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Tarkistus 1
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä, että komission 
tiedonannossa ”Euroopan datastrategia” ja 
komission valkoisessa kirjassa tekoälystä 
maatalous otetaan esille digitaalisen 
aikakauden yleistä etua koskevana 
strategisena alana ja ehdotetaan yhteisen 
eurooppalaisen maatalouden data-alueen 
kehittämistä;

1. pitää myönteisenä, että komission 
tiedonannossa ”Euroopan datastrategia” ja 
komission valkoisessa kirjassa tekoälystä 
maatalous otetaan esille digitaalisen 
aikakauden yleistä etua koskevana 
strategisena alana;

Or. fr

Tarkistus 2
Anne Sander

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä, että komission 
tiedonannossa ”Euroopan datastrategia” ja 
komission valkoisessa kirjassa tekoälystä 
maatalous otetaan esille digitaalisen 
aikakauden yleistä etua koskevana 
strategisena alana ja ehdotetaan yhteisen 
eurooppalaisen maatalouden data-alueen 
kehittämistä;

1. pitää myönteisenä, että komission 
tiedonannossa ”Euroopan datastrategia” ja 
komission valkoisessa kirjassa tekoälystä 
maatalous otetaan esille digitaalisen 
aikakauden yleistä etua koskevana 
strategisena alana ja ehdotetaan yhteisen 
eurooppalaisen maatalouden data-alueen 
kehittämistä; painottaa tässä yhteydessä 
tarvetta edistää tällaisen välineen 
yhteentoimivuutta erityisesti YMP:n tuki- 
ja valvontavälineiden kanssa sen 
tehokkuuden varmistamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 3
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy 
Decerle
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä, että komission 
tiedonannossa ”Euroopan datastrategia” ja 
komission valkoisessa kirjassa tekoälystä 
maatalous otetaan esille digitaalisen 
aikakauden yleistä etua koskevana 
strategisena alana ja ehdotetaan yhteisen 
eurooppalaisen maatalouden data-alueen 
kehittämistä;

1. pitää myönteisenä, että komission 
tiedonannossa ”Euroopan datastrategia” ja 
komission valkoisessa kirjassa tekoälystä 
maatalous otetaan esille digitaalisen 
aikakauden yleistä etua koskevana 
strategisena alana ja ehdotetaan yhteisen 
eurooppalaisen maatalouden data-alueen 
kehittämistä; painottaa, että maatalous- ja 
elintarvikeala on osoittautunut käynnissä 
olevan covid-19-pandemian aikana 
strategisesti hyvin merkittäväksi alaksi;

Or. en

Tarkistus 4
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä, että komission 
tiedonannossa ”Euroopan datastrategia” ja 
komission valkoisessa kirjassa tekoälystä 
maatalous otetaan esille digitaalisen 
aikakauden yleistä etua koskevana 
strategisena alana ja ehdotetaan yhteisen 
eurooppalaisen maatalouden data-alueen 
kehittämistä;

1. pitää myönteisenä, että komission 
tiedonannossa ”Euroopan datastrategia” ja 
komission valkoisessa kirjassa tekoälystä 
maatalous otetaan esille digitaalisen 
aikakauden yleistä etua koskevana 
strategisena alana, tunnustetaan 
digitaaliteknologian potentiaali 
maaseutualueilla ja ehdotetaan yhteisen 
eurooppalaisen maatalouden data-alueen 
kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 5
Tonino Picula, Clara Aguilera, Juozas Olekas, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Pina 
Picierno, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

 1 a. muistuttaa vuonna 2019 
allekirjoitetusta yhteistyöjulkilausumasta 
”Älykäs ja kestävä digitaalinen 
tulevaisuus maataloudessa ja 
maaseudulla Euroopassa” ja toteaa, että 
siinä tunnustetaan digitaaliteknologian ja 
datan käytön potentiaali EU:n maatalous- 
ja elintarvikesektorin ja maaseudun 
merkittäviin ja kiireellisiin taloudellisiin 
ja sosiaalisiin sekä ilmastoa ja ympäristöä 
koskeviin haasteisiin puuttumisessa;

Or. en

Tarkistus 6
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

 1 a. painottaa tarvetta kehittää ja 
edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä 
maatalouden digitalisoimiseksi sekä 
tutkimukseen ja innovointiin liittyvien 
kokemusten vaihtamiseksi; korostaa 
tutkimukseen ja innovointiin 
investoimisen kehittämisen merkitystä 
maataloussektorilla sekä sitä, että 
Euroopan unionin on tunnistettava 
sopivia aloitteita, joiden avulla 
maataloudessa, mukaan lukien 
pienviljelyssä, voidaan nopeuttaa 
datapohjaisten ratkaisujen käyttöönottoa;

Or. ro

Tarkistus 7
Tonino Picula, Clara Aguilera, Juozas Olekas, Carmen Avram, Pina Picierno, Ivo 
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Hristov, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa datan mahdollisuuksista 
parantaa kilpailukykyä koko 
elintarvikeketjussa ja vähentää 
maataloustuotantoon ja viljelijöiden 
tuloihin kohdistuvia riskejä;

2. muistuttaa datan mahdollisuuksista 
parantaa kilpailukykyä koko 
elintarvikeketjussa ja vähentää 
maataloustuotantoon ja viljelijöiden 
tuloihin kohdistuvia riskejä; muistuttaa 
kuitenkin, että maatalous- ja 
elintarvikesektorin digitalisointi muuttaa 
huomattavasti tuotannon luonnetta sekä 
työvoiman ja taitojen kysyntää; kehottaa 
tämän vuoksi komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan kohdennettuja investointeja 
tietoisuuden lisäämisen sekä digitaalisen 
lukutaidon edistämiseksi 
koulutusohjelmien avulla;

Or. en

Tarkistus 8
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa datan mahdollisuuksista 
parantaa kilpailukykyä koko 
elintarvikeketjussa ja vähentää 
maataloustuotantoon ja viljelijöiden 
tuloihin kohdistuvia riskejä;

2. muistuttaa datan mahdollisuuksista 
parantaa kilpailukykyä koko 
elintarvikeketjussa ja vähentää 
maataloustuotantoon ja viljelijöiden 
tuloihin kohdistuvia riskejä; kannattaa 
maatalouden kirjanpidon tietoverkon 
muuttamista maatilojen kestävyyttä 
koskevaksi tietoverkoksi, mikä parantaa 
siihen osallistuvien viljelijöiden, myös 
näiden tulojen, ilmasto- ja 
ympäristötehokkuutta ja yleistä 
kestävyyttä tarjoamalla viljelijöille 
räätälöityjen neuvontapalvelujen avulla 
neuvontaa parhaillaan tarkistettavana 
olevan vuoden 2020 jälkeistä aikaa 
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koskevan YMP:n korkeampien ilmastoa 
ja ympäristöä koskevien tavoitteiden sekä 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 9
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy 
Decerle

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa datan mahdollisuuksista 
parantaa kilpailukykyä koko 
elintarvikeketjussa ja vähentää 
maataloustuotantoon ja viljelijöiden 
tuloihin kohdistuvia riskejä;

2. muistuttaa datan mahdollisuuksista 
parantaa kilpailukykyä koko 
elintarvikeketjussa ja vähentää 
maataloustuotantoon ja viljelijöiden 
tuloihin kohdistuvia riskejä; kannattaa 
tutkimusta ja kehittämistä maatalous- ja 
elintarvikealalla Euroopan horisontti -
ohjelman suuntaviivojen mukaisesti ja 
toteaa, että tutkimuksen ja kehittämisen 
saatavuus on tärkeää alan kaikilla 
tasoilla;

