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Módosítás 1
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy "Az európai 
adatstratégia" című bizottsági közlemény 
és a mesterséges intelligenciáról szóló 
fehér könyv a mezőgazdaságot a digitális 
kor stratégiai közérdekű ágazataként emeli 
ki, és javaslatot tesz egy közös európai 
mezőgazdasági adattér kialakítására;

1. üdvözli, hogy "Az európai 
adatstratégia" című bizottsági közlemény 
és a mesterséges intelligenciáról szóló 
fehér könyv a mezőgazdaságot a digitális 
kor stratégiai közérdekű ágazataként emeli 
ki;

Or. fr

Módosítás 2
Anne Sander

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy "Az európai 
adatstratégia" című bizottsági közlemény 
és a mesterséges intelligenciáról szóló 
fehér könyv a mezőgazdaságot a digitális 
kor stratégiai közérdekű ágazataként emeli 
ki, és javaslatot tesz egy közös európai 
mezőgazdasági adattér kialakítására;

1. üdvözli, hogy "Az európai 
adatstratégia" című bizottsági közlemény 
és a mesterséges intelligenciáról szóló 
fehér könyv a mezőgazdaságot a digitális 
kor stratégiai közérdekű ágazataként emeli 
ki, és javaslatot tesz egy közös európai 
mezőgazdasági adattér kialakítására; e 
tekintetben hangsúlyozza, hogy a 
hatékonyság biztosítása érdekében 
ösztönözni kell az ilyen eszköz és 
különösen a KAP támogatási és 
ellenőrzési rendelkezései közötti 
interoperabilitást;

Or. fr

Módosítás 3
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy 
Decerle
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy "Az európai 
adatstratégia" című bizottsági közlemény 
és a mesterséges intelligenciáról szóló 
fehér könyv a mezőgazdaságot a digitális 
kor stratégiai közérdekű ágazataként emeli 
ki, és javaslatot tesz egy közös európai 
mezőgazdasági adattér kialakítására;

1. üdvözli, hogy "Az európai 
adatstratégia" című bizottsági közlemény 
és a mesterséges intelligenciáról szóló 
fehér könyv a mezőgazdaságot a digitális 
kor stratégiai közérdekű ágazataként emeli 
ki, és javaslatot tesz egy közös európai 
mezőgazdasági adattér kialakítására; 
hangsúlyozza, hogy az agrár-
élelmiszeripari ágazat a folyamatban lévő 
COVID19-világjárvány során stratégiai 
jelentőségű ágazatnak bizonyult;

Or. en

Módosítás 4
Petros Kokkalis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy "Az európai 
adatstratégia" című bizottsági közlemény 
és a mesterséges intelligenciáról szóló 
fehér könyv a mezőgazdaságot a digitális 
kor stratégiai közérdekű ágazataként emeli 
ki, és javaslatot tesz egy közös európai 
mezőgazdasági adattér kialakítására;

1. üdvözli, hogy "Az európai 
adatstratégia" című bizottsági közlemény 
és a mesterséges intelligenciáról szóló 
fehér könyv a mezőgazdaságot a digitális 
kor stratégiai közérdekű ágazataként emeli 
ki, elismeri a digitális technológiák által a 
vidéki térségek számára kínált 
lehetőségeket, és javaslatot tesz egy közös 
európai mezőgazdasági adattér 
kialakítására;

Or. en

Módosítás 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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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 1a. üdvözli „Az európai mezőgazdaság 
és vidéki területek intelligens és 
fenntartható digitális jövője” című, 2019. 
évi együttműködési nyilatkozatot, amely 
elismeri a digitális technológiákban és az 
adatok felhasználásában rejlő 
lehetőségeket az EU agrár-élelmiszeripari 
ágazata és vidéki területei előtt álló fontos 
és sürgős gazdasági, társadalmi, éghajlati 
és környezeti kihívások 
megválaszolásának támogatására;

Or. en

Módosítás 6
Daniel Buda

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 1a. hangsúlyozza, hogy fejleszteni kell 
és elő kell mozdítani a tagállamok közötti 
együttműködést a mezőgazdaság 
digitalizálását célzó intézkedések, 
valamint a kutatási és innovációs 
tevékenységekkel kapcsolatos 
tapasztalatcsere terén; kiemeli a kutatási 
és innovációs beruházások fejlesztésének 
fontosságát a mezőgazdasági ágazatban, 
valamint annak szükségességét, hogy az 
EU megfelelő ösztönzőket azonosítson az 
adatközpontú megoldások többek között a 
mezőgazdasági kistermelők körében való 
elterjedésének felgyorsítása érdekében;

Or. ro
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Módosítás 7
Tonino Picula, Clara Aguilera, Juozas Olekas, Carmen Avram, Pina Picierno, Ivo 
Hristov, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy az adatok az 
agrár-élelmiszeripari lánc egészében 
növelhetik a versenyképességet, 
csökkentve a mezőgazdasági termelés 
kockázatait, illetve a mezőgazdasági 
termelők jövedelmét érintő kockázatokat;

2. emlékeztet arra, hogy az adatok az 
agrár-élelmiszeripari lánc egészében 
növelhetik a versenyképességet, 
csökkentve a mezőgazdasági termelés 
kockázatait, illetve a mezőgazdasági 
termelők jövedelmét érintő kockázatokat; 
az agrár-élelmiszeripari ágazat 
digitalizációja azonban jelentősen át fogja 
alakítani a termelés jellegét, valamint a 
munkaerő és a készségek iránti keresletet. 
Ezért felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy hajtsanak végre 
célzott beruházásokat a digitális jártasság 
oktatási és képzési programokon keresztül 
történő tudatosítása és javítása érdekében;

