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FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för 
regional utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till 
resolution som antas:

A. Sammanhållningspolitiken förväntas bidra under perioden 2021–2027 med 37 % av det 
övergripande målet om att minst 30 % av de totala utgifterna för unionens budget och 
Next Generation EU avsätts för klimatutgifter.

B. Enligt Europeiska unionens revisionsrätt har genomförandet av EU:s mål om 
en minskning med 20 % av växthusgasutsläppen senast 2020 lett till en ökad och bättre 
riktad finansiering av klimatåtgärder inom Europeiska regionala utvecklingsfonden och 
sammanhållningspolitiken, men inom jordbruk, landsbygdsutveckling och fiskeri har 
det dock inte skett någon betydande omställning till klimatåtgärder och alla potentiella 
möjligheter till finansiering av klimatrelaterade åtgärder har inte utforskats fullt ut1.

C. Mellan 8 och 10 % av alla växthusgasutsläpp beräknas härröra från livsmedelsförluster 
och matsvinn2.

1. Europaparlamentet konstaterar att jordbrukssektorn är strategiskt viktig för 
livsmedelstryggheten både i EU och hela världen, och att jordbrukssamhällen är de som 
är mest utsatta för klimatförändringarnas effekter. 

2. Europaparlamentet betonar därför att sammanhållningspolitiken måste stödja en stark 
integrering av klimatåtgärder i de jordbruks- och livsmedelsrelaterade sektorerna samt 
säkerställa att alla EU:s finansieringsprogram och projekt ingår i strategier som stöder 
ambitiösa klimatmål, för att säkerställa en jämlik omställning till en klimatneutral och 
cirkulär ekonomi och för att förbättra jordbrukarnas kapacitet för en hållbar utveckling. 
Parlamentet konstaterat att sammanhållningspolitiken måste ta hänsyn till miljömässig, 
social och ekonomisk hållbarhet och säkerställa klimaträttvisa, fattigdomsminskning 
och stärkta rättigheter för arbetstagare i denna sektor.

3. Europaparlamentet betonar att det är avgörande att förebygga och minska matsvinn och 
livsmedelsförluster samt att förstärka lokala strukturer och regionala värdekedjor för att 
minska alla utsläpp i samband med odling, tillverkning och transport.

4. Europaparlamentet understryker att i enlighet med artikel 2 i Parisavtalet måste 
klimatåtgärder integreras i jordbruket på ett sätt som inte hotar livsmedelsproduktionen 
och som tryggar livsmedelsförsörjningen i Europeiska unionen.

5. Europaparlamentet påminner om att den europeiska gröna given syftar till att skydda, 
bevara och stärka unionens naturkapital samt skydda medborgarnas hälsa och 
välbefinnande för miljörelaterade risker och effekter.

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_SV.pdf [Särskild rapport, 
2016: Att använda minst en femtedel av EU:s budget till klimatåtgärder: ambitiöst arbete pågår, men det finns 
en allvarlig risk för att målet inte uppnås, s. 7] 
2 https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/
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6. Europaparlamentet betonar att de europeiska struktur- och investeringsfonderna måste 
effektiviseras och kompletteras både när det gäller att bekämpa klimatförändringar och 
förbättra livskvaliteten i landsbygdsområden.

7. Europaparlamentet understryker att en effektiv animalieproduktion kan bidra till att 
minska växthusgasutsläpp, främja sänkor och förbättra produktiviteten.

8. Europaparlamentet välkomnar den antagna fleråriga budgetramen 2021–2027 för 
unionen och Next Generation EU, vilka utgör en solid ekonomisk grund för att stödja 
sådana politiska åtgärder som gör att unionen kan nå målet om att minska 
växthusgasutsläppen med minst 55 % fram till 20303. 

9. Europaparlamentet understryker att för att nå detta mål bör anslagen från ESI-fonderna, 
som stöder omställningen till klimatneutralitet i alla stödberättigade sektorer, höjas, 
liksom Eruf-medel som anslås till det gröna koldioxidsnåla målet4. 

10. Europaparlamentet betonar behovet av att respektera principen om att inte vålla skada 
i regionala miljöstrategier.

11. Europaparlamentet betonar att bristen på finansiella medel i EU, medlemsstaterna och 
i regionala budgetar kommer att öka inom en nära framtid på grund av den 
exceptionella ekonomiska lågkonjunkturen som åtgärderna i samband med pandemin 
och brexit har orsakat.