Or. en

Tarkistus 10
Anne Sander

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa datan mahdollisuuksista 
parantaa kilpailukykyä koko 
elintarvikeketjussa ja vähentää 
maataloustuotantoon ja viljelijöiden 
tuloihin kohdistuvia riskejä;

2. muistuttaa datan mahdollisuuksista 
parantaa kilpailukykyä koko 
elintarvikeketjussa ja vähentää 
maataloustuotantoon ja viljelijöiden 
tuloihin kohdistuvia riskejä; korostaa, että 
riittävien investointien turvin datalla 
voidaan saavuttaa Pellolta pöytään -
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strategian siirtymätavoitteet auttamalla 
viljelijöitä nykyaikaistamaan tiloja ja 
kehittämään uusia innovatiivisia ja 
kestäviä tekniikoita maanviljelyä, 
esimerkiksi täsmäviljelyä, varten;

Or. fr

Tarkistus 11
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa datan mahdollisuuksista 
parantaa kilpailukykyä koko 
elintarvikeketjussa ja vähentää 
maataloustuotantoon ja viljelijöiden 
tuloihin kohdistuvia riskejä;

2. muistuttaa datan mahdollisuuksista 
parantaa kilpailukykyä koko 
elintarvikeketjussa ja vähentää 
maataloustuotantoon ja viljelijöiden 
tuloihin kohdistuvia riskejä, jos datan 
säilyttäminen ja käyttö säilyy viljelijöiden, 
maatalousorganisaatioiden ja 
viranomaisten, hallussa; pitää tärkeänä, 
että kaikki viljelijät voivat hallita tämän 
tilalla syntyvän ja kerätyn raa’an 
maatalousdatan käyttötarkoituksia 
(kyseisen datan keruun, saannin ja 
luvallisen käytön valvonta); tukee tässä 
yhteydessä komission kantaa datan 
saannista oikeudenmukaisin, 
kohtuullisin, oikeasuhtaisin ja 
syrjimättömin ehdoin;

Or. fr

Tarkistus 12
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa datan mahdollisuuksista 
parantaa kilpailukykyä koko 
elintarvikeketjussa ja vähentää 
maataloustuotantoon ja viljelijöiden 
tuloihin kohdistuvia riskejä;

2. muistuttaa datan mahdollisuuksista 
parantaa kestävyyttä ja kilpailukykyä koko 
elintarvikeketjussa ja vähentää 
maataloustuotantoon ja viljelijöiden 
tuloihin kohdistuvia riskejä; painottaa 
samalla sitä, että laaja pääsy tietoihin 
edistää täsmäviljelyn kehittämistä;

Or. ro

Tarkistus 13
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa datan mahdollisuuksista 
parantaa kilpailukykyä koko 
elintarvikeketjussa ja vähentää 
maataloustuotantoon ja viljelijöiden 
tuloihin kohdistuvia riskejä;

2. muistuttaa datan mahdollisuuksista 
parantaa kilpailukykyä koko elintarvike- ja 
metsätalousketjussa ja vähentää 
maatalous- ja metsätaloustuotantoon ja 
viljelijöiden ja metsänomistajien tuloihin 
kohdistuvia riskejä;

Or. en

Tarkistus 14
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa, että 
maataloustuotantomallin seurauksia 
voidaan käsitellä ainoastaan muuttamalla 
mallia perusteellisesti kohti agroekologiaa 
ja luontoon perustuvia ratkaisuja; 
painottaa, että maatalouden 
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digitalisoimisella voi olla suuri merkitys 
ilmastonmuutoksen, luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisen, 
pandemioiden ja agroekologian 
kehittymisen kaltaisten 
maailmanlaajuisten haasteiden 
ratkaisemisessa, mutta digitalisaation ei 
pidä olla itsetarkoitus; painottaa, että 
maatalouden digitalisointia olisi 
tarkasteltava järkevästi ottaen huomioon 
sen mahdolliset kielteiset vaikutukset 
viljelijöiden itsemääräämisoikeuteen;

Or. en

Tarkistus 15
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

 2 a. painottaa tarvetta tukea 
pienviljelijöitä ja lisätä heidän 
tietoisuuttaan, koska heillä ei usein ole 
investointivalmiuksia eivätkä he 
houkuttele luomaan tarpeisiinsa 
soveltuvia markkinaratkaisuja, ja 
osallistaa heidät hyödyntämään 
täysimääräisesti yhteisen maatalouden 
data-alueen potentiaalia, mikä 
mahdollistaa tuotantomenetelmien 
täsmällisen ja kustomoidun soveltamisen 
pientilojen tasolla; kehottaa komissiota 
kannustamaan pienviljelijöitä 
osallistumaan yhteiseen maatalouden 
data-alueeseen, myös tarjoamalla 
lisärahoitusta;

Or. en

Tarkistus 16
Manuel Bompard
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa, että maatalouden 
digitaalisten järjestelmien kehyksessä 
toteutettava tietojen koostaminen saattaa 
tapahtua talousalan suuryritysten 
hallinnoimien alustojen välityksellä; 
toteaa, että tämän vuoksi maataloudessa 
käytettävissä digitaalisissa välineissä 
suositaan yleensä massatuotantoa ja 
sivuutetaan pienet ja keskisuuret 
tuottajat;

Or. fr

Tarkistus 17
Marlene Mortler, Christine Schneider, Lena Düpont, Norbert Lins

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

 2 a. panee merkille, että maatalouden 
digitalisointi voi tukea merkittävästi 
vihreän kehityksen ohjelman 
toteuttamista ja ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamista 
kestävällä resurssienkäytöllä ja 
innovatiivisilla sovelluksilla 
kasvintuotannossa ja 
karjankasvatuksessa;

Or. de

Tarkistus 18
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. painottaa, että maataloutta ja 
maanviljelysmaata koskeva data on 
merkityksellistä yleisen edun, 
elintarviketurvan ja ympäristönsuojelun 
kannalta ja että datan on oltava 
kansalaisten saatavilla; painottaa, että 
erityisesti tarvitaan kattavaa, 
standardoitua ja yhteentoimivaa dataa 
ohjaamaan asianmukaisesti 
tuloksellisuuteen perustuvaa tulevaa 
YMP:tä; huomauttaa, että erityisesti 
tarvitaan EU:n metsädataa sekä vanhojen 
metsien, maaperän laadun ja viljavuuden, 
luonnon monimuotoisuuden ja 
maatalousmaan, pölyttäjien sekä 
kasvinsuojeluaineiden, lannoitteiden ja 
eläinlääkkeiden käytön kartoitusta;

Or. en

Tarkistus 19
Marlene Mortler, Christine Schneider, Lena Düpont, Norbert Lins

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

 2 b. huomauttaa, että digitaaliset 
sovellukset ovat olennaisen tärkeitä, jotta 
voidaan yksinkertaistaa 
maatalousprosesseja, käyttää resursseja 
tehokkaammin ja tuottaa kestävästi 
turvallisia elintarvikkeita;

Or. de

Tarkistus 20
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. pitää valitettavana, että 
digitaalisen maatalouden kehitys, jota 
Euroopan komissio edistää YMP:n 
uudistuksen kehyksessä, vahvistaa 
sellaista teollisen maatalouden 
järjestelmää, joka on erityisen haitallinen 
ympäristön ja biologisen 
monimuotoisuuden kannalta;

Or. fr

Tarkistus 21
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. ottaa huomioon, että 
maataloudessa edistetyt erittäin tekniset 
ratkaisut johtavat tehotuotantoon ja 
tuotannon yksipuolistamiseen, millä 
vahvistetaan näin biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvää 
maailmanlaajuista suuntausta;