Or. en

Módosítás 8
Petros Kokkalis

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy az adatok az 
agrár-élelmiszeripari lánc egészében 
növelhetik a versenyképességet, 
csökkentve a mezőgazdasági termelés 
kockázatait, illetve a mezőgazdasági 
termelők jövedelmét érintő kockázatokat;

2. emlékeztet arra, hogy az adatok az 
agrár-élelmiszeripari lánc egészében 
növelhetik a versenyképességet, 
csökkentve a mezőgazdasági termelés 
kockázatait, illetve a mezőgazdasági 
termelők jövedelmét érintő kockázatokat; 
támogatja a mezőgazdasági számviteli 
információs hálózat mezőgazdasági 
üzemek fenntarthatóságával foglalkozó 
információs hálózattá történő átalakítását, 
amely javítani fogja a részt vevő 
mezőgazdasági termelők éghajlati és 
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környezeti teljesítményét és tevékenységük 
általános fenntarthatóságát, beleértve 
jövedelmüket is, azáltal, hogy testre 
szabott tanácsadási szolgáltatásokon 
keresztül iránymutatást nyújt a 
mezőgazdasági termelőknek, összhangban 
a KAP 2020 utáni időszakra vonatkozó, 
jelenleg felülvizsgálat alatt álló, 
jelentősebb éghajlat- és környezetvédelmi 
törekvéseivel, valamint az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseivel;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy az adatok az 
agrár-élelmiszeripari lánc egészében 
növelhetik a versenyképességet, 
csökkentve a mezőgazdasági termelés 
kockázatait, illetve a mezőgazdasági 
termelők jövedelmét érintő kockázatokat;

2. emlékeztet arra, hogy az adatok az 
agrár-élelmiszeripari lánc egészében 
növelhetik a versenyképességet, 
csökkentve a mezőgazdasági termelés 
kockázatait, illetve a mezőgazdasági 
termelők jövedelmét érintő kockázatokat; 
támogatja a Horizont Európa program 
iránymutatásait követő kutatást és 
fejlesztést az agrár-élelmiszeripari 
ágazatokban, és felhívja a figyelmet a 
kutatáshoz és a fejlesztéshez való 
hozzáférés fontosságára az ágazat minden 
szintjén;

Or. en

Módosítás 10
Anne Sander

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy az adatok az 
agrár-élelmiszeripari lánc egészében 
növelhetik a versenyképességet, 
csökkentve a mezőgazdasági termelés 
kockázatait, illetve a mezőgazdasági 
termelők jövedelmét érintő kockázatokat;

2. emlékeztet arra, hogy az adatok az 
agrár-élelmiszeripari lánc egészében 
növelhetik a versenyképességet, 
csökkentve a mezőgazdasági termelés 
kockázatait, illetve a mezőgazdasági 
termelők jövedelmét érintő kockázatokat; 
hangsúlyozza, hogy elegendő befektetés 
mellett az adatok lehetővé teszik a 
„termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
átmeneti célkitűzéseinek elérését azáltal, 
hogy segítik a termelőket a gazdaságok 
korszerűsítésének támogatásában és új, 
innovatív és fenntartható mezőgazdasági 
technikák, például a precíziós 
gazdálkodás kifejlesztésében;

Or. fr

Módosítás 11
Manuel Bompard

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy az adatok az 
agrár-élelmiszeripari lánc egészében 
növelhetik a versenyképességet, 
csökkentve a mezőgazdasági termelés 
kockázatait, illetve a mezőgazdasági 
termelők jövedelmét érintő kockázatokat;

2. emlékeztet arra, hogy az adatok az 
agrár-élelmiszeripari lánc egészében 
növelhetik a versenyképességet, 
csökkentve a mezőgazdasági termelés 
kockázatait, illetve a mezőgazdasági 
termelők jövedelmét érintő kockázatokat, 
amennyiben az adatok tárolása és 
felhasználása a mezőgazdasági termelők, 
szervezeteik és a hatóságok ellenőrzése 
alatt marad; hangsúlyozza, hogy minden 
mezőgazdasági termelő számára fontos, 
hogy megismerhesse a mezőgazdasági 
üzemében keletkezett és gyűjtött nyers 
mezőgazdasági adatok felhasználását (az 
adatok ellenőrzése a gyűjtés, hozzáférés és 
engedélyezett felhasználás tekintetében); e 
tekintetben támogatja a Bizottság 
álláspontját az adatokhoz való 
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tisztességes, átlátható, ésszerű, arányos és 
megkülönböztetésmentes hozzáféréssel 
kapcsolatban;

Or. fr

Módosítás 12
Daniel Buda

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy az adatok az 
agrár-élelmiszeripari lánc egészében 
növelhetik a versenyképességet, 
csökkentve a mezőgazdasági termelés 
kockázatait, illetve a mezőgazdasági 
termelők jövedelmét érintő kockázatokat;

2. emlékeztet arra, hogy az adatok az 
agrár-élelmiszeripari lánc egészében 
növelhetik a fenntarthatósági teljesítményt 
és a versenyképességet, csökkentve a 
mezőgazdasági termelés kockázatait, 
illetve a mezőgazdasági termelők 
jövedelmét érintő kockázatokat; 
hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az 
adatokhoz való széles körű hozzáférés 
hozzájárul a precíziós mezőgazdaság 
fejlődéséhez;

