanzienlijk 
verbetert, maar in grote steden slechts een aanvulling op de voedselvoorziening vormt; 
beklemtoont dan ook de noodzaak om de voorstedelijke landbouw te beschermen en te 
bevorderen;

47. is van mening dat de ontwikkeling van stadsbossen erg belangrijk is om de gevolgen 
van de opwarming van de aarde in steden te milderen, met name tijdens hittegolven; 
benadrukt dat volgens de VN in gebieden met schaduw afkomstig van stedelijke 
vegetatie de behoefte aan airconditioning met 30 % zou kunnen worden verminderd; 

48. wijst erop dat de ontwikkeling van herbegroeiing in steden kan bijdragen tot de vorming 
van biodiversiteitseilanden, een buffer kan vormen tegen geluidsoverlast en 
luchtvervuiling, aangetaste bodems kan helpen herstellen, uitdroging kan voorkomen en 
een interessante koolstofput kan vormen; 

49. benadrukt evenwel dat het van essentieel belang is om een goede diversiteit van de in de 
stad aangeplante boomsoorten te waarborgen en voorrang te geven aan inheemse 
soorten; 

50. benadrukt ook de grenzen van het gebruik van laanbomen; dringt erop aan te kiezen 
voor diverse boomsoorten, die zijn gekozen op basis van de functie die zij aanvullend 
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moeten vervullen, in combinatie met struiken, kruidachtige planten en stukken 
braakliggend terrein; vraagt tevens het aanplanten van fruitbomen in de stad te 
bevorderen; is van mening dat de fondsen van het cohesiebeleid projecten moeten 
ondersteunen die aan deze voorwaarden voldoen;

51. benadrukt de verdiensten van de ontwikkeling van ecologische weiden in het stedelijk 
milieu; vraagt dat de fondsen van het cohesiebeleid worden gebruikt om de bestaande 
projecten op dat gebied te ondersteunen;

52. benadrukt dat de macroregionale strategieën van de EU samenwerkingsverbanden tot 
stand moeten helpen brengen om regionale problemen en problemen met 
stroomgebieden op te lossen die verband houden met de matiging van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering in de landbouw-, de voedings-, de boslandbouw- en de 
bosbouwsector, op gebieden als bescherming tegen overstromingen, droogte en brand, 
het herstel van rivieren en de verbetering van rivierverbindingen, efficiënt collectief 
afvalbeheer, met name via nieuwe recyclingtechnologieën inzake het beheer van 
landbouwafval, onder meer met het oog op energieproductie, zodat landbouwbedrijven 
beter bestand zijn tegen veelvoorkomende risico’s, en de ontwikkeling van duurzame 
Europese en lokale voedselproductie, met name door korte toeleveringsketens tot stand 
te brengen en te versterken, waarvan het belang is gebleken door de gevolgen van de 
COVID-19-crisis; 

53. onderstreept dat milieustrategieën de macroregionale strategieën van de EU in dit 
verband moeten schragen en aanvullen; roept op tot een Europees plan ter bestrijding 
van woestijnvorming en de aantasting van landbouwgronden, dat wordt ondersteund 
door de regionale milieustrategieën;

54. benadrukt hoe belangrijk het is het beginsel van partnerschap in de hele programmering, 
uitvoering en monitoring van het EU-cohesiebeleid aan te houden en een sterke 
samenwerking tussen regionale en lokale autoriteiten, ngo’s en belanghebbenden tot 
stand te brengen, met inbegrip van landbouworganisaties en milieugerelateerde ngo’s; 
benadrukt dat bij dit proces het genderperspectief moet worden meegenomen;

55. merkt op dat gemeenschaps- en burgerinitiatieven de ecologische transitie en de 
matiging van en aanpassing aan klimaatverandering in hoge mate kunnen steunen, en 
dat plaatselijke actiegroepen en het Leader-programma uitgelezen instrumenten zijn om 
dit te realiseren; spoort de lidstaten en regionale autoriteiten aan om deze programma’s 
te coördineren met hun regionale milieustrategieën;

56. benadrukt dat het cohesiebeleid investeringen in onderwijs en opleiding moet 
ondersteunen teneinde lokale autoriteiten, arbeidskrachten en bedrijven te helpen beter 
in te spelen op de uitdagingen van klimaatverandering en meer rekening te houden met 
de rol die zij in hun eigen sector kunnen spelen bij de matiging van en aanpassing aan 
klimaatverandering;

57. benadrukt dat het belangrijk is synergieën te bevorderen tussen het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, met het oog op het ondersteunen van 
plattelandsgebieden die bijzonder kwetsbaar zijn voor de effecten van 
klimaatverandering, en te waarborgen dat de transitie naar een klimaatneutrale 
economie gebaseerd is op sociale en economische cohesie; 
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58. benadrukt het belang van de structuurfondsen voor de ondersteuning van kleine en 
middelgrote ondernemingen in de agrovoedingssector, zodat deze ondernemingen 
concurrerender en milieuvriendelijker worden;