Or. fr

Tarkistus 22
Marlene Mortler, Christine Schneider, Lena Düpont, Norbert Lins

Lausuntoluonnos
 2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

 2 c. korostaa, että kasvintuotannon ja 
karjankasvatuksen innovatiivisilla 
keinoilla voidaan saavuttaa 
maailmanlaajuinen 
elintarviketurvatavoite ja vastata 
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kasvavaan korkealaatuisten 
elintarvikkeiden kysyntään; 

Or. de

Tarkistus 23
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. ilmaisee olevansa edelleen 
sitoutunut julkiseen tietoon yhtä lailla 
kuin elävien olentojen 
patentoimattomuuteen; korostaa, että 
eurooppalaista maatalouden data-aluetta 
ei pitäisi käyttää pankkina määrätyn 
DNA:n sekvensointiin ja myöhempään 
patentointiin; korostaa biologisen 
monimuotoisuuden markkinoille 
saattamiseen ja yksityistämiseen liittyviä 
riskejä; muistuttaa Euroopan 
patenttiviraston suuren 
valituslautakunnan viime toukokuussa 
tekemästä päätöksestä, jossa se päätti, että 
pääasiassa biologisilla prosesseilla 
tuotetut kasvit ja eläimet eivät ole 
patentoitavissa;

Or. fr

Tarkistus 24
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa datan merkitystä 
kuluttajille tarjottavan tiedon 
parantamisessa, jäljitettävyyden ja 
digitaalisten merkintöjen käytön 

3. korostaa datan merkitystä 
kuluttajille tarjottavan tiedon 
parantamisessa, jäljitettävyyden ja 
digitaalisten merkintöjen käytön 
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mahdollistamisessa sekä 
palautumiskykyisemmän ja kestävämmän 
maatalouden edistämisessä ja resurssien 
käytön tehostamisessa;

mahdollistamisessa sekä 
palautumiskykyisemmän ja kestävämmän 
maatalouden ja metsätalouden 
edistämisessä ja resurssien käytön 
tehostamisessa;

Or. en

Tarkistus 25
Tonino Picula, Clara Aguilera, Juozas Olekas, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Pina 
Picierno, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa datan merkitystä 
kuluttajille tarjottavan tiedon 
parantamisessa, jäljitettävyyden ja 
digitaalisten merkintöjen käytön 
mahdollistamisessa sekä 
palautumiskykyisemmän ja kestävämmän 
maatalouden edistämisessä ja resurssien 
käytön tehostamisessa;

3. korostaa datan merkitystä 
kuluttajille tarjottavan tiedon 
parantamisessa, jäljitettävyyden ja 
digitaalisten merkintöjen käytön 
mahdollistamisessa sekä 
palautumiskykyisemmän ja kestävämmän 
maatalouden edistämisessä ja resurssien 
käytön tehostamisessa, mikä vuorostaan 
merkitsee vahvaa hyötyä ympäristölle ja 
ilmastolle;

Or. en

Tarkistus 26
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa datan merkitystä 
kuluttajille tarjottavan tiedon 
parantamisessa, jäljitettävyyden ja 
digitaalisten merkintöjen käytön 
mahdollistamisessa sekä 
palautumiskykyisemmän ja kestävämmän 
maatalouden edistämisessä ja resurssien 
käytön tehostamisessa;

3. korostaa datan merkitystä 
kuluttajille tarjottavan tiedon 
parantamisessa, jäljitettävyyden ja 
digitaalisten merkintöjen käytön 
mahdollistamisessa sekä tarvetta 
varmistaa, että viljelijät hyötyvät 
lisäarvosta ketjussa; korostaa myös datan 
suurta merkitystä palautumiskykyisemmän 
ja kestävämmän maatalouden 



PE653.991v01-00 16/46 AM\1208682FI.docx

FI

edistämisessä ja resurssien käytön 
tehostamisessa;

Or. en

Tarkistus 27
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa datan merkitystä 
kuluttajille tarjottavan tiedon 
parantamisessa, jäljitettävyyden ja 
digitaalisten merkintöjen käytön 
mahdollistamisessa sekä 
palautumiskykyisemmän ja kestävämmän 
maatalouden edistämisessä ja resurssien 
käytön tehostamisessa;

3. korostaa datan merkitystä 
kuluttajille tarjottavan tiedon 
parantamisessa, jäljitettävyyden ja 
digitaalisten merkintöjen käytön 
mahdollistamisessa sekä 
palautumiskykyisempien ja kestävämpien 
maatalouden ja maatalous- ja 
elintarviketuotteiden sekä 
elintarvikejätteen vähentämisen 
edistämisessä ja resurssien käytön 
tehostamisessa, millä pienennetään alan 
hiili- ja ympäristöjalanjälkeä;

Or. en

Tarkistus 28
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa datan merkitystä 
kuluttajille tarjottavan tiedon 
parantamisessa, jäljitettävyyden ja 
digitaalisten merkintöjen käytön 
mahdollistamisessa sekä 
palautumiskykyisemmän ja kestävämmän 
maatalouden edistämisessä ja resurssien 
käytön tehostamisessa;

3. korostaa datan merkitystä 
kuluttajille tarjottavan tiedon 
parantamisessa, jäljitettävyyden ja 
digitaalisten merkintöjen käytön 
mahdollistamisessa sekä 
palautumiskykyisemmän ja kestävämmän 
maatalouden edistämisessä ja resurssien 
käytön tehostamisessa ja pyrkii samalla 
nopeuttamaan Pellolta pöytään -
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strategian täytäntöönpanoa;

Or. ro

Tarkistus 29
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa datan merkitystä 
kuluttajille tarjottavan tiedon 
parantamisessa, jäljitettävyyden ja 
digitaalisten merkintöjen käytön 
mahdollistamisessa sekä 
palautumiskykyisemmän ja kestävämmän 
maatalouden edistämisessä ja resurssien 
käytön tehostamisessa;

3. korostaa datan merkitystä 
kuluttajille tarjottavan tiedon 
parantamisessa, jäljitettävyyden ja 
digitaalisten merkintöjen käytön 
mahdollistamisessa sekä 
palautumiskykyisemmän ja kestävämmän 
maatalouden edistämisessä ja resurssien 
käytön tehostamisessa; toteaa kuitenkin, 
että alan digitalisointiin ja robottien 
käyttöön alalla on poliittisen tahdon 
puutteen vuoksi liittynyt tähän asti 
tärkeimpien viljelykasviemme geneettisen 
monimuotoisuuden häviämistä, 
suurimmassa osassa OECD-maista 
kulutettujen elintarvikkeiden 
monipuolisuuden romahdusta ja jäljellä 
olevien elintarvikkeiden ravintoarvon 
merkittävää laskua;

Or. fr

Tarkistus 30
Anne Sander

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa datan merkitystä 
kuluttajille tarjottavan tiedon 
parantamisessa, jäljitettävyyden ja 
digitaalisten merkintöjen käytön 

3. korostaa datan merkitystä 
kuluttajille tarjottavan tiedon 
parantamisessa, jäljitettävyyden ja 
digitaalisten merkintöjen käytön 
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mahdollistamisessa sekä 
palautumiskykyisemmän ja kestävämmän 
maatalouden edistämisessä ja resurssien 
käytön tehostamisessa;

mahdollistamisessa sekä 
palautumiskykyisemmän ja kestävämmän 
maatalouden edistämisessä ja resurssien 
käytön tehostamisessa; korostaa tässä 
yhteydessä, että digitaalisen merkintöjen 
kautta tapahtuvan jäljitettävyyden 
paranemisen olisi hyödytettävä viljelijöitä, 
eikä sen pitäisi aiheuttaa tilannetta, jossa 
ollaan riippuvaisia ketjun muista osista 
tai johon liittyy niiden yhteydessä 
epätasapainoa;

