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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is verheugd dat de Commissie in haar mededeling “Een Europese datastrategie” en haar 
witboek over kunstmatige intelligentie de aandacht vestigt op de landbouw als 
strategische sector van algemeen belang voor het digitale tijdperk, en benadrukt dat 
tijdens de huidige COVID-19-pandemie nogmaals is gebleken dat de 
agrovoedingssector een sector van groot strategisch belang is; erkent het potentieel van 
digitale technologieën voor plattelandsgebieden en stelt voor om een 
gemeenschappelijke Europese ruimte voor landbouwdata te ontwikkelen; benadrukt in 
dit verband dat er meer financiële steun nodig is om het gebruik van digitale 
technologieën in de landbouwsector van de EU te stimuleren en dat deze technologieën 
meer moeten worden gebruikt in de controlesystemen; vraagt om verdere samenwerking 
tussen de lidstaten op het gebied van maatregelen om de landbouw te digitaliseren;

2. prijst de samenwerkingsverklaring van 2019 over “Een slimme en duurzame digitale 
toekomst voor de Europese landbouw en landelijke gebieden”, waarin het potentieel van 
digitale technologieën en het gebruik van gegevens wordt erkend om de belangrijke en 
urgente economische, sociale, klimatologische en ecologische uitdagingen voor de 
agrovoedingssector en de plattelandsgebieden van de EU aan te pakken; 

3. herinnert aan het potentieel van gegevens om de duurzaamheid en het 
concurrentievermogen in de volledige agrovoedings- en bosbouwketen te vergroten, 
zodat risico’s in de land- en bosbouwproductie en voor het inkomen van landbouwers 
en boseigenaren worden beperkt; benadrukt dat brede toegang tot gegevens bijdraagt tot 
de ontwikkeling van innovatieve en duurzame technieken, zoals precisielandbouw en 
precisieveehouderij, die zullen bijdragen tot een efficiënter gebruik van hulpbronnen en 
tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de “van boer tot bord”-strategie; steunt 
onderzoek en ontwikkeling in de agrovoedingssector volgens de richtsnoeren van het 
Horizon Europe-programma en wijst op het belang van de toegankelijkheid van 
innovatieve en duurzame technieken voor alle niveaus van de sector;

4. benadrukt de rol van gegevens bij het verbeteren van de informatie die de consumenten 
ter beschikking wordt gesteld, door traceerbaarheid en het gebruik van digitale labels 
voor agrovoedingsproducten, bij het verminderen van voedselverspilling en bij het 
mogelijk maken van een efficiënt en tijdig gebruik van hulpbronnen in de landbouw- en 
bosbouwproductie, hetgeen kan bijdragen tot een veerkrachtigere en duurzamere 
agrovoedingssector, met grote voordelen voor de consumenten, de producenten en het 
milieu; wijst in dit verband op de rol van gegevens bij de succesvolle uitvoering van de 
“van boer tot bord”-strategie;

5. herinnert eraan dat digitale technologieën van belang zijn geweest om de uitstoot van 
broeikasgassen in de landbouw in de EU te verminderen en tegelijk de algehele 
productiviteit van die landbouw te verhogen; is van mening dat met name innovatie, 
nieuwe technologieën en big data een belangrijke bijdrage aan de “Green Deal” kunnen 
leveren en dat zij het potentieel hebben om de kloof tussen de huidige en toekomstige 
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doelstellingen op het gebied van milieu en sociale ontwikkeling te overbruggen en 
tegelijkertijd de voedselzekerheid en het concurrentievermogen van de 
agrovoedingssector in stand te houden; merkt op dat gegevens van hoge kwaliteit een 
rol kunnen spelen bij het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de 
agrovoedingssector en het verwezenlijken van verscheidene van de door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties vastgestelde doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling;

6. dringt er bij de nationale en/of regionale autoriteiten op aan de ontwikkeling van 
gegevensverwerkende en op gegevens gebaseerde tools te bevorderen voor sectoren als 
de bijenteelt, die zeer afhankelijk zijn van natuurlijke en door de mens beïnvloede 
externe factoren en waarvoor nauwkeurige en actuele gegevens van cruciaal belang zijn;

7. herinnert eraan dat de EU een wereldleider is op het gebied van dierenwelzijnsnormen; 
dringt er in dit verband bij de autoriteiten van de lidstaten op aan de 
gegevensverzameling en -verwerking te verbeteren met het oog op een snellere en 
betere medische diagnose en behandeling van landbouwhuisdieren zoals onder andere 
runderen, paardachtigen, kleine herkauwers, pluimvee en bijen, ook met als doel 
antibioticaresistentie bij die dieren te verminderen;