Or. ro

Módosítás 13
Balázs Hidvéghi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy az adatok az 
agrár-élelmiszeripari lánc egészében 
növelhetik a versenyképességet, 
csökkentve a mezőgazdasági termelés 
kockázatait, illetve a mezőgazdasági 
termelők jövedelmét érintő kockázatokat;

2. emlékeztet arra, hogy az adatok az 
agrár-élelmiszeripari és erdészeti lánc 
egészében növelhetik a versenyképességet, 
csökkentve a mezőgazdasági és erdészeti 
termelés kockázatait, illetve a 
mezőgazdasági termelők és 
erdőtulajdonosok jövedelmét érintő 
kockázatokat;
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Or. en

Módosítás 14
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy az agráripari 
modell következményei csak az 
agroökológiai és természetalapú 
megoldások felé történő 
paradigmaváltással kezelhetők; kiemeli, 
hogy a mezőgazdasági digitalizáció fontos 
szerepet játszhat az olyan globális 
kihívások kezelésében, mint az 
éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség 
csökkenése, a világjárványok és az 
agroökológia fejlesztése, de a digitalizáció 
önmagában nem lehet cél; hangsúlyozza, 
hogy a mezőgazdaság digitalizációjához 
megfontoltan kell közelíteni, tekintettel 
annak – különösen a mezőgazdasági 
termelők autonómiájára gyakorolt – 
lehetséges negatív hatásaira;

Or. en

Módosítás 15
Petros Kokkalis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 2a. hangsúlyozza, hogy növelni kell a 
tudatosságot és támogatást kell nyújtani a 
mezőgazdasági kistermelők számára, akik 
gyakran nem rendelkeznek beruházási 
kapacitással és nem fordítanak figyelmet 
az igényeiknek megfelelő piaci 
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megoldásokra, hogy teljes mértékben 
kihasználhassák a közös mezőgazdasági 
adattérben rejlő lehetőségeket, ami 
lehetővé teszi a termelés oldaláról történő 
megközelítések pontos és testre szabott 
alkalmazását a mezőgazdasági kisüzemek 
szintjén; felhívja a Bizottságot, hogy 
ösztönözze a mezőgazdasági kistermelők 
részvételét a közös mezőgazdasági 
adattérben, többek között további pénzügyi 
eszközök révén;

Or. en

Módosítás 16
Manuel Bompard

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy a digitális 
gazdálkodási rendszerekkel kapcsolatos 
adatösszesítés a nagy vállalatcsoportok 
birtokában lévő adatplatformokon 
keresztül is kezelhető; mivel ez azt jelenti, 
hogy a mezőgazdaságban használt 
digitális eszközök jellemzően a 
tömegtermelésre összpontosítanak, és 
kizárják a kis- és középméretű termelőket;

Or. fr

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

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 2a. megjegyzi, hogy a mezőgazdaság 
digitalizációja jelentős mértékben 
hozzájárulhat a zöld megállapodáshoz, 
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valamint az éghajlattal és a 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
célkitűzésekhez az erőforrások 
fenntartható felhasználása és a 
növénytermesztésben és állattenyésztésben 
alkalmazott innovatív alkalmazások 
révén;

Or. de

Módosítás 18
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a 
mezőgazdaságra és a mezőgazdasági 
földterületekre vonatkozó adatok 
közérdekűek az élelmezésbiztonság és a 
környezetvédelem vonatkozásában, és 
hogy ezeket az adatokat a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé kell tenni; 
kiemeli, hogy teljes körű, szabványosított 
és interoperábilis adatokra van szükség 
különösen a jövőbeli, teljesítményorientált 
KAP megfelelő stimulálásához; 
megjegyzi, hogy különösen az erdőkre 
vonatkozó uniós adatokra van szükség, 
különös tekintettel az őserdők 
feltérképezésére, a talajminőségre és 
termőképességre, a biológiai sokféleségre 
és a mezőgazdasági földterületekre, a 
beporzókra, valamint a növényvédő 
szerek, a műtrágyák és az állatgyógyászati 
termékek használatára;

Or. en

Módosítás 19
Marlene Mortler, Christine Schneider, Lena Düpont, Norbert Lins
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Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 2b. hangsúlyozza, hogy a digitális 
alkalmazások elengedhetetlenek a 
mezőgazdasági folyamatok 
megkönnyítéséhez, az erőforrások 
hatékonyabb felhasználásához és 
biztonságos élelmiszerek fenntartható 
előállításához;

Or. de

Módosítás 20
Manuel Bompard

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. bírálattal illeti, hogy a Bizottság 
által a KAP-reformok részeként 
támogatott digitális mezőgazdaság 
fejlesztése tovább erősíti a környezetre és 
a biológiai sokféleségre rendkívül káros 
ipari gazdálkodási rendszer 
dominanciáját;

Or. fr

Módosítás 21
Manuel Bompard

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. sajnálattal veszi tudomásul, hogy a 
gazdálkodásban előmozdított 
csúcstechnológiai megoldások intenzívebb 
és szabványosítottabb termelésre 
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ösztönöznek, ezáltal erősítve a biológiai 
sokféleség globális tendenciáját;

Or. fr

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

Véleménytervezet
 2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 2c. hangsúlyozza, hogy a 
növénytermesztés és az állattenyésztés 
innovatív gyakorlatai hozzájárulhatnak a 
globális élelmezésbiztonsági célkitűzés 
megvalósításához és a jó minőségű 
élelmiszerek iránti növekvő kereslet 
kielégítéséhez; 