Or. fr

Tarkistus 31
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että suurilla maatalous- 
ja elintarvikealan yhtymillä on jo 
käytössään tekniikkaa, jolla ne voivat 
hyödyntää suuria datamääriä; korostaa, 
että hiljattain tehdyn tutkimuksen1 a 
mukaan 91,7 prosenttia kyselyyn 
vastanneista viljelijöistä pelkää, että 
Bayer-Monsanto valvoo viljelyyn liittyvää 
dataa; korostaa, että yhteisen 
eurooppalaisen maatalouden data-alueen 
perustaminen ja sen saatavuus saattaa 
vahvistaa näiden yhtymien määräävää 
asemaa;
_________________
1 a https://1bps6437gg8c169i0y1drtgz-
wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2018/03/2018-FINAL-
White-Paper-with-PAN-3-7-2018.pdf

Or. fr
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Tarkistus 32
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa merkityksestä, joka 
digitaaliteknologialla on ollut EU:n 
maatalouden erottamisessa päästöistä, 
sillä kokonaistuottavuus on lisääntynyt 
25 prosenttia 1990-luvulta, kun taas 
kasvihuonekaasupäästöt ovat saman 
ajanjakson aikana laskeneet 
20 prosenttia; katsoo, että innovointi, uusi 
teknologia ja erityisesti massadata ovat 
ratkaisevassa asemassa nykyisten ja 
tulevien ympäristötavoitteiden välisen 
kuilun kuromisessa umpeen siten, että 
samalla säilytetään maatalous- ja 
elintarvikealan kilpailukyky;

Or. en

Tarkistus 33
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy 
Decerle

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

 3 a. toteaa, että datalla on merkitys 
ekologisen jalanjäljen pienentämisessä 
sekä useiden Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleiskokouksen määrittämien kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, 
muun muassa vastuullista kuluttamista ja 
tuotantoa, innovointia ja infrastruktuuria 
sekä ilmastotoimia koskevien tavoitteiden 
saavuttamisessa;

Or. en



PE653.991v01-00 20/46 AM\1208682FI.docx

FI

Tarkistus 34
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

 3 a. painottaa datan potentiaalia 
maaseudun kehittämisen edistäjänä sekä 
sukupuolten tasa-arvon edistymisen 
nopeuttajana;

Or. en

Tarkistus 35
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa asettamaan etusijalle 
avoimen lähdekoodin alustat, joita 
viljelijät käyttävät suoraan, joilla 
organisoidaan viljelijöiden keskinäistä 
apua ja hyvien käytäntöjen jakamista ja 
joiden avulla elintarvikkeiden tuottajat ja 
kuluttajat saatetaan suoraan 
vuorovaikutukseen lyhyiden 
jakelukanavien kehyksessä;

Or. fr

Tarkistus 36
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. vastustaa data-aluetta, joka olisi 
sääntelemätön ja vapaa markkinapaikka 
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ja vahvistaisi muutamien suurten 
maatalous- ja elintarvikeyhtymien 
määräävää asemaa;

Or. fr

Tarkistus 37
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta kaventaa kuilua, 
joka vallitsee kaupunki- ja 
maaseutualueiden 
liiketoimintamahdollisuuksien ja 
palvelujen saatavuuden välillä, mukaan 
lukien nopean laajakaistan saatavuuden 
takaaminen kaikille maaseutualueille;

4. korostaa tarvetta kaventaa kuilua, 
joka vallitsee kaupunki- ja 
maaseutualueiden 
liiketoimintamahdollisuuksien ja 
palvelujen saatavuuden välillä, mukaan 
lukien nopean laajakaistan saatavuuden 
takaaminen kaikille maaseutualueille; 
toteaa, että viljelijät kuuluvat myös niihin 
ikä- ja tuloryhmiin, joihin digitaalinen 
kuilu vaikuttaa eniten; muistuttaa, että 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta rahoitetaan monia 
maaseudun kehittämisohjelmia, myös 
niitä, joilla tuetaan välttämätöntä 
siirtymistä entistä kestävämpään ja 
ympäristöystävällisempään maanviljelyyn 
unionissa, ja että se kattaa 
maantieteellisiä alueita, jotka kaipaavat 
kipeästi investointeja, joten se on lisäsyy 
täydentää rahoitusta digitalisaatioon 
suunnatusta erityisrahoituksesta; vaatii 
tukemaan viljelijöiden pääsyä digitaalisiin 
palveluihin ensisijaisesti tulevassa 
Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa sekä 
Verkkojen Eurooppa -välineessä;

Or. en
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Tarkistus 38
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy 
Decerle

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta kaventaa kuilua, 
joka vallitsee kaupunki- ja 
maaseutualueiden 
liiketoimintamahdollisuuksien ja 
palvelujen saatavuuden välillä, mukaan 
lukien nopean laajakaistan saatavuuden 
takaaminen kaikille maaseutualueille;

4. korostaa tarvetta kaventaa kuilua, 
joka vallitsee kaupunki- ja 
maaseutualueiden 
liiketoimintamahdollisuuksien ja 
palvelujen saatavuuden välillä, mukaan 
lukien nopean laajakaistan saatavuuden 
takaaminen kaikille maaseutualueille; 
painottaa, että näillä palveluilla 
mahdollistetaan datavetoisen teknologian 
käyttö sekä ”älykäs maanviljely” tai 
”sähköinen maanviljely”, jotka luovat 
uusia laadukkaita työpaikkoja ja lisää 
taloudellisia mahdollisuuksia 
maaseutualueilla, jotka voivat torjua 
väestökatoa; 

Or. en

Tarkistus 39
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta kaventaa kuilua, 
joka vallitsee kaupunki- ja 
maaseutualueiden 
liiketoimintamahdollisuuksien ja 
palvelujen saatavuuden välillä, mukaan 
lukien nopean laajakaistan saatavuuden 
takaaminen kaikille maaseutualueille;

4. korostaa tarvetta kaventaa kuilua, 
joka vallitsee kaupunki- ja 
maaseutualueiden 
liiketoimintamahdollisuuksien ja 
palvelujen saatavuuden välillä, 
toteuttamalla tukitoimia, joiden 
tavoitteena on lisätä maaseutuympäristön 
houkuttelevuutta, mukaan lukien nopean 
laajakaistan saatavuuden takaaminen 
kaikille maaseutualueille;

Or. ro
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Tarkistus 40
Tonino Picula, Clara Aguilera, Juozas Olekas, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Pina 
Picierno, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta kaventaa kuilua, 
joka vallitsee kaupunki- ja 
maaseutualueiden 
liiketoimintamahdollisuuksien ja 
palvelujen saatavuuden välillä, mukaan 
lukien nopean laajakaistan saatavuuden 
takaaminen kaikille maaseutualueille;

4. korostaa tarvetta kaventaa kuilua, 
joka vallitsee kaupunki- ja 
maaseutualueiden 
liiketoimintamahdollisuuksien ja 
palvelujen saatavuuden välillä, mukaan 
lukien kohtuuhintaisen, turvallisen ja 
laajan nopean laajakaistan saatavuuden 
takaaminen kaikille maaseutualueille;

Or. en

Tarkistus 41
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta kaventaa kuilua, 
joka vallitsee kaupunki- ja 
maaseutualueiden 
liiketoimintamahdollisuuksien ja 
palvelujen saatavuuden välillä, mukaan 
lukien nopean laajakaistan saatavuuden 
takaaminen kaikille maaseutualueille;

