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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα» και η λευκή βίβλος της για την τεχνητή 
νοημοσύνη επισημαίνουν τη γεωργία ως στρατηγικό τομέα δημόσιου συμφέροντος για 
την ψηφιακή εποχή, και τονίζει το γεγονός ότι ο αγροδιατροφικός τομέας έχει επίσης 
αναδειχθεί ως μείζονος στρατηγικής σημασίας τομέας στη διάρκεια της συνεχιζόμενης 
πανδημίας COVID-19· αναγνωρίζει τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών για τις 
αγροτικές περιοχές και προτείνει την ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου 
δεδομένων για τη γεωργία· επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι υπάρχει ανάγκη για 
μεγαλύτερη οικονομική στήριξη προκειμένου να ενισχυθεί η χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών στον γεωργικό τομέα της ΕΕ και για ευρύτερη χρήση αυτών των 
τεχνολογιών στα συστήματα ελέγχου· ζητεί περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών σχετικά με τα μέτρα για την ψηφιοποίηση της γεωργίας·

2. επιδοκιμάζει τη δήλωση συνεργασίας του 2019 για ένα «Έξυπνο και βιώσιμο ψηφιακό 
μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία και τις αγροτικές περιοχές», που αναγνωρίζει τις 
δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών και της χρήσης δεδομένων για την 
αντιμετώπιση των σημαντικών και επειγουσών οικονομικών, κοινωνικών, κλιματικών 
και περιβαλλοντικών προκλήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα και στις αγροτικές 
περιοχές της ΕΕ· 

3. υπενθυμίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα δεδομένα για ενίσχυση της 
βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας στο σύνολο των αλυσίδων του 
αγροδιατροφικού και του δασοκομικού τομέα, καθώς και για μείωση των κινδύνων 
όσον αφορά τη γεωργική και δασική παραγωγή και το εισόδημα των γεωργών και των 
ιδιοκτητών δασών· τονίζει ότι η ευρεία πρόσβαση στα δεδομένα συμβάλλει στην 
ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων τεχνικών, όπως η γεωργία ακριβείας και η 
κτηνοτροφία ακριβείας, που θα συμβάλουν στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων και 
στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο»· στηρίζει 
την έρευνα και την ανάπτυξη στον αγροδιατροφικό τομέα σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και επισημαίνει τη 
σημασία της προσβασιμότητας καινοτόμων και βιώσιμων τεχνικών σε όλα τα επίπεδα 
του τομέα·

4. επισημαίνει τον ρόλο που διαδραματίζουν τα δεδομένα στη βελτίωση των πληροφοριών 
που διατίθενται στους καταναλωτές, μέσω της ιχνηλασιμότητας και της χρήσης 
ψηφιακών σημάτων για γεωργικά προϊόντα διατροφής, τον ρόλο τους στη μείωση της 
σπατάλης τροφίμων, όπως επίσης και στην παροχή της δυνατότητας για αποδοτική και 
έγκαιρη χρήση πόρων στη γεωργική και δασική παραγωγή, κάτι που συμβάλλει 
ενδεχομένως στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του 
αγροδιατροφικού τομέα με σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές, τους παραγωγούς 
και το περιβάλλον· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει τον ρόλο των δεδομένων στην 
επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο»·
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5. υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες για την επίτευξη μειώσεων 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη γεωργία της ΕΕ, ενώ αυξάνουν παράλληλα 
τη συνολική παραγωγικότητά της· θεωρεί ότι η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες και τα 
μαζικά δεδομένα ειδικότερα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην «Πράσινη 
Συμφωνία» και ότι έχουν τη δυνατότητα να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των 
σημερινών και των μελλοντικών στόχων περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανάπτυξης, 
διατηρώντας παράλληλα την επισιτιστική ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα του 
αγροδιατροφικού τομέα· σημειώνει ότι τα υψηλής ποιότητας δεδομένα μπορούν να 
διαδραματίσουν ρόλο στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του 
αγροδιατροφικού τομέα και στην επίτευξη αρκετών από τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης που έχουν καθοριστεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών·