Or. de

Módosítás 23
Manuel Bompard

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. továbbra is elkötelezett a nyilvános 
adatok, valamint az élőlények 
szabadalmazásának tilalma mellett; 
hangsúlyozza, hogy az európai 
mezőgazdasági adattér nem használható 
bankként bizonyos DNS-ek 
szekvenálásához és későbbi 
szabadalmazásához; hangsúlyozza a 
biológiai sokféleség forgalomba 
hozatalának és privatizációjának 
kockázatát; emlékeztet az Európai 
Szabadalmi Hivatal fellebbezési 
nagytanácsának májusi határozatára, 
amely megállapította, hogy a lényegében 
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biológiai eljárással előállított növények és 
állatok nem szabadalmazhatók;

Or. fr

Módosítás 24
Balázs Hidvéghi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza az adatok szerepét a 
fogyasztók rendelkezésére bocsátott 
információk javításában, a 
nyomonkövethetőség és a digitális címkék 
használatának lehetővé tételében, valamint 
az ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdálkodáshoz való hozzájárulásban és az 
erőforrások hatékonyabb felhasználásában;

3. hangsúlyozza az adatok szerepét a 
fogyasztók rendelkezésére bocsátott 
információk javításában, a 
nyomonkövethetőség és a digitális címkék 
használatának lehetővé tételében, valamint 
az ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdálkodáshoz, erdőgazdálkodáshoz való 
hozzájárulásban és az erőforrások 
hatékonyabb felhasználásában;

Or. en

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

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza az adatok szerepét a 
fogyasztók rendelkezésére bocsátott 
információk javításában, a 
nyomonkövethetőség és a digitális címkék 
használatának lehetővé tételében, valamint 
az ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdálkodáshoz való hozzájárulásban és az 
erőforrások hatékonyabb felhasználásában;

3. hangsúlyozza az adatok szerepét a 
fogyasztók rendelkezésére bocsátott 
információk javításában, a 
nyomonkövethetőség és a digitális címkék 
használatának lehetővé tételében, valamint 
az ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdálkodáshoz való hozzájárulásban és az 
erőforrások hatékonyabb felhasználásában, 
ami viszont jelentős előnyökkel jár a 
környezet és az éghajlat szempontjából;
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Or. en

Módosítás 26
Bert-Jan Ruissen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza az adatok szerepét a 
fogyasztók rendelkezésére bocsátott 
információk javításában, a 
nyomonkövethetőség és a digitális címkék 
használatának lehetővé tételében, valamint 
az ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdálkodáshoz való hozzájárulásban és az 
erőforrások hatékonyabb felhasználásában;

3. hangsúlyozza az adatok szerepét a 
fogyasztók rendelkezésére bocsátott 
információk javításában, a 
nyomonkövethetőség és a digitális címkék 
használatának lehetővé tételében, valamint 
kiemeli annak szükségességét, hogy a 
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
a lánc hozzáadott értékéből; kiemeli 
továbbá az adatok fontos szerepét az 
ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdálkodáshoz való hozzájárulásban és az 
erőforrások hatékonyabb felhasználásában;

Or. en

Módosítás 27
Petros Kokkalis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza az adatok szerepét a 
fogyasztók rendelkezésére bocsátott 
információk javításában, a 
nyomonkövethetőség és a digitális címkék 
használatának lehetővé tételében, valamint 
az ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdálkodáshoz való hozzájárulásban és az 
erőforrások hatékonyabb felhasználásában;

3. hangsúlyozza az adatok szerepét a 
fogyasztók rendelkezésére bocsátott 
információk javításában, a 
nyomonkövethetőség és a digitális címkék 
használatának lehetővé tételében, valamint 
az ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdálkodáshoz és agrár-élelmiszeripari 
termékekhez való hozzájárulásban, az 
élelmiszer-hulladék csökkentésében, és az 
erőforrások hatékonyabb felhasználásában, 
ezáltal korlátozva az ágazat szén- és 
környezeti lábnyomát; 

Or. en



AM\1208682HU.docx 17/47 PE653.991v01-00

HU

Módosítás 28
Daniel Buda

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza az adatok szerepét a 
fogyasztók rendelkezésére bocsátott 
információk javításában, a 
nyomonkövethetőség és a digitális címkék 
használatának lehetővé tételében, valamint 
az ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdálkodáshoz való hozzájárulásban és az 
erőforrások hatékonyabb felhasználásában;

3. hangsúlyozza az adatok szerepét a 
fogyasztók rendelkezésére bocsátott 
információk javításában, a 
nyomonkövethetőség és a digitális címkék 
használatának lehetővé tételében, valamint 
az ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdálkodáshoz való hozzájárulásban és az 
erőforrások hatékonyabb felhasználásában, 
ugyanakkor segítve a „termelőtől a 
fogyasztóig” stratégia végrehajtásának 
felgyorsítását;

Or. ro

Módosítás 29
Manuel Bompard

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza az adatok szerepét a 
fogyasztók rendelkezésére bocsátott 
információk javításában, a 
nyomonkövethetőség és a digitális címkék 
használatának lehetővé tételében, valamint 
az ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdálkodáshoz való hozzájárulásban és az 
erőforrások hatékonyabb felhasználásában;