4. korostaa tarvetta kaventaa kuilua, 
joka vallitsee kaupunki- ja 
maaseutualueiden 
liiketoimintamahdollisuuksien ja 
palvelujen saatavuuden välillä, mukaan 
lukien nopean laajakaistan saatavuuden 
takaaminen kaikille maaseutualueille; 
painottaa täsmäviljelyn merkitystä 
unionin nykyisen uusien teknologioiden 
käyttöönottovajeen vähentämisessä; 
painottaa, että digitaaliteknologian 
käyttöönottoa on edistettävä keskittyen 
erityisesti pieniin ja keskikokoisiin 
maatiloihin;

Or. en
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Tarkistus 42
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta kaventaa kuilua, 
joka vallitsee kaupunki- ja 
maaseutualueiden 
liiketoimintamahdollisuuksien ja 
palvelujen saatavuuden välillä, mukaan 
lukien nopean laajakaistan saatavuuden 
takaaminen kaikille maaseutualueille;

4. korostaa tarvetta kaventaa kuilua, 
joka vallitsee kaupunki- ja 
maaseutualueiden 
liiketoimintamahdollisuuksien ja 
palvelujen saatavuuden välillä, mukaan 
lukien nopean laajakaistan saatavuuden 
takaaminen kaikille maaseutualueille; 
kehottaa perustamaan digitaali-
innovaatiokeskittymiä alueellisella tasolla 
ja lähellä loppukäyttäjiä, jotta voidaan 
vauhdittaa digitaalisten innovaatioiden 
kehittämistä ja käyttöönottoa ja luoda 
alueellinen innovaatioekosysteemi;

Or. en

Tarkistus 43
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa varmistamaan, että 
digitaalitekniikan avulla kehitetään 
agroekologiaan perustuvaa 
eurooppalaista maatalousmallia;

Or. fr

Tarkistus 44
Marlene Mortler, Christine Schneider, Lena Düpont, Norbert Lins

Lausuntoluonnos
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4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

 4 a. katsoo, että hyvä digitaalinen 
infrastruktuuri on välttämätön elin- ja 
työympäristöjen säilyttämiseksi 
maaseutualueilla; korostaa, että 
digitaalisia infrastruktuureja olisi 
rakennettava kattavasti ja nopeasti myös 
muualle kuin kaupunkialueille;

Or. de

Tarkistus 45
Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. on tyytyväinen eurooppalaisen 
maaseudun kehittämisverkoston älykkäitä 
kyliä käsittelevän aihekohtaisen 
työryhmän työhön, jolla pyritään 
tukemaan ja parantamaan maaseudun 
yhteisöjen elämää digitaalisten välineiden 
ja tiedonjakovälineiden avulla; ilmaisee 
tukensa sellaisten älykkäitä kyliä 
koskevien kannustimien ja/tai 
toimenpiteiden sisällyttämiselle, joissa 
digitaalista dataa käytetään turvallisesti, 
seuraavaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen alueellisten 
kehityssuunnitelmien kaltaisten ohjelmien 
muodossa;

Or. en

Tarkistus 46
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. toteaa, että datastrategian avulla 
olisi voitava tukea Pellosta pöytään -
strategian tavoitteita, jotka liittyvät 
maatalousperäisiin 
kasvihuonekaasupäästöihin, 
riippuvuuteen torjunta-aineista sekä 
maaperän huonontumiseen1 a;

_________________

1 a Vihreän kehityksen ohjelmasta 
annetun päätöslauselman 56 ja 59 kohta: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0005_FI.html

Or. fr

Tarkistus 47
Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa kansallisia ja/tai 
alueellisia viranomaisia tukemaan 
tietojenkäsittelyn ja dataan perustuvien 
välineiden kehittämistä mehiläishoidon 
kaltaisille aloille, jotka ovat hyvin 
riippuvaisia luontoon liittyvistä tekijöistä 
ja ihmisvetoisista ulkoisista tekijöistä ja 
joille täsmällinen ja päivitetty tieto on 
ratkaisevan tärkeää;

Or. en

Tarkistus 48
Tonino Picula, Clara Aguilera, Juozas Olekas, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Pina 
Picierno, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Lausuntoluonnos
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5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää olennaisen tärkeänä, että 
komissio tukee edelleen 
digitaaliteknologiaan, infrastruktuuriin ja 
liiketoimintamalleihin liittyvää tutkimusta 
ja kehittämistä (t&k), jossa keskitytään 
maatalous- ja elintarvikealaan ja 
maaseutualueisiin;

5. pitää olennaisen tärkeänä, että 
komissio tukee edelleen 
tekoälytyökaluihin, digitaaliteknologiaan, 
infrastruktuuriin ja liiketoimintamalleihin 
liittyvää tutkimusta ja kehittämistä (t&k), 
jossa keskitytään maatalous- ja 
elintarvikealaan ja maaseutualueisiin;

Or. en

Tarkistus 49
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy 
Decerle

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää olennaisen tärkeänä, että 
komissio tukee edelleen 
digitaaliteknologiaan, infrastruktuuriin ja 
liiketoimintamalleihin liittyvää tutkimusta 
ja kehittämistä (t&k), jossa keskitytään 
maatalous- ja elintarvikealaan ja 
maaseutualueisiin;

5. pitää olennaisen tärkeänä, että 
komissio lisää edelleen 
digitaaliteknologiaan, infrastruktuuriin ja 
liiketoimintamalleihin liittyvää tutkimusta 
ja kehittämistä (t&k), jossa keskitytään 
maatalous- ja elintarvikealaan ja 
maaseutualueisiin;

Or. en

Tarkistus 50
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää olennaisen tärkeänä, että 
komissio tukee edelleen 
digitaaliteknologiaan, infrastruktuuriin ja 
liiketoimintamalleihin liittyvää tutkimusta 

5. pitää olennaisen tärkeänä, että 
komissio tukee edelleen 
digitaaliteknologiaan, infrastruktuuriin ja 
liiketoimintamalleihin liittyvää tutkimusta 
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ja kehittämistä (t&k), jossa keskitytään 
maatalous- ja elintarvikealaan ja 
maaseutualueisiin;

ja kehittämistä (t&k), jossa keskitytään 
maatalous- ja elintarvikealaan ja 
metsäalaan ja maaseutualueisiin;

Or. en

Tarkistus 51
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää olennaisen tärkeänä, että 
komissio tukee edelleen 
digitaaliteknologiaan, infrastruktuuriin ja 
liiketoimintamalleihin liittyvää tutkimusta 
ja kehittämistä (t&k), jossa keskitytään 
maatalous- ja elintarvikealaan ja 
maaseutualueisiin;

5. pitää olennaisen tärkeänä, että 
komissio tukee edelleen 
digitaaliteknologiaan, infrastruktuuriin, 
lyhyisiin toimitusketjuihin ja 
liiketoimintamalleihin liittyvää tutkimusta 
ja kehittämistä (t&k), jossa keskitytään 
maatalous- ja elintarvikealaan ja 
maaseutualueisiin;

Or. ro

Tarkistus 52
Anne Sander

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää olennaisen tärkeänä, että 
komissio tukee edelleen 
digitaaliteknologiaan, infrastruktuuriin ja 
liiketoimintamalleihin liittyvää tutkimusta 
ja kehittämistä (t&k), jossa keskitytään 
maatalous- ja elintarvikealaan ja 
maaseutualueisiin;

5. pitää olennaisen tärkeänä, että 
komissio tukee edelleen ja tukee 
entisestään digitaaliteknologiaan, 
infrastruktuuriin ja liiketoimintamalleihin 
liittyvää tutkimusta ja kehittämistä (t&k) 
sekä viljelijöiden koulutusta, jossa 
keskitytään maatalous- ja elintarvikealaan 
ja maaseutualueisiin;

Or. fr
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Tarkistus 53
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää olennaisen tärkeänä, että 
komissio tukee edelleen 
digitaaliteknologiaan, infrastruktuuriin ja 
liiketoimintamalleihin liittyvää tutkimusta 
ja kehittämistä (t&k), jossa keskitytään 
maatalous- ja elintarvikealaan ja 
maaseutualueisiin;