6. προτρέπει τις εθνικές ή/και περιφερειακές αρχές να ενισχύσουν την ανάπτυξη της 
επεξεργασίας δεδομένων και τα εργαλεία που βασίζονται σε δεδομένα, για τομείς όπως 
η μελισσοκομία, οι οποίοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από φυσικούς και 
ανθρωπογενείς εξωτερικούς παράγοντες και για τους οποίους είναι κρίσιμης σημασίας 
η διάθεση ακριβών και επίκαιρων δεδομένων·

7. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ κατέχει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τα 
πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τις αρχές των 
κρατών μελών να βελτιώσουν τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων με σκοπό 
την παροχή ταχύτερης και καλύτερης ιατρικής διάγνωσης και περίθαλψης 
εκτρεφόμενων ζώων όπως —μεταξύ άλλων— βοοειδών, ιπποειδών, μικρών 
μηρυκαστικών, πουλερικών και μελισσών, με σκοπό τη μείωση της μικροβιακής 
αντοχής·

8. τονίζει την ανάγκη για μέτρα στήριξης ώστε να μειωθεί το χάσμα μεταξύ της 
πρόσβασης των αστικών περιοχών και της πρόσβασης των αγροτικών περιοχών σε 
επιχειρηματικές ευκαιρίες και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης 
οικονομικά προσιτής, ασφαλούς και ευρείας πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες 
υψηλής ταχύτητας για όλες τις αγροτικές περιοχές· επισημαίνει ότι αυτές οι 
ευρυζωνικές υπηρεσίες καθιστούν δυνατή τη χρήση τεχνολογίας που βασίζεται σε 
δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης «ευφυούς γεωργίας» ή «ηλεκτρονικής 
γεωργίας», γεγονός που δύναται να οδηγήσει στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας και περαιτέρω οικονομικών ευκαιριών και θα διευκολύνει την ανανέωση των 
γενεών σε περιοχές που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη μείωση του πληθυσμού, 
ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την ισότητα των φύλων· ζητεί η ενδυνάμωση των 
γεωργών και η πρόσβαση των γεωργών σε ψηφιακές υπηρεσίες να υποστηριχθούν κατά 
προτεραιότητα από το μελλοντικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και από τον 
μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», και υποστηρίζει τη δημιουργία κόμβων 
ψηφιακής καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο, κοντά στους τελικούς χρήστες και με 
την παροχή ειδικής στήριξης στις ΜΜΕ, προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και η 
υιοθέτηση ψηφιακών καινοτομιών και να δημιουργηθεί ένα περιφερειακό οικοσύστημα 
καινοτομίας· εκφράζει τη στήριξή του για τη συμπερίληψη, στο επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), πρωτοβουλιών ή/και μέτρων για «έξυπνα χωριά» μέσω 
προγραμμάτων όπως τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ)·

9. θεωρεί απαραίτητο να συνεχίσει η Επιτροπή να ενισχύει την έρευνα και την ανάπτυξη 
(Ε&Α) σε σχέση με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τις ψηφιακές τεχνολογίες, τις 
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υποδομές, τα επιχειρηματικά μοντέλα και τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού που 
εστιάζουν στον αγροδιατροφικό και τον δασικό τομέα με τη στήριξη ενωσιακών 
εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εργαλείων γεωσκόπησης όπως οι 
υπηρεσίες δεδομένων και πληροφοριών του Copernicus και του Galileo και οι 
Υπηρεσίες Πρόσβασης σε Δεδομένα και Πληροφορίες (DIAS)·

10. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προώθηση της ανάπτυξης υποδομών και 
συσκευών ικανών να επεξεργάζονται γεωργικά δεδομένα, καθώς και των στοχευμένων 
επενδύσεων για την προώθηση της ευαισθητοποίησης, τη βελτίωση του ψηφιακού 
γραμματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων για τη στήριξη των γεωργών, ιδίως των 
μικροκαλλιεργητών, των ΜΜΕ στον αγροδιατροφικό τομέα και των αγροτικών 
κοινοτήτων κατά την ψηφιακή μετάβαση· τονίζει την ανάγκη για τακτική κατάρτιση 
των συμβούλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να καθίσταται δυνατή η καλύτερη 
αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από τους αγρότες· επισημαίνει ότι ένα ισχυρό 
σύστημα γεωργικής εκπαίδευσης στις έξυπνες τεχνολογίες είναι καίριας σημασίας· 
στηρίζει τη δημιουργία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της 
καινοτομίας·

11. ζητεί την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και τονίζει την ανάγκη για ένα ισχυρό 
νομικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει το δικαίωμα των γεωργών και των ιδιοκτητών 
δασών όσον αφορά την κυριαρχία των δεδομένων και θα αποτρέπει τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και την απώλεια της αυτονομίας των γεωργών και των ιδιοκτητών 
δασών, ενώ θα στηρίζει παράλληλα την ανάπτυξη μιας οικονομίας ευέλικτης στην 
αξιοποίηση δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πλαίσιο για την 
ανταλλαγή και την ανάλυση αγροτικών δεδομένων με στόχο τη διευκόλυνση της 
μείωσης κινδύνων και της ετοιμότητας των αγροτών και των εργαζομένων στον 
αγροδιατροφικό τομέα· τονίζει την ανάγκη να τεθούν οι παραγωγοί του πρωτογενούς 
τομέα στο επίκεντρο του πλαισίου και να διασφαλιστεί ότι όλοι, συμπεριλαμβανομένων 
των γεωργών με μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, μπορούν να έχουν πρόσβαση στην 
τεχνολογία και να επωφελούνται από αυτήν, ενώ παράλληλα προστατεύονται από την 
ακούσια και χωρίς ενημέρωση ανταλλαγή δεδομένων·

12. υπενθυμίζει τη σημασία των ακριβών και επικαιροποιημένων δεδομένων σχετικά με τις 
εισαγωγές αγαθών και προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών αγαθών και 
προϊόντων, από τρίτες χώρες στην ΕΕ· υπενθυμίζει επίσης ότι στην ειδική έκθεσή του 
για το 2018 με τίτλο «Σειρά καθυστερήσεων στην υλοποίηση των συστημάτων ΤΠ των 
τελωνείων: τι έφταιξε;» το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι οι 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση του νέου συστήματος ΤΠ για την Τελωνειακή Ένωση 
προκλήθηκαν μεταξύ άλλων από τη διάθεση ανεπαρκών πόρων από την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη· ανησυχεί για το γεγονός ότι αυτή η καθυστέρηση ενδέχεται να εμποδίσει 
τον πλήρη εκσυγχρονισμό των σχετικών τελωνειακών διαδικασιών, κάτι που μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο τη συλλογή ή/και τη χρήση αξιόπιστων και ακριβών δεδομένων για τις 
εξαγωγές και τις εισαγωγές αγαθών και προϊόντων· καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους 
φορείς να παράσχουν τους απαραίτητους πόρους για την ολοκλήρωση του νέου 
συστήματος ΤΠ για τα τελωνεία, κατά προτίμηση πριν από —και οπωσδήποτε όχι 
μετά— την παραταθείσα προθεσμία του 2025.



PE652.570v02-00 6/7 AD\1213747EL.docx

EL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 22.9.2020

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

37
5
5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, 
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît 
Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger 
Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy 
Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, 
Cristian Ghinea, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, 
Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi 
Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Marlene 
Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, 
Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bert-Jan Ruissen, Anne 
Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, 
Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Claude Gruffat, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella



AD\1213747EL.docx 7/7 PE652.570v02-00

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ 
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37 +
EPP Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, 

Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Michaela Šojdrová

S&D Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo 
De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

RENEW Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, 
Ulrike Müller

ECR Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

EUL/NGL Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

5 -
ID Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI Dino Giarrusso

5 0
ID Ivan David

GREENS/EFA Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