3. hangsúlyozza az adatok szerepét a 
fogyasztók rendelkezésére bocsátott 
információk javításában, a 
nyomonkövethetőség és a digitális címkék 
használatának lehetővé tételében, valamint 
az ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdálkodáshoz való hozzájárulásban és az 
erőforrások hatékonyabb felhasználásában; 
úgy véli azonban, hogy az ágazat 
digitalizációját és robotizációját – politikai 
akarat hiányában – eddig fő 
élelmiszernövényeink genetikai 
sokféleségének csökkenése, az OECD-
országok többségében fogyasztott 
élelmiszerek sokféleségének összeomlása 
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és a megmaradó élelmiszerek 
tápértékének jelentős csökkenése kísérte;

Or. fr

Módosítás 30
Anne Sander

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza az adatok szerepét a 
fogyasztók rendelkezésére bocsátott 
információk javításában, a 
nyomonkövethetőség és a digitális címkék 
használatának lehetővé tételében, valamint 
az ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdálkodáshoz való hozzájárulásban és az 
erőforrások hatékonyabb felhasználásában;

3. hangsúlyozza az adatok szerepét a 
fogyasztók rendelkezésére bocsátott 
információk javításában, a 
nyomonkövethetőség és a digitális címkék 
használatának lehetővé tételében, valamint 
az ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdálkodáshoz való hozzájárulásban és az 
erőforrások hatékonyabb felhasználásában; 
ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
a nyomonkövethetőség digitális címkézés 
révén történő javításának a 
mezőgazdasági termelők javát kell 
szolgálnia, és nem szabad függőségi vagy 
kiegyensúlyozatlan helyzetet teremtenie a 
lánc többi részéhez képest;

Or. fr

Módosítás 31
Manuel Bompard

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a nagy agrár-
élelmiszeripari csoportok már 
rendelkeznek olyan technológiákkal, 
amelyek nagy mennyiségű adat 
kiaknázására képesek; hangsúlyozza, 
hogy egy közelmúltbeli felmérésben1a a 
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megkérdezett mezőgazdasági termelők 
91,7%-a attól tartott, hogy a Bayer-
Monsanto ellenőrzi a mezőgazdasági 
gyakorlatokra vonatkozó adatokat; 
hangsúlyozza, hogy a közös európai 
mezőgazdasági adattér létrehozása és az 
ahhoz való hozzáférés azzal a veszéllyel 
jár, hogy e csoportok erőfölénye 
megerősödik;
_________________
1a https://1bps6437gg8c169i0y1drtgz-
wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2018/03/2018-FINAL-
White-Paper-with-PAN-3-7-2018.pdf

Or. fr

Módosítás 32
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy a digitális 
technológiák fontos szerepet játszanak az 
uniós mezőgazdaság kibocsátásainak 
leválasztásában, 1990 óta 25%-kal 
növelve annak általános 
termelékenységét, miközben ugyanebben 
az időszakban 20%-kal csökkentve az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását; 
úgy véli, hogy különösen az innováció, az 
új technológiák és a nagy adathalmazok 
kulcsfontosságúak lesznek a jelenlegi és a 
jövőbeli környezetvédelmi célok közötti 
szakadék áthidalásában, miközben az 
agrár-élelmiszeripari ágazat 
versenyképessége is megmarad.

Or. en
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Módosítás 33
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy 
Decerle

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 3a. megjegyzi, hogy az adatok szerepet 
játszanak az ökológiai lábnyom 
csökkentésében és számos, az ENSZ 
Közgyűlése által meghatározott 
fenntartható fejlesztési cél elérésében, 
beleértve a felelős fogyasztást és termelést, 
az innovációt és infrastruktúrát, valamint 
az éghajlatváltozás elleni fellépést;

Or. en

Módosítás 34
Petros Kokkalis

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 3a. hangsúlyozza az adatokban mint a 
vidékfejlesztés mozgatórugóiban és a 
nemek közötti egyenlőség megvalósítása 
felé történő előrelépés felgyorsításának 
eszközeiben rejlő lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 35
Manuel Bompard

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. kéri, hogy részesítsék előnyben a 
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közvetlenül a mezőgazdasági termelők 
által működtetett nyílt forráskódú 
platformokat, amelyek kölcsönös 
segítségnyújtást biztosítanak és 
megosztják a bevált gyakorlatokat a 
mezőgazdasági termelők között, és 
amelyek a rövid ellátási láncokon 
keresztül közvetlen kapcsolatba hozzák az 
élelmiszergyártókat a fogyasztókkal;

Or. fr

Módosítás 36
Manuel Bompard

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. ellenez egy olyan adatterületet, 
amely szabályozatlan és korlátok nélküli 
piac lenne, tovább erősítve néhány nagy 
agrár-élelmiszeripari csoport erőfölényét;

Or. fr

Módosítás 37
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy csökkenteni 
kell a városi és vidéki területek üzleti 
lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférése közötti szakadékot, beleértve a 
nagy sebességű széles sávú hozzáférés 
biztosítását valamennyi vidéki terület 
számára;

4. hangsúlyozza, hogy csökkenteni 
kell a városi és vidéki területek üzleti 
lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférése közötti szakadékot, beleértve a 
nagy sebességű széles sávú hozzáférés 
biztosítását valamennyi vidéki terület 
számára; megjegyzi, hogy a 
mezőgazdasági termelők a digitális 
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szakadék által leginkább érintett 
korcsoportokba és anyagi helyzet szerinti 
csoportokba tartoznak; emlékeztet arra, 
hogy az EMVA számos vidékfejlesztési 
programot finanszíroz, beleértve azokat is, 
amelyek támogatják a fenntarthatóbb és 
környezetbarátabb uniós gazdálkodásra 
való szükséges átállást, és hogy az EMVA 
és a nagy beruházási szükségletű területek 
közötti földrajzi átfedés további indok 
arra, hogy az EMVA digitalizációra szánt 
speciális alapokkal egészüljön ki; kéri, 
hogy a jövőbeli Digitális Európa program 
és az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz prioritásként támogassa a 
mezőgazdasági termelők digitális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférését;