5. pitää olennaisen tärkeänä, että 
komissio tukee edelleen 
digitaaliteknologiaan, infrastruktuuriin ja 
liiketoimintamalleihin liittyvää tutkimusta 
ja kehittämistä (t&k), jossa keskitytään 
maatalous- ja elintarvikealaan ja 
maaseutualueisiin; kehottaa erityisesti 
tukemaan hankkeita, joiden tarkoituksena 
on kerätä tietoa mehiläisistä, jotka ovat 
torjunta-aineiden ensimmäisiä uhreja; 
panee merkille hunajatuotteiden 
ennustemallien potentiaalin käyttämällä 
sadonkorjuussa toisiinsa liitettyjä 
vaakoja, sekä tutkimukset 
kenttämehiläisten paluuasteesta 
ravinnonhaun perusteella, jotta voidaan 
määritellä tiettyjen kasvinsuojeluaineiden 
myrkyllisyys mehiläisille;

Or. fr

Tarkistus 54
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää olennaisen tärkeänä, että 
komissio tukee edelleen 
digitaaliteknologiaan, infrastruktuuriin ja 
liiketoimintamalleihin liittyvää tutkimusta 
ja kehittämistä (t&k), jossa keskitytään 
maatalous- ja elintarvikealaan ja 
maaseutualueisiin;

5. pitää olennaisen tärkeänä, että 
komissio tukee edelleen 
digitaaliteknologiaan, infrastruktuuriin ja 
liiketoimintamalleihin liittyvää tutkimusta 
ja kehittämistä (t&k), jossa keskitytään 
maatalous- ja elintarvikealaan ja 
maaseutualueisiin, älykkäisiin ja 
häiriönsietokykyisiin kaupunkien 
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elintarvikejärjestelmiin, joita tuetaan 
EU:n välineillä, kuten Copernicus-
ohjelman data- ja tietopalveluiden ja 
datan ja informaation saantipalvelujen 
(DIAS) kaltaisilla 
maanseurantaohjelmilla, mutta ei 
pelkästään niillä;

Or. en

Tarkistus 55
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää olennaisen tärkeänä, että 
komissio tukee edelleen 
digitaaliteknologiaan, infrastruktuuriin ja 
liiketoimintamalleihin liittyvää tutkimusta 
ja kehittämistä (t&k), jossa keskitytään 
maatalous- ja elintarvikealaan ja 
maaseutualueisiin;

5. pitää olennaisen tärkeänä, että 
komissio tukee edelleen 
digitaaliteknologiaan, infrastruktuuriin ja 
liiketoimintamalleihin liittyvää tutkimusta 
ja kehittämistä (t&k), jossa keskitytään 
maatalous- ja elintarvikealaan ja 
maaseutualueisiin asettaen keskiöön 
alkutuottajat sekä varmistaen 
tutkimustulosten käytettävyyden 
viljelijöille;

Or. en

Tarkistus 56
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää komissiota edelleen 
parantamaan unionin avaruusohjelmien, 
erityisesti Galileon ja Copernicuksen, 
datan saatavuutta viljelijöille ja 
investoimaan yhteentoimivuuteen muiden 
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tietolähteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 57
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että maatalousalan 
digitalisaatio on tärkeää ja teknologiaan 
perustuva datavetoinen lähestymistapa on 
hyödyllinen maatilojen johdolle, ja 
painottaa tämän vuoksi täsmäviljelyn ja 
täsmäkarjankasvatuksen merkitystä 
maanviljelyn ja karjankasvatuksen 
optimoinnin tukemisessa sekä edellä 
mainittujen jätteiden, kustannusten ja 
ympäristövaikutusten minimoimisessa;

Or. en

Tarkistus 58
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että on tärkeää edistää 
digitaalisten taitojen kehittämistä, jotta 
viljelijöitä ja maaseutuyhteisöjä voidaan 
tukea digitaalisessa siirtymässä;

6. korostaa, että on tärkeää edistää 
digitaalisten taitojen kehittämistä, jotta 
viljelijöitä ja maaseutuyhteisöjä voidaan 
tukea digitaalisessa siirtymässä, erityisesti 
elinikäisten koulutusohjelmien kautta 
sekä tarjoamalla tukea työpaikkojen 
vähentämisestä kärsiville 
maataloustyöntekijöille; korostaa, että 
robottipoimijoiden kehittäminen uhkaa 
kausityöntekijöiden työtä; tunnustaa 
datastrategian ja laajemmin alan 
digitalisaation mahdolliset edut; korostaa 
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kuitenkin, että siirtymää tehoviljelystä 
laajaperäiseen viljelyyn ei voida toteuttaa 
ilman, että luodaan merkittävä määrä 
työpaikkoja maatalousalalla, ja että näin 
ollen näiden ammattien arvostusta olisi 
syytä lisätä nuorempien sukupolvien 
keskuudessa;

Or. fr

Tarkistus 59
Tonino Picula, Clara Aguilera, Juozas Olekas, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Pina 
Picierno, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että on tärkeää edistää 
digitaalisten taitojen kehittämistä, jotta 
viljelijöitä ja maaseutuyhteisöjä voidaan 
tukea digitaalisessa siirtymässä;

6. korostaa, että on tärkeää edistää 
digitaalisten taitojen kehittämistä, jotta 
viljelijöitä ja maaseutuyhteisöjä voidaan 
tukea digitaalisessa siirtymässä; kannustaa 
luomaan ja jakamaan parhaita käytäntöjä 
innovoinnin edistämiseksi; painottaa, että 
on varmistettava kaikkien, myös pienten 
ja keskisuurten tilojen, mahdollisuudet 
hankkia teknologiaa ja hyötyä siitä;

Or. en

Tarkistus 60
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy 
Decerle

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että on tärkeää edistää 
digitaalisten taitojen kehittämistä, jotta 
viljelijöitä ja maaseutuyhteisöjä voidaan 
tukea digitaalisessa siirtymässä;

6. korostaa, että on tärkeää edistää 
digitaalisten taitojen kehittämistä, jotta 
viljelijöitä ja maaseutuyhteisöjä voidaan 
tukea digitaalisessa siirtymässä, ja 
kannustaa sukupolvenvaihdokseen 
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maaseutualueiden maataloudessa sekä 
uusien mahdollisuuksien edistämiseen 
viljelijöiden seuraavalle sukupolvelle, 
jotta varmistetaan unionin 
elintarviketurva ja -omavaraisuus;

Or. en

Tarkistus 61
Anne Sander

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että on tärkeää edistää 
digitaalisten taitojen kehittämistä, jotta 
viljelijöitä ja maaseutuyhteisöjä voidaan 
tukea digitaalisessa siirtymässä;

6. korostaa, että on tärkeää edistää 
digitaalisten taitojen kehittämistä, jotta 
viljelijöitä ja maaseutuyhteisöjä voidaan 
tukea digitaalisessa siirtymässä 
parantamalla infrastruktuureja ja 
kehittämällä tekoälyn kaltaisia välineitä, 
joilla voidaan käsitellä kerättyä 
maatalousdataa; 

Or. fr

Tarkistus 62
Krzysztof Jurgiel

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että on tärkeää edistää 
digitaalisten taitojen kehittämistä, jotta 
viljelijöitä ja maaseutuyhteisöjä voidaan 
tukea digitaalisessa siirtymässä;

6. korostaa, että on tärkeää edistää 
digitaalisten taitojen kehittämistä, jotta 
viljelijöitä ja maaseutuyhteisöjä ja 
erityisesti pienviljelijöitä, jotka voivat 
kokea digitaalista syrjäytymistä, voidaan 
tukea digitaalisessa siirtymässä;