8. benadrukt dat er steunmaatregelen nodig zijn om de kloof tussen stedelijke en 
plattelandsgebieden wat betreft de toegang tot zakelijke mogelijkheden en diensten te 
verkleinen, onder meer door betaalbare, veilige en wijdverspreide toegang tot 
hogesnelheidsbreedband voor alle plattelandsgebieden te garanderen; wijst erop dat 
deze diensten het gebruik van gegevensgestuurde technologie en de ontwikkeling van 
“slimme landbouw” of “e-landbouw” mogelijk maken, die het potentieel hebben om 
hoogwaardige banen en economische kansen te creëren, generatievernieuwing in de 
hand zullen werken in gebieden die met ontvolking te kampen hebben, en tegelijk voor 
meer gendergelijkheid zullen zorgen; vraagt dat het toekomstige programma Digitaal 
Europa en de Connecting Europe Facility prioritair steun verlenen voor de 
empowerment van landbouwers en de toegang van landbouwers tot digitale diensten, en 
steunt de oprichting van digitale-innovatiehubs op regionaal niveau, dicht bij de 
eindgebruikers en met speciale steun voor kmo’s, om de ontwikkeling en toepassing van 
digitale innovaties te versnellen en een regionaal innovatie-ecosysteem tot stand te 
brengen; spreekt zijn steun uit voor de opname van stimulansen en/of maatregelen voor 
slimme dorpen in het volgende meerjarig financieel kader (MFK) via programma’s 
zoals de programma’s voor plattelandsontwikkeling (RDP’s);

9. acht het van essentieel belang dat de Commissie meer werk blijft maken van onderzoek 
en ontwikkeling (O&O) in verband met kunstmatige-intelligentietools, digitale 
technologieën, infrastructuur, bedrijfsmodellen en korte toeleveringsketens die op de 
agrovoedings- en bosbouwsector en die worden ondersteund door EU-instrumenten, 
met inbegrip van maar niet beperkt tot aardobservatietools zoals gegevens- en 
informatiediensten van Copernicus en Galileo en diensten voor toegang tot gegevens en 
informatie (DIAS);

10. onderstreept het belang van het bevorderen van de ontwikkeling van infrastructuur en 
apparatuur die landbouwgegevens kunnen verwerken, alsook van gerichte investeringen 
ter bevordering van bewustmaking, verbetering van de digitale geletterdheid en digitale 
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vaardigheden, om landbouwers, en met name kleine landbouwers, kmo’s in de 
agrovoedingssector en plattelandsgemeenschappen te ondersteunen bij de digitale 
transitie; benadrukt dat landbouwadviseurs regelmatig opleidingen moeten krijgen om 
ervoor te zorgen dat landbouwers meer gebruik gaan maken van digitale technologieën; 
benadrukt dat een sterk stelsel van landbouwopleidingen op het gebied van slimme 
technologieën van essentieel belang is; steunt het ontwikkelen en delen van best 
practices ter bevordering van innovatie;

11. vraagt dat de cyberbeveiliging wordt versterkt en benadrukt dat er een solide 
rechtskader nodig is dat het recht van landbouwers op datasoevereiniteit waarborgt, 
voorkomt dat de concurrentie wordt verstoord en dat landbouwers en boseigenaren aan 
autonomie inboeten, en tegelijk de ontwikkeling van een data-agiele economie 
ondersteunt; verzoekt de Commissie een kader voor het delen en analyseren van 
landbouwgegevens te ontwikkelen om risicobeperking en de paraatheid van 
landbouwers en werknemers in de agrovoedingssector te bevorderen; benadrukt dat 
primaire producenten centraal moeten staan in het kader en dat ervoor moet worden 
gezorgd dat iedereen, ook landbouwers met kleine en middelgrote bedrijven, toegang 
heeft tot technologie en ervan kan profiteren, maar tegelijk beschermd is tegen het 
onbedoeld en ongeïnformeerd delen van gegevens;

12. herinnert aan het belang van nauwkeurige en actuele gegevens over de invoer van 
goederen en producten, waaronder landbouwgoederen en -producten, uit derde landen 
in de EU; herinnert er voorts aan dat de Europese Rekenkamer in haar speciaal verslag 
van 2018 met als titel “Een reeks vertragingen bij de IT-douanesystemen: wat ging er 
mis?” heeft vastgesteld dat de vertragingen bij de invoering van het nieuwe IT-systeem 
voor de douane-unie onder meer te wijten zijn aan het feit dat de EU en de lidstaten 
onvoldoende middelen toewijzen; vreest dat deze vertraging de voltooiing van de 
modernisering van de betreffende douaneprocessen zou kunnen belemmeren, waardoor 
de verzameling en/of het gebruik van betrouwbare en nauwkeurige gegevens over de in- 
en uitvoer van goederen en producten op losse schroeven zou kunnen komen te staan; 
vraagt alle belanghebbenden de nodige middelen te verstrekken voor de voltooiing van 
het nieuwe douane-IT-systeem, bij voorkeur vóór, maar niet later dan, de uitgestelde 
termijn, namelijk 2025.
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