12. Europaparlamentet betonar att utgifterna från den fleråriga budgetramen 2021–2027 och 
Next Generation EU för klimatmålet har fastställts till minst 30 % av alla utgifter, vilket 
innebär att 547 miljarder EUR av EU:s nya ekonomiska resurser kommer att göras 
tillgängliga för den gröna omställningen.

13. Europaparlamentet betonar vikten av att koppla samman städers och 
landsbygdsområdens regionala miljöstrategier med ambitiösa klimatmål som går utöver 
det övergripande målet att uppnå ett klimatneutralt EU senast 2050, och beakta det 
betydande bidraget från jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorerna, med tanke 
på att mark och skog är världens största koldioxidreservoarer och att deras potential 
underutnyttjas. 

14. Europaparlamentet noterar att dessa mål måste ligga i linje med EU:s övergripande mål 
i detta avseende. 

15. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken bör överensstämma med 
målen för den europeiska gröna given samt med strategin Från jord till bord och 
strategin för biologisk mångfald. Parlamentet understryker att regionala miljöstrategier 
måste ta till sig ett balanserat tillvägagångssätt som tar hänsyn till befintliga 
avvägningar mellan begränsning av klimatförändringar, skydd av den biologiska 

3 Se även Europaparlamentets ursprungliga ståndpunkt som försvarade målet att minska växthusgasutsläppen 
med 65 % fram till 2030.
4 https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-transition-
in-the-eu/file
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mångfalden och ekonomiska och sociala aspekter, för att hantera dessa kriser på 
ett samordnat sätt. 

16. Europaparlamentet anser att EU:s ambitiösa politik bör genomföras av alla ekonomiska 
och sociala aktörer och särskilt syfta till att trygga livsmedelsförsörjningen och behålla 
livsmedelspriserna på en överkomlig nivå.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ompröva bioteknikens roll. Bioteknik 
bidrar till att begränsa klimatförändringarna genom att erbjuda lösningar som ersätter 
material av fossilt ursprung med biobaserade material. Hållbar användning av 
jordbruksmark är en nödvändig förutsättning för att de olika modellerna för 
jordbruksproduktion ska kunna bidra effektivt i arbetet med att begränsa 
klimatförändringarna.

18. Europaparlamentet vidhåller att omställningen till klimatneutralitet måste vara rättvis 
och inkluderande samt särskilt inriktad mot medborgare som bor på landsbygden och 
i avlägsna områden.

19. Europaparlamentet påpekar att innovation inom växtförädling, med hjälp av verktyg 
som genredigering, har en enorm potential när det gäller att utveckla varianter som har 
bättre förmåga att begränsa klimatförändringarna.

20. Europaparlamentet anser att ett klimatsmart jordbruk är beroende av att 
ny jordbruksteknik används och utvecklas, särskilt när det gäller småbrukare och 
ekologiska producenter.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att för att begränsa klimatförändringarna 
inte enbart fokuserar sina insatser på ekologiskt jordbruk utan även främjar modeller för 
integrerad produktion, precisionsjordbruk och metoder för markvård.

22. Europaparlamentet efterlyser tillförlitliga uppgifter, förbättrad tillgång till information 
och omfattande utbildning riktad till jordbrukare för att göra det lättare att fastställa och 
anta bästa praxis för att begränsa klimatförändringarna.

23. Europaparlamentet understryker att regionala miljöstrategier bör utesluta allt slags stöd 
till fossila bränslen och fossilgasinfrastrukturprojekt och stödja produktion av förnybar 
energi och resurseffektivitet inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorerna, 
och säkerställa jämlik behandling av alla eventuella stödmottagare. Parlamentet betonar 
att en sådan åtgärd inte bara skulle vara till nytta för den biologiska mångfalden och 
växthusgasutsläppen utan också minska gårdarnas kostnader för insatsvaror och ha 
en positiv inverkan på den regionala ekonomin. 

24. Europaparlamentet föreslår att de relevanta myndigheterna prioriterar de mest hållbara 
alternativen med den koldioxidåtervinningstid som är relevant för EU:s klimatmål, 
såsom vind- eller vågkraft eller solenergi, och att bioenergiprojekt blir föremål för 
strikta och vetenskapligt uppdaterade hållbarhets- och stödkriterier som också tar 
hänsyn till tillgången till respektive typ av biomassa samt återställande- och skyddsmål. 