Or. en
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Tarkistus 63
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että on tärkeää edistää 
digitaalisten taitojen kehittämistä, jotta 
viljelijöitä ja maaseutuyhteisöjä voidaan 
tukea digitaalisessa siirtymässä;

6. korostaa, että on tärkeää edistää 
digitaalisten taitojen kehittämistä, jotta 
viljelijöitä, maatalouselintarvikealan pk-
yrityksiä ja maaseutuyhteisöjä voidaan 
tukea digitaalisessa siirtymässä;

Or. en

Tarkistus 64
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että on tärkeää edistää 
digitaalisten taitojen kehittämistä, jotta 
viljelijöitä ja maaseutuyhteisöjä voidaan 
tukea digitaalisessa siirtymässä;

6. korostaa, että on tärkeää edistää 
digitaalisten taitojen kehittämistä, jotta 
viljelijöitä ja maaseutuyhteisöjä voidaan 
tukea digitaalisessa siirtymässä; painottaa, 
että maatalousalan vahva älykkäitä 
teknologioita koskeva koulutusjärjestelmä 
on ratkaisevan tärkeä, jotta alalle voidaan 
houkutella lisää nuoria, sillä se edistäisi 
sukupolvenvaihdosta; painottaa, että 
maatilaneuvojia on koulutettava 
säännöllisesti, jotta maanviljelijät voivat 
ottaa paremmin käyttöön 
digitaaliteknologioita;

Or. en

Tarkistus 65
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. toteaa, että maatalousalan 
massadata-alustat ovat muutaman 
suuryhtiön omistuksessa, mikä antaa 
niille mahdollisuuden valvoa markkinoita 
ja saada näin kilpailuetua; painottaa, että 
pienviljelijöiden on ostettava näiltä 
suuryhtiöiltä omia tilojaan koskeva data, 
jos haluavat siihen pääsyn, mistä seuraa 
viljelijöiden yksityisyyteen, 
kannattavuuteen ja itsenäisyyteen 
kohdistuvia riskejä;

Or. en

Tarkistus 66
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

 6 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan riittävien 
resurssien saatavuuden YMP:n 
määrärahoista ja YMP-suunnitelmista, 
jotta maanviljelijät voivat hyödyntää 
täsmäviljelyn kaltaisia innovatiivisia 
tekniikoita;

Or. en

Tarkistus 67
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että tutkimukseen ja 
kehittämiseen tehtävien julkisten 
investointien yhteydessä on laadittava 
selkeät ehdot, jotka vastaavat unionin 
digitaalialan arvoja; korostaa tässä 
yhteydessä massadataa koskevan unionin 
vakaan asetuksen merkitystä maatalouden 
tuotantoprosessien yhteydessä, jotta 
varmistetaan, että 
elintarvikeomavaraisuuteen, biologiseen 
monimuotoisuuteen ja käytettyjen 
varojen, etenkin veden, tehokkuuteen 
liittyvät tavoitteet saavutetaan; 
huomauttaa, että miltei puolet yksityistä 
maataloustutkimusta maailmassa koskee 
pelkästään maissinviljelyä ja että se on 
pääasiassa siementuottajien 
omistuksessa; kehottaa tukemaan 
erityisesti patentoimattomien siementen 
tutkimusta;

Or. fr

Tarkistus 68
Marlene Mortler, Christine Schneider, Lena Düpont, Norbert Lins

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

 6 a. korostaa, että viljelijöiden 
koulutus ja neuvonta digitaalisissa 
investoinneissa on tärkeää, jotta 
digitalisaation moderni kehitys ja haasteet 
voidaan toteuttaa täysimääräisesti;

Or. de

Tarkistus 69
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. toteaa, että viljelijöillä ei 
tavallisesti ole valtaa pelloiltaan saadusta 
raakadatasta luotuihin tietotuotteisiin ja 
että näitä tietoja voidaan käyttää 
hintoihin ja vakuutusmaksuihin 
vaikuttamiseen sekä mahdollisesti 
maananastukseen eri puolilla maapalloa;

Or. en

Tarkistus 70
Marlene Mortler, Christine Schneider, Lena Düpont, Norbert Lins

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

 6 b. kehottaa komissiota 
varmistamaan, että digitaalisten 
maatalousteknologioiden tutkimus ja 
innovointi on taloudellisesti mahdollinen 
myös pienemmille yrityksille;

Or. de

Tarkistus 71
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa, että tiedot istutuksesta 
aina sadonkorjuuseen asti sää- ja 
markkinavaihtelut huomioon ottaen ovat 
viljelijöille keskeisen tärkeitä, mutta niillä 
on myös arvo raaka-aineiden 
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keinottelijoille, elintarvikkeiden myyjille 
sekä vakuutusyhtiöille; kiinnittää 
komission ja jäsenvaltioiden huomion 
vaaraan kasvavasta epätasapainosta 
viljelijöiden ja sellaisten viljelmien 
ylituotannon välillä, jotka ovat tuottavia 
mutta ympäristölle haitallisia;

Or. fr

Tarkistus 72
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että tarvitaan vakaa 
oikeudellinen kehys, jolla turvataan 
viljelijöiden oikeus datasuvereniteettiin ja 
estetään kilpailun vääristyminen ja 
viljelijöiden itsemääräämisoikeuden 
heikentyminen asettamatta kuitenkaan 
esteitä datatalouden kehittymiselle.

7. korostaa, että tarvitaan vakaa 
oikeudellinen kehys, jolla turvataan 
viljelijöiden oikeus datasuvereniteettiin ja 
estetään viljelijöitä vahingoittava kilpailun 
vääristyminen.

Or. fr

Tarkistus 73
Krzysztof Jurgiel

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että tarvitaan vakaa 
oikeudellinen kehys, jolla turvataan 
viljelijöiden oikeus datasuvereniteettiin ja 
estetään kilpailun vääristyminen ja 
viljelijöiden itsemääräämisoikeuden 
heikentyminen asettamatta kuitenkaan 
esteitä datatalouden kehittymiselle.

7. korostaa, että tarvitaan vakaa 
oikeudellinen kehys, jolla turvataan 
viljelijöiden oikeus datasuvereniteettiin ja 
estetään kilpailun vääristyminen ja 
viljelijöiden itsemääräämisoikeuden 
heikentyminen asettamatta kuitenkaan 
esteitä datatalouden kehittymiselle, sekä 
riittävät rahoitusvarat.
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Or. en

Tarkistus 74
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että tarvitaan vakaa 
oikeudellinen kehys, jolla turvataan 
viljelijöiden oikeus datasuvereniteettiin ja 
estetään kilpailun vääristyminen ja 
viljelijöiden itsemääräämisoikeuden 
heikentyminen asettamatta kuitenkaan 
esteitä datatalouden kehittymiselle.

7. korostaa, että tarvitaan vakaa 
oikeudellinen kehys, jolla turvataan 
viljelijöiden ja metsänomistajien oikeus 
datasuvereniteettiin ja estetään kilpailun 
vääristyminen ja viljelijöiden ja 
metsäomistajien itsemääräämisoikeuden 
heikentyminen asettamatta kuitenkaan 
esteitä datatalouden kehittymiselle.

Or. en

Tarkistus 75
Anne Sander

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että tarvitaan vakaa 
oikeudellinen kehys, jolla turvataan 
viljelijöiden oikeus datasuvereniteettiin ja 
estetään kilpailun vääristyminen ja 
viljelijöiden itsemääräämisoikeuden 
heikentyminen asettamatta kuitenkaan 
esteitä datatalouden kehittymiselle.