Or. en

Módosítás 38
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy 
Decerle

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy csökkenteni 
kell a városi és vidéki területek üzleti 
lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférése közötti szakadékot, beleértve a 
nagy sebességű széles sávú hozzáférés 
biztosítását valamennyi vidéki terület 
számára;

4. hangsúlyozza, hogy csökkenteni 
kell a városi és vidéki területek üzleti 
lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférése közötti szakadékot, beleértve a 
nagy sebességű széles sávú hozzáférés 
biztosítását valamennyi vidéki terület 
számára; kiemeli, hogy ezek a 
szolgáltatások lehetővé teszik az 
adatvezérelt technológia használatát és az 
„intelligens gazdálkodás” vagy „e-
gazdálkodás” fejlesztését, ami minőségi 
munkahelyeket és további gazdasági 
lehetőségeket teremt a vidéki területek 
számára, amelyek így képesek fellépni az 
elnéptelenedés ellen; 

Or. en
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Módosítás 39
Daniel Buda

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy csökkenteni 
kell a városi és vidéki területek üzleti 
lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférése közötti szakadékot, beleértve a 
nagy sebességű széles sávú hozzáférés 
biztosítását valamennyi vidéki terület 
számára;

4. hangsúlyozza, hogy csökkenteni 
kell a városi és vidéki területek üzleti 
lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférése közötti szakadékot olyan 
támogatási intézkedések révén, amelyek 
célja a vidéki környezet vonzerejének 
növelése, beleértve a nagy sebességű széles 
sávú hozzáférés biztosítását valamennyi 
vidéki terület számára;

Or. ro

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

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy csökkenteni 
kell a városi és vidéki területek üzleti 
lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférése közötti szakadékot, beleértve a 
nagy sebességű széles sávú hozzáférés 
biztosítását valamennyi vidéki terület 
számára;

4. hangsúlyozza, hogy csökkenteni 
kell a városi és vidéki területek üzleti 
lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférése közötti szakadékot, beleértve a 
nagy sebességű széles sávú hálózatokhoz 
való megfizethető, biztonságos és széles 
körű hozzáférés biztosítását valamennyi 
vidéki terület számára;

Or. en

Módosítás 41
Balázs Hidvéghi
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy csökkenteni 
kell a városi és vidéki területek üzleti 
lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférése közötti szakadékot, beleértve a 
nagy sebességű széles sávú hozzáférés 
biztosítását valamennyi vidéki terület 
számára;

4. hangsúlyozza, hogy csökkenteni 
kell a városi és vidéki területek üzleti 
lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférése közötti szakadékot, beleértve a 
nagy sebességű széles sávú hozzáférés 
biztosítását valamennyi vidéki terület 
számára; kiemeli a precíziós 
mezőgazdaság szerepét a technológiák 
elterjedése terén az Unión belül fennálló 
jelentős különbségek csökkentésében; 
hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani a 
digitális technológiák elterjedését, 
különös tekintettel a kis- és közepes 
méretű mezőgazdasági termelőkre;

Or. en

Módosítás 42
Petros Kokkalis

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy csökkenteni 
kell a városi és vidéki területek üzleti 
lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférése közötti szakadékot, beleértve a 
nagy sebességű széles sávú hozzáférés 
biztosítását valamennyi vidéki terület 
számára;

4. hangsúlyozza, hogy csökkenteni 
kell a városi és vidéki területek üzleti 
lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférése közötti szakadékot, beleértve a 
nagy sebességű széles sávú hozzáférés 
biztosítását valamennyi vidéki terület 
számára; kéri, hogy regionális szinten 
hozzanak létre a végfelhasználókhoz közel 
álló digitális innovációs központokat a 
digitális innovációk fejlesztésének és 
elterjedésének felgyorsítása, valamint egy 
regionális innovációs ökoszisztéma 
létrehozása érdekében;

Or. en
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Módosítás 43
Manuel Bompard

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. digitális technológiák 
alkalmazására szólít fel az agroökológián 
alapuló európai mezőgazdasági modell 
kidolgozásának elősegítése érdekében;

Or. fr

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

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 4a. úgy véli, hogy a jó digitális 
infrastruktúra elengedhetetlen a vidéki 
területek élet- és munkakörnyezetének 
fenntartásához; hangsúlyozza, hogy a 
digitális infrastruktúra fejlesztésének 
nemcsak a nagyvárosi területeken kell 
megtörténnie, hanem egyetemesnek kell 
lennie, és haladéktalanul meg kell 
történnie;

Or. de

Módosítás 45
Ivo Hristov

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli az Európai Vidékfejlesztési 
Hálózaton belül az „Intelligens falvak” 
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tematikus csoport munkáját, amelynek 
célja a vidéki közösségek életének digitális 
és adatmegosztási eszközök révén történő 
fejlesztése és javítása; támogatja az 
intelligens falvakra vonatkozó és a 
digitális adatokat biztonságosan 
felhasználó ösztönzők és/vagy 
intézkedések beépítését a következő 
többéves pénzügyi keretbe olyan 
programokon keresztül, mint a 
vidékfejlesztési programok;