25. Europaparlamentet framhåller att jordbrukssektorn har potential att producera förnybar 
energi, såsom biogas från jordbruksavfall och restprodukter såsom gödsel, eller från 
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andra källor till avfall och restprodukter från livsmedelsindustrin, avloppsvatten och 
kommunalt avfall. 

26. Europaparlamentet betonar vikten av att behålla åkrarnas fosfor genom att återvinna 
den, för att undvika föroreningar och behovet av att tillsätta fosfor, och efterlyser att 
sammanhållningspolitiken stöder projekt som syftar till att uppnå detta mål, särskilt 
genom återvinning av människoavföring. 

27. Europaparlamentet noterar vikten av att frigöra den cirkulära ekonomins potential, som 
bidrar till en effektivare resursanvändning och främjar hållbar konsumtion. Parlamentet 
understryker också den betydande roll som den cirkulära bioekonomin spelar i kampen 
mot klimatförändringarna.

28. Europaparlamentet konstaterar att utvecklingen av den cirkulära ekonomin och 
bioekonomin kommer att skapa fler arbetstillfällen inom primärproduktionen och 
betonar att bioekonomin kräver att ny kompetens, nya kunskaper och nya 
ämnesområden utvecklas och/eller integreras ytterligare i utbildningen inom denna 
sektor för att hantera bioekonomirelaterade samhällsförändringar, främja 
konkurrenskraft, tillväxt och nya arbetstillfällen, tillgodose sektorns behov och 
säkerställa att kompetens och arbetstillfällen matchas bättre.

29. Europaparlamentet betonar att produktionen av förnybar energi såsom biogas erbjuder 
enorma möjligheter för jordbrukare att öka sin klimateffektivitet samt bidrar till att göra 
hållbart jordbruk till en lönsam affärsmodell som erbjuder tillväxt och (kvalificerade) 
arbetstillfällen på landsbygden. Parlamentet understryker att de nödvändiga 
investeringarna är betydande och att jordbrukarna därför behöver tillgänglig 
finansiering.

30. Europaparlamentet insisterar på att man i regionala miljöstrategier bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt att stödja ersättning av fossilintensiva material mot förnybara och 
biobaserade material som härrör från skogs- och jordbruk, eftersom dessa två sektorer 
fungerar både som utsläppare av koldioxid och som kolsänkor.

31. Europaparlamentet betonar att det för varje sektor behövs ett koncept för utfasning av 
fossilbaserad energi för att bidra till att målen för den gröna given och klimatneutralitet 
uppnås.

32. Europaparlamentet understryker att utvecklingen av sammanhållningspolitiken och 
regionala miljöstrategier skulle kräva att man anpassar genuina affärsincitament med de 
politiska målen i kampen mot klimatförändringarna.

33. Europaparlamentet betonar att hållbart och naturnära skogsbruk är avgörande för 
fortlöpande upptag av växthusgaser från atmosfären och att det också gör det möjligt att 
tillhandahålla förnybart och klimatvänligt råmaterial till träprodukter som binder 
koldioxid och kan fungera som ersättning för fossilbaserade material och bränslen. 

34. Europaparlamentet understryker att skogens ”trippelroll” (sänka, lagring och ersättning) 
bidrar till minskade koldioxidutsläpp i atmosfären, samtidigt som den säkerställer att 
skogarna fortsätter att växa och erbjuder många andra tjänster. Den bör därför utgöra 
en integrerad del av regionala miljöstrategier.
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35. Europaparlamentet påminner om att för att begränsa klimatförändringarna är det viktigt 
att omlokalisera och förbättra den europeiska livsmedels- och foderproduktionen, 
däribland vegetabiliskt protein5 och effektiv användning av grödor såsom flerårigt gräs, 
och att främja konsumtionen av lokala produkter för att förkorta transportsträckorna och 
begränsa avskogningen. Parlamentet betonar de möjligheter som 
sammanhållningspolitiken och de regionala miljöstrategierna erbjuder för att stödja 
denna omlokalisering. 

36. Europaparlamentet betonar också den positiva effekten av korta leveranskedjor som 
bidrar till att minska matsvinn. Parlamentet påminner om att stadsjordbruk berikar den 
biologiska mångfalden i städerna, hanterar avfall bättre genom 
grannskapskompostering, tillvaratar regnvatten och förbättrar luftkvaliteten, och 
efterlyser att sammanhållningspolitiken ska stärka de inhemska, lokala och territoriella 
livsmedelssystemen i och omkring städer. Parlamentet betonar behovet av att stödja 
hållbara jordbruksmetoder och hjälpa småbrukare och lokalproducenter att få nödvändig 
finansiering, och att kartlägga samt effektivisera användningen av tillgängliga 
finansieringsinstrument på lokal, nationell och europeisk nivå.