7. kehottaa tehostamaan 
kyberturvallisuutta ja korostaa, että 
tarvitaan vakaa oikeudellinen kehys, jolla 
turvataan viljelijöiden oikeus 
datasuvereniteettiin ja estetään kilpailun 
vääristyminen ja viljelijöiden 
itsemääräämisoikeuden heikentyminen 
asettamatta kuitenkaan esteitä datatalouden 
kehittymiselle.

Or. fr

Tarkistus 76
Tonino Picula, Juozas Olekas, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Ivo 
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Hristov, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että tarvitaan vakaa 
oikeudellinen kehys, jolla turvataan 
viljelijöiden oikeus datasuvereniteettiin ja 
estetään kilpailun vääristyminen ja 
viljelijöiden itsemääräämisoikeuden 
heikentyminen asettamatta kuitenkaan 
esteitä datatalouden kehittymiselle.

7. korostaa, että tarvitaan vakaa 
oikeudellinen kehys, jolla turvataan 
viljelijöiden oikeus datasuvereniteettiin ja 
estetään kilpailun vääristyminen ja 
viljelijöiden itsemääräämisoikeuden 
heikentyminen samalla kun tuetaan 
datatalouden kehittymistä.

Or. en

Tarkistus 77
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että tarvitaan vakaa 
oikeudellinen kehys, jolla turvataan 
viljelijöiden oikeus datasuvereniteettiin ja 
estetään kilpailun vääristyminen ja 
viljelijöiden itsemääräämisoikeuden 
heikentyminen asettamatta kuitenkaan 
esteitä datatalouden kehittymiselle.

7. korostaa, että tarvitaan vakaa 
oikeudellinen kehys, jolla turvataan 
viljelijöiden oikeus datasuvereniteettiin ja 
estetään kilpailun vääristyminen ja 
viljelijöiden itsemääräämisoikeuden 
heikentyminen asettamatta kuitenkaan 
esteitä datatalouden kehittymiselle; 
ehdottaa, että datan saannin ja keruun 
ehtona olisi lomake, jolla dataa pyydetään 
ja jossa määritetään, mitä tarkoitusta 
varten dataa kerätään.

Or. fr

Tarkistus 78
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. toteaa, että viljelijöiden valmiuksia 
innovointiin ja agroekologisiin 
maatalouskäytäntöihin siirtymiseen 
rajoittavat heidän tulonsa ja että 
digitalisaatioon velvoittaminen ilman 
rahoitustukea voi johtaa keskipitkiin ja 
pitkäaikaisiin velkoihin, mikä rajoittaisi 
viljelijöiden toimintaa ja loisi 
riippuvuutta;

Or. en

Tarkistus 79
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. on kuitenkin huolestunut 
ehdotuksesta kehittää yhteinen 
eurooppalainen maatalouden data-alue, 
joka ei saisi johtaa viljelijöiden 
henkilökohtaisten ja ammattimaisten 
tietojen valvomattomaan leviämiseen;

Or. fr

Tarkistus 80
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

 7 a. painottaa tarvetta asettaa viljelijät 
maatalousdatan keräämisessä, 
käsittelyssä ja hallinnoinnissa keskiöön ja 
suojata heitä datan tahattomalta ja 
tietämättömältä jakamiselta;
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Or. en

Tarkistus 81
Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. muistuttaa, että EU on 
maailmanlaajuisessa johtoasemassa 
eläinten hyvinvointia koskevien normien 
alalla; kehottaa tämän osalta 
jäsenvaltioiden viranomaisia 
parantamaan datankeruuta ja käsittelyä, 
jotta voidaan tarjota nopeampaa ja 
parempaa karjan sairauksien 
diagnosointia ja hoitoa muun muassa 
nautakarjalle, hevoseläimille, pienille 
märehtijöille, siipikarjalle ja mehiläisille, 
tavoitteena myös vähentää niiden 
hankinnaista mikrobilääkeresistenssiä;

Or. en

Tarkistus 82
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

 7 a. kehottaa komissiota laatimaan 
puitteet maatalousdatan jakamiselle ja 
analysoinnille tavoitteena helpottaa 
riskien vähentämistä sekä lisätä 
viljelijöiden ja maatalous- ja 
elintarvikealan työntekijöiden valmiuksia;

Or. en
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Tarkistus 83
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. toteaa, että vaikka digitalisaatio 
voi luoda uusia työpaikkoja, tavallisesti 
kaupunkien korkean teknologian 
osaamista edellyttäviä työpaikkoja, sillä 
voi myös olla kielteinen vaikutus 
maatalouteen, koska se vähentää 
työvoiman tarvetta ja johtaa 
maaltapakoon; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 
maaseudun pk-yritysten tukemisen sekä 
välineet, joilla on tarkoitus elävöittää 
maaseudun yhteisöjä niiden 
heikentämisen sijaan;

Or. en

Tarkistus 84
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

 7 b. muistuttaa, että viljelijöiden ja 
maatalousyritysten olisi hyödyttävä 
tietojen yhteiskäytöstä avoimessa ja 
oikeudenmukaisessa sääntelykehyksessä, 
jossa määritellään selkeästi 
omistusoikeudet, pääsyoikeudet sekä 
uudelleenkäyttöoikeudet;

Or. en

Tarkistus 85
Ivo Hristov



PE653.991v01-00 44/46 AM\1208682FI.docx

FI

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. muistuttaa, että täsmälliset ja 
päivitetyt tiedot kolmansista maista 
unioniin tuoduista tavaroista ja tuotteista, 
myös maataloustuotteista, ovat tärkeitä; 
muistuttaa myös, että vuoden 2018 
erityiskertomuksessaan ”Mikä on 
viivästyttänyt tullin tietoteknisten 
järjestelmien toteuttamista?” Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin totesi, että 
viivästykset tulliunionin uuden 
tietoteknisen järjestelmän 
täytäntöönpanossa johtuivat muun 
muassa EU:n ja jäsenvaltioiden 
myöntämien varojen riittämättömyydestä; 
ilmaisee huolensa siitä, että viivästykset 
saattavat haitata tullimenettelyjen 
täysimääräistä nykyaikaistamista, mikä 
saattaa vaarantaa tavaroiden ja tuotteiden 
tuontia ja vientiä koskevan luotettavan ja 
täsmällisen datan keruun ja/tai käytön; 
kehottaa kaikkia asianomaisia 
sidosryhmiä osoittamaan tarvittavat 
resurssit tullin uuden tietoteknisen 
järjestelmän loppuunsaattamiseksi 
mieluiten ennen mutta viimeistään 
lykättyyn määräaikaan vuonna 2025 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 86
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. painottaa, että dataa ja 
digitaaliteknologiaa ei pitäisi käyttää 
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voimaperäisen karjankasvatuksen 
tukemiseen, koska se vaarantaisi Pellolta 
pöytään -strategian kunniahimoiset 
tavoitteet, jotka koskevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, 
mikrobilääkkeiden käytön vähentämistä 
tiloilla sekä eläinten hyvinvoinnin 
parantamista;

Or. en

Tarkistus 87
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 d. kehottaa komissiota 
varmistamaan, että julkisin varoin kerätty 
tai luotu data säilyy julkisena eivätkä 
yksityiset yritykset omi sitä;

Or. en

Tarkistus 88
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 e. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan pienempien ja 
monipuolisempien yritysten sekä sellaisen 
digitaalisen maatalousmallin kehitystä, 
jolla pyritään pikemminkin edistämään 
viljelijöiden itsenäisyyttä kuin lisäämään 
suurten yhtiöiden valtaa viljelijöihin ja 
elintarvikejärjestelmäämme; painottaa 
erityisesti tarvetta tukea paikallisia ja 
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ruohonjuuritason digitaalialoitteita, joilla 
edistetään avoimen lähdekoodin välineitä;

Or. en