59. benadrukt het belang van het concept van slimme dorpen om de klimaatgerelateerde 
uitdagingen in de Unie het hoofd te bieden en is ingenomen met de integratie van dit 
concept in het toekomstige GLB en het regionaal en cohesiebeleid van de Unie; dringt 
erop aan dat de lidstaten de benadering van slimme dorpen opnemen in hun operationeel 
programma voor de nationale en regionale uitvoering van het EU-cohesiebeleid, alsook 
in hun nationale strategische GLB-plannen, waarvoor zij nationale strategieën voor 
slimme dorpen6 moeten uitstippelen; benadrukt de rol van de Leader/CLLD-benadering 
bij de uitvoering van “slimme dorpen”-strategieën, die sterk gericht moeten zijn op 
digitalisering, duurzaamheid en innovatie;

60. wijst op de mogelijkheden om brownfields te ontwikkelen en weer in gebruik te nemen, 
bijvoorbeeld voor nieuwe industrieterreinen of starterscentra, waarbij de vervuilde 
grond van oude industrieterreinen wordt gesaneerd en de ecologische omstandigheden 
worden verbeterd, waardoor minder nieuwe industrieterreinen hoeven te worden 
gebouwd en bedrijven en regionale investeringen worden aangetrokken en nieuwe 
werkgelegenheid wordt geschapen;

61. is ingenomen met het voornemen van de Commissie om een strategie voor 
plattelandsgebieden te presenteren en benadrukt hoe belangrijk het is de synergieën 
tussen de verschillende structuur- en investeringsfondsen te versterken teneinde de 
agrovoedingssector te helpen bij het verbeteren van zijn economische veerkracht en 
ecologische duurzaamheid;

62. benadrukt dat investeringen in duurzame groene infrastructuren op lokaal en regionaal 
niveau via het EU-cohesiebeleid van essentieel belang zijn om de gevolgen van 
klimaatverandering voor de land- en bosbouw tegen te gaan en de veerkracht van de 
mens, de natuur en de economie ten opzichte van het klimaat te verbeteren;

63. wijst erop dat het cohesiebeleid gericht moet zijn op een complete transitie van de 
Europese economie naar een bio-economie die op biogene hulpbronnen van de land- en 
bosbouw draait;

64. benadrukt de voordelen van de totstandbrenging van een mediterrane macroregio, met 
name wat betreft de versterking van de productie en de exporteerbaarheid van lokale 
producten;

65. wijst op het belang van een bottom-upbenadering van cohesie en regionale 
ontwikkeling, waarbij op regionaal niveau en/of in de lidstaten initiatieven worden 

6 Artikel 72 ter (amendement 513) van het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing over het 
voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake 
steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening 
(EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad.
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ontplooid;

66. benadrukt dat in het cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het bijzonder 
aandacht moet worden besteed aan het verhogen van het gebruik van hout uit duurzame 
bosbouw in alle economische sectoren (vooral in de bouw), aangezien hout de unieke 
eigenschap heeft dat het grote hoeveelheden CO2 opslaat, terwijl het energie-intensieve 
hulpbronnen als staal en beton kan vervangen;

67. is van mening dat digitalisering en AI-technologieën kunnen leiden tot een duurzamere 
en veerkrachtigere landbouw waar hulpbronnen efficiënter worden gebruikt, en tevens 
nieuwe soorten banen kunnen scheppen, al is daar passende opleiding en onderwijs voor 
nodig, waarvan iedereen gebruik moet kunnen maken;

68. benadrukt dat de EU-investeringen in breedband in plattelandsgebieden moeten worden 
versterkt, zodat landbouwers van digitale technologieën kunnen profiteren en 
precisielandbouw kunnen beoefenen, aangezien dit van essentieel belang is voor hun 
milieutransitie;

69. benadrukt dat lopende landbouwpraktijken en initiatieven op het gebied van groene 
infrastructuur in de land- en bosbouwsector een positief effect hebben op de 
koolstofvoorraad en de broeikasgasbalans in de lidstaten;

70. stipt aan dat in de huidige EU-beleidsinitiatieven rekening moet worden gehouden met 
het concurrentievermogen van de Europese economie op de lange termijn, alsook met 
de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen;

71. benadrukt dat alle soorten connectiviteit (breedband, vervoer enz.) in 
plattelandsgebieden op een betaalbare, duurzame en milieuvriendelijke manier moeten 
worden verbeterd;

72. wijst erop dat de toepassing van een op klimaatverandering gericht cohesiebeleid en 
regionale milieustrategieën moet worden geschraagd en ondersteund door wetenschap, 
onderzoek en innovatie; 

73. onderstreept dat onderzoek naar en investeringen in landbouwoplossingen die het 
klimaat ten goede komen en de biodiversiteit bevorderen, daarom in regionale 
milieustrategieën moeten worden geïntegreerd; 

74. benadrukt dat de fondsen van het cohesiebeleid meer opleidingsprojecten moeten 
ondersteunen, met name op het gebied van agro-ecologische landbouw.
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