37. Europaparlamentet betonar att permanenta betesmarker för djurhållningen är ett mycket 
viktigt verktyg för att uppnå de uppställda ambitiösa klimatmålen.

38. Europaparlamentet påminner om att utöver koldioxidbindningen har skogarna 
en gynnsam inverkan på klimatet, atmosfären, bevarandet av den biologiska mångfalden 
och förvaltningen av floder och vattenvägar. De skyddar dessutom marken från erosion 
orsakad av vatten och vind, och har även andra användbara naturliga egenskaper. 

39. Europaparlamentet anser att medel för sammanhållningspolitiken bör användas för att 
bibehålla skogarnas multifunktionella roll, säkerställa en mångfald av skogsarter, 
bibehålla och stärka skogsresurserna för människors välmående och en bättre miljö.

40. Europaparlamentet betonar vikten av att få unga människor att stanna kvar på 
landsbygden och locka dem tillbaka för att kunna använda sådana nya kunskaper om 
och perspektiv på miljöskydd och klimatförändringar som de innehar, och förvandla 
demografiskt utmanade landsbygdsregioner till blomstrande, livliga och hållbara 
samhällen. Parlamentet betonar därför vikten av tillräckligt stöd från 
sammanhållningspolitiska program för unga människor.

41. Europaparlamentet är oroat över att man måste fortsätta att producera stora mängder 
livsmedel på jordområden som är mindre bördiga, på förorenad mark och i förorenade 
vatten och i mycket mindre fiskeområden och ibland under extrema klimatförhållanden.

42. Europaparlamentet konstaterar med oro att covid-19-pandemin har påvisat hur sårbara 
städer är om försörjningen, särskilt livsmedelsförsörjningen, bryts.

43. Europaparlamentet understryker att det är absolut nödvändigt att unionen antar 
en politik som säkerställer motståndskraft mot klimatförändringarna, särskilt 

5 Se Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om utvecklingen av vegetabiliska proteiner 
i Europeiska unionen.
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i jordbruks- och livsmedelssektorerna. Parlamentet anser att sammanhållningspolitiken 
kan ha en positiv roll i detta avseende.

44. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiken bör bidra till skapandet av 
kortare leveranskedjor för våra livsmedelssystem, bland annat genom att omlokalisera 
vår jordbruksproduktion. Parlamentet understryker att målet med en sådan 
omlokalisering är att producera, bearbeta och konsumera livsmedel lokalt för att stärka 
de europeiska regionernas livsmedelstrygghet, skapa arbeten lokalt och drastiskt sänka 
vår användning av fossila bränslen och därmed vår miljöpåverkan.

45. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiken bör stödja regionala projekt för 
att bygga upp framtida jordbrukssystem inriktade på blandjordbruk, genom att 
kombinera flera växtarter (samodling), åkergrödor och träd (skogsjordbruk), och även 
en blandning av grödor, träd och djur (bevarande jordbruk och permakultur). 
Parlamentet understryker att sådana agroekosystem skulle vara en vinst för biologisk 
mångfald och heterogenitet, vilket skulle öka systemens motståndskraft mot sjukdomar 
och miljöstörningar.

46. Europaparlamentet uppmanar med kraft att man med hjälp av sammanhållningspolitiken 
stärker jordbrukssystemen i stadsområden och stadsnära områden genom att utveckla 
stadsträdgårdar, takträdgårdar, system för permakultur i städer och akvaponik. 
Parlamentet understryker dock att även om stadsjordbruket påtagligt förbättrar 
stadsbefolkningens livsmedelstrygghet är det även i fortsättningen ett komplement till 
livsmedelsförsörjningen i stora städer. Parlamentet understryker därför att det stadsnära 
jordbruket måste skyddas och uppmuntras.

47. Europaparlamentet anser att utvecklingen av stadsskogar är av stor betydelse för att 
dämpa konsekvenserna av den globala uppvärmningen i städerna, särskilt vid 
värmeböljor. Parlamentet understryker att enligt FN skulle skuggiga områden som 
skapats med vegetation i städer kunna sänka behovet av luftkonditionering med 30 %. 

48. Europaparlamentet påminner om att man genom att utveckla förnyelse av vegetation 
i städerna kan skapa öar av biologisk mångfald, minska buller- och luftföroreningar, 
återställa skadade markområden, förebygga torka och skapa betydande kolsänkor. 

49. Europaparlamentet understryker dock att det är viktigt att de trädarter som planteras 
säkerställer en bred biologisk mångfald i städerna och att man gynnar inhemska arter. 

50. Europaparlamentet understryker även begränsningar vid användningen av alléträd. 
Parlamentet framhåller behovet av att säkerställa en stor mångfald av trädarter, som ska 
väljas utifrån den funktion de har, som ett kompletterande bidrag, tillsammans med 
buskar, örtartade växter och områden med lös jord. Parlamentet föreslår även att 
fruktträd bör prioriteras vid planteringar i stadsmiljö. Parlamentet anser att de 
sammanhållningspolitiska fonderna bör stödja projekt som uppfyller dessa villkor.

51. Europaparlamentet understryker fördelarna med att utveckla naturligt bete 
i stadsmiljöer. Parlamentet uppmanar de sammanhållningspolitiska fonderna att stödja 
befintliga projekt i detta avseende.
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52. Europaparlamentet betonar att EU:s makroregionala strategier bör bidra till att bygga 
upp samarbete för att lösa regionala frågor och frågor som rör avrinningsområden med 
anknytning till begränsning av och anpassning till klimatförändringar inom jordbruk, 
livsmedel, skogsjordbruk och skogsbruk, på områden som översvämning, torka och 
brandskydd, återställande av floder och förbättring av sammanlänkning av floder, 
effektiv kollektiv avfallshantering, särskilt genom ny återvinningsteknik inom 
avfallshantering inom jordbruket, bland annat i syfte att producera energi, göra 
jordbruken mer motståndskraftiga mot gemensamma risker och utveckla en hållbar 
livsmedelsproduktion i EU och på lokal nivå, särskilt genom att inrätta och stärka korta 
leveranskedjor, vilkas betydelse konsekvenserna av covid-19-kriserna har framhävt. 

53. Europaparlamentet betonar att miljöstrategier bör stödja och komplettera 
EU:s makroregionala strategier i detta avseende. Parlamentet efterlyser en europeisk 
plan för att motverka ökenspridning och förstöring av jordbruksmark, med stöd av 
makroregionala strategier.

54. Europaparlamentet betonar vikten av att upprätthålla principen om partnerskap 
i samband med all planering, allt genomförande och all övervakning av 
EU:s sammanhållningspolitik samt att upprätta ett starkt samarbete mellan regionala 
och lokala myndigheter, icke-statliga organisationer och intressenter, inklusive 
jordbrukarorganisationer och icke-statliga miljöorganisationer. Parlamentet betonar att 
man i denna process bör ta hänsyn till genusperspektivet.

55. Europaparlamentet betonar att samhälls- och medborgarinitiativ i hög grad kan stödja 
den ekologiska omställningen samt begränsningen av och anpassningen till 
klimatförändringarna, och att lokala aktionsgrupper och Leader-programmet kan utgöra 
primära verktyg för att uppnå detta. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och de 
regionala myndigheterna att samordna dessa program med sina regionala 
miljöstrategier.

56. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken bör stödja investeringar 
i utbildning, vilket hjälper lokala myndigheter, arbetstagare och företag att ta större 
hänsyn till de utmaningar som orsakas av klimatförändringarna samt den roll som de 
kan spela för en begränsning av och anpassning till klimatförändringarna inom sina 
respektive sektorer.

57. Europaparlamentet understryker vikten av att underlätta synergieffekter mellan 
sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken, som syftar till att 
stödja landsbygdsområden som är ytterst sårbara för klimatförändringarnas effekter, och 
säkerställa en omställning till en klimatneutral ekonomi som bygger på social och 
ekonomisk sammanhållning. 

58. Europaparlamentet betonar hur viktiga strukturfonderna är för att stödja små och 
medelstora företag inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn så att de blir mer 
konkurrenskraftiga och miljövänliga.

59. Europaparlamentet betonar vikten av konceptet smarta byar för att ta itu med 
unionens klimatrelaterade utmaningar och välkomnar dess integrering 
i unionens framtida gemensamma jordbrukspolitik, sammanhållningspolitik och 
regionalpolitik. Parlamentet insisterar på att medlemsstaterna inkluderar strategin för 
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smarta byar i sina operativa program för genomförande av 
EU:s sammanhållningspolitik på nationell och regional nivå, liksom i sina nationella 
strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken, som kommer att kräva att 
strategier för smarta byar6 utarbetas på nationell nivå. Parlamentet betonar den roll som 
strategierna för Leader och lokalt ledd utveckling spelar när strategierna för smarta byar 
genomförs, vilka bör vara starkt inriktade på digitalisering, hållbarhet och innovation.

60. Europaparlamentet betonar möjligheterna till utveckling och återställande av tidigare 
exploaterad mark, som kan skapa nya industriområden och företagsinkubatorer, genom 
marksanering och miljöförbättring av gamla industriområden för att minska behovet av 
ytterligare utbyggnad på obebyggd mark samt locka företag och regionala investeringar 
och därigenom skapa nya arbetstillfällen.

61. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att lägga fram en strategi för 
landsbygdsregioner och betonar behovet av att stärka synergierna mellan de olika 
struktur- och investeringsfonderna med målet att hjälpa jordbruksbaserade 
livsmedelsindustrier att förbättra deras ekonomiska motståndskraft och miljöhållbarhet.

62. Europaparlamentet betonar att investeringar i hållbar grön infrastruktur på lokal och 
regional nivå genom EU:s sammanhållningspolitik är avgörande för att motverka 
effekterna av klimatförändringarna på jord- och skogsbruk samt förbättra 
klimatresiliensen hos människor, natur och ekonomin.

63. Europaparlamentet framhåller att sammanhållningspolitiken måste inriktas på den 
europeiska ekonomins övergripande omställning mot en bioekonomi baserad på biogena 
resurser från jord- och skogsbruk.

64. Europaparlamentet understryker fördelarna med att bygga upp en makroregion 
i Medelhavsområdet, särskilt för att stödja produktionen och möjligheterna till export av 
lokalprodukter.

65. Europaparlamentet betonar vikten av en bottom-up-strategi för sammanhållning och 
regional utveckling, där initiativ bör tas på regional nivå och/eller medlemsstatsnivå.

66. Europaparlamentet framhåller att det i sammanhållningspolitiken och regionala 
miljöstrategier måste ägnas särskild uppmärksamhet åt att öka användningen av trä från 
hållbart skogsbruk i alla delar av ekonomin (särskilt byggindustrin) eftersom trä har det 
unika kännetecknet att lagra stora mängder koldioxid samtidigt som det ersätter 
energiintensiva resurser såsom stål och betong.

67. Europaparlamentet anser att digitalisering och AI-teknik kan leda till ett mer hållbart, 
motståndskraftigt och resurseffektivt jordbruk och kan även skapa nya typer av 
arbetstillfällen, men kräver lämplig utbildning som alla bör ha tillgång till.

6 Artikel 72b (ändringsförslag 513) i Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som 
medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av 
Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013.
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68. Europaparlamentet understryker behovet av att stärka EU:s investeringar i bredband 
i landsbygdsregioner för att jordbrukare ska kunna integrera digital teknik för att 
utveckla precisionsjordbruk, eftersom det är mycket viktigt för deras ekologiska 
omställning.

69. Europaparlamentet betonar att pågående jordbrukspraxis och gröna infrastrukturinitiativ 
inom jord- och skogsbrukssektorerna har en positiv effekt på koldioxidlagren och 
växthusgasbalanserna i medlemsstaterna.

70. Europaparlamentet påminner om att EU:s aktuella politiska initiativ måste ta hänsyn till 
den europeiska ekonomins långsiktiga konkurrenskraft samt till små och medelstora 
företags oro.

71. Europaparlamentet betonar behovet av att förbättra alla typer av konnektivitet 
(bredband, transport etc.) i landsbygdsregioner på ett prisvärt, hållbart och miljövänligt 
sätt.

72. Europaparlamentet betonar att införandet av klimatinriktad sammanhållningspolitik och 
regionala miljöstrategier måste utgår från och stödjas av vetenskap, forskning och 
innovation. 

73. Europaparlamentet betonar att forskning och investeringar i klimateffektiva 
jordbrukslösningar som främjar den biologiska mångfalden därför bör integreras 
i regionala miljöstrategier. 

74. Europaparlamentet framhåller behovet av sammanhållningspolitiska medel för att stödja 
fler utbildningsprojekt, särskilt inom agroekologiskt jordbruk.
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