Or. en

Módosítás 46
Manuel Bompard

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. megjegyzi, hogy az 
adatstratégiának támogatnia kell a 
„termelőtől a fogyasztóig ” stratégia 
célkitűzéseit a mezőgazdasági eredetű 
üvegházhatású gázok kibocsátásának, a 
peszticidektől való függésnek és a 
talajromlásnak a korlátozása 
tekintetében1a;

_________________

1a Az európai zöld megállapodásról szóló 
állásfoglalás 56. és 59. bekezdése: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0005_HU.html

Or. fr

Módosítás 47
Ivo Hristov

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4b. sürgeti a nemzeti és/vagy 
regionális hatóságokat, hogy javítsák az 
adatfeldolgozási és adatalapú eszközök 
fejlesztését az olyan ágazatok számára, 
mint a méhészet, amelyek nagymértékben 
függnek a természeti és embervezérelt 
külső tényezőktől, és amelyek esetében 
elengedhetetlenek a pontos és naprakész 
adatok;

Or. en

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

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 
a Bizottság továbbra is támogassa az agrár-
élelmiszeripari ágazatra és a vidéki 
területekre összpontosító digitális 
technológiákkal, infrastruktúrával és üzleti 
modellekkel kapcsolatos kutatást és 
fejlesztést;

5. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 
a Bizottság továbbra is támogassa az agrár-
élelmiszeripari ágazatra és a vidéki 
területekre összpontosító 
mesterségesintelligencia-eszközökkel, 
digitális technológiákkal, infrastruktúrával 
és üzleti modellekkel kapcsolatos kutatást 
és fejlesztést;

Or. en

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

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 5. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 
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a Bizottság továbbra is támogassa az 
agrár-élelmiszeripari ágazatra és a vidéki 
területekre összpontosító digitális 
technológiákkal, infrastruktúrával és üzleti 
modellekkel kapcsolatos kutatást és 
fejlesztést;

a Bizottság továbbra is növelje az agrár-
élelmiszeripari ágazatra és a vidéki 
területekre összpontosító digitális 
technológiákkal, infrastruktúrával és üzleti 
modellekkel kapcsolatos kutatást és 
fejlesztést;

Or. en

Módosítás 50
Balázs Hidvéghi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 
a Bizottság továbbra is támogassa az agrár-
élelmiszeripari ágazatra és a vidéki 
területekre összpontosító digitális 
technológiákkal, infrastruktúrával és üzleti 
modellekkel kapcsolatos kutatást és 
fejlesztést;

5. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 
a Bizottság továbbra is támogassa az agrár-
élelmiszeripari és erdészeti ágazatra és a 
vidéki területekre összpontosító digitális 
technológiákkal, infrastruktúrával és üzleti 
modellekkel kapcsolatos kutatást és 
fejlesztést;

Or. en

Módosítás 51
Daniel Buda

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 
a Bizottság továbbra is támogassa az agrár-
élelmiszeripari ágazatra és a vidéki 
területekre összpontosító digitális 
technológiákkal, infrastruktúrával és üzleti 
modellekkel kapcsolatos kutatást és 
fejlesztést;

5. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 
a Bizottság továbbra is támogassa az agrár-
élelmiszeripari ágazatra és a vidéki 
területekre összpontosító digitális 
technológiákkal, infrastruktúrával, rövid 
ellátási láncokkal és üzleti modellekkel 
kapcsolatos kutatást és fejlesztést;

Or. ro
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Módosítás 52
Anne Sander

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 
a Bizottság továbbra is támogassa az agrár-
élelmiszeripari ágazatra és a vidéki 
területekre összpontosító digitális 
technológiákkal, infrastruktúrával és üzleti 
modellekkel kapcsolatos kutatást és 
fejlesztést;

5. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 
a Bizottság továbbra is és fokozott 
mértékben támogassa az agrár-
élelmiszeripari ágazatra és a vidéki 
területekre összpontosító digitális 
technológiákkal, infrastruktúrával és üzleti 
modellekkel kapcsolatos kutatást és 
fejlesztést, valamint a mezőgazdasági 
termelők képzését;

Or. fr

Módosítás 53
Manuel Bompard

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 
a Bizottság továbbra is támogassa az agrár-
élelmiszeripari ágazatra és a vidéki 
területekre összpontosító digitális 
technológiákkal, infrastruktúrával és üzleti 
modellekkel kapcsolatos kutatást és 
fejlesztést;

5. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 
a Bizottság továbbra is támogassa az agrár-
élelmiszeripari ágazatra és a vidéki 
területekre összpontosító digitális 
technológiákkal, infrastruktúrával és üzleti 
modellekkel kapcsolatos kutatást és 
fejlesztést; kéri különösen a peszticidek 
első áldozatait jelentő méhekre vonatkozó 
adatok gyűjtését célzó projektek 
támogatását; felhívja a figyelmet a 
nektártermékekre vonatkozó prediktív 
modellekben rejlő lehetőségekre, amelyek 
a betakarítások során összekapcsolt skála 
alkalmazásával vagy a táplálékgyűjtő 
méhek hozamának a meglátogatott 
erőforrások szerinti vizsgálatával 
jellemezhetik egyes növényvédő szerek 
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méhekre gyakorolt toxicitását;

Or. fr

Módosítás 54
Petros Kokkalis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 
a Bizottság továbbra is támogassa az agrár-
élelmiszeripari ágazatra és a vidéki 
területekre összpontosító digitális 
technológiákkal, infrastruktúrával és üzleti 
modellekkel kapcsolatos kutatást és 
fejlesztést;

5. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 
a Bizottság továbbra is támogassa az agrár-
élelmiszeripari ágazatra és a vidéki 
területekre összpontosító digitális 
technológiákkal, infrastruktúrával és üzleti 
modellekkel kapcsolatos kutatást és 
fejlesztést, beleértve az intelligens és 
reziliens városi élelmiszerrendszereket, 
amelyeket uniós eszközök támogatnak, 
többek között olyan Föld-megfigyelési 
eszközök, mint a Kopernikusz adat- és 
információs szolgáltatások, valamint az 
adat- és információ-hozzáférési 
szolgáltatások (DIAS);

Or. en

Módosítás 55
Bert-Jan Ruissen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 
a Bizottság továbbra is támogassa az agrár-
élelmiszeripari ágazatra és a vidéki 
területekre összpontosító digitális 
technológiákkal, infrastruktúrával és üzleti 
modellekkel kapcsolatos kutatást és 
fejlesztést;

5. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 
a Bizottság továbbra is támogassa az agrár-
élelmiszeripari ágazatra és a vidéki 
területekre összpontosító digitális 
technológiákkal, infrastruktúrával és üzleti 
modellekkel kapcsolatos kutatást és 
fejlesztést, ugyanakkor az elsődleges 
termelőket állítva a középpontba és 
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biztosítva, hogy a kutatási eredmények a 
mezőgazdasági termelők számára is 
felhasználhatók;

Or. en

Módosítás 56
Bert-Jan Ruissen

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri a Bizottságot, hogy folytassa 
az európai űrprogramokból, különösen a 
Galileo-ból és a Kopernikuszból származó 
adatok mezőgazdasági termelők számára 
való rendelkezésre bocsátásának javítását, 
és ruházzon be az egyéb adatforrásokkal 
való interoperabilitásba;

Or. en

Módosítás 57
Petros Kokkalis

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. elismeri a mezőgazdasági ágazat 
digitális átalakulásának fontosságát és a 
gazdálkodás technológiailag 
megalapozott, adatközpontú 
megközelítésének előnyeit, és ezért kiemeli 
a precíziós mezőgazdaság és a precíziós 
állattenyésztés szerepét a mezőgazdasági 
és állattenyésztési termelés 
optimalizálásában, valamint a fent 
említett hulladékok, költségek és 
környezeti hatások minimalizálásában;

Or. en
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Módosítás 58
Manuel Bompard

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani a digitális készségek fejlesztését 
a mezőgazdasági termelők és a vidéki 
közösségek digitális átállásban való 
támogatása érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani a digitális készségek fejlesztését 
a mezőgazdasági termelők és a vidéki 
közösségek digitális átállásban való 
támogatása érdekében, különösen az egész 
életen át tartó képzési programok és a 
leépítések által érintett mezőgazdasági 
munkavállalók támogatása révén; 
hangsúlyozza, hogy a robotszüretelők 
fejlesztése veszélyezteti az idénymunkások 
munkáját; elismeri az adatstratégia és, 
tágabb értelemben, az ágazat 
digitalizációjának potenciális előnyeit; 
hangsúlyozza azonban, hogy az intenzív 
gazdálkodásról az extenzív gazdálkodásra 
való áttérés nem valósítható meg jelentős 
munkahelyteremtés nélkül a 
mezőgazdasági ágazatban, és ezért az 
érintett munkahelyeket újra kell értékelni 
a fiatalabb generációk szemében;

Or. fr

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

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani a digitális készségek fejlesztését 
a mezőgazdasági termelők és a vidéki 
közösségek digitális átállásban való 
támogatása érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani a digitális készségek fejlesztését 
a mezőgazdasági termelők és a vidéki 
közösségek digitális átállásban való 
támogatása érdekében; ösztönzi a bevált 
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gyakorlatok kialakítását és megosztását az 
innováció előmozdítása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy 
mindenki, köztük a kis- és közepes méretű 
mezőgazdasági termelők is 
hozzáférhessenek a technológiához és 
élvezhessék annak előnyeit;

Or. en

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

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani a digitális készségek fejlesztését 
a mezőgazdasági termelők és a vidéki 
közösségek digitális átállásban való 
támogatása érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani a digitális készségek fejlesztését 
a mezőgazdasági termelők és a vidéki 
közösségek digitális átállásban való 
támogatása érdekében, és ösztönzi a 
mezőgazdasági termelés generációs 
megújulást a vidéki területeken, új 
lehetőségeket teremtve a mezőgazdasági 
termelők következő generációja számára 
Európa élelmezési autonómiája és 
biztonsága jövőjének biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 61
Anne Sander

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani a digitális készségek fejlesztését 
a mezőgazdasági termelők és a vidéki 

6. hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani a digitális készségek fejlesztését 
a mezőgazdasági termelők és a vidéki 



PE653.991v01-00 34/47 AM\1208682HU.docx

HU

közösségek digitális átállásban való 
támogatása érdekében;

közösségek digitális átállásban való 
támogatása érdekében az infrastruktúra 
javítása és az összegyűjtött mezőgazdasági 
adatokat feldolgozni képes eszközök – 
például mesterséges intelligencia – 
fejlesztése révén; 

Or. fr

Módosítás 62
Krzysztof Jurgiel

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani a digitális készségek fejlesztését 
a mezőgazdasági termelők és a vidéki 
közösségek digitális átállásban való 
támogatása érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani a digitális készségek fejlesztését 
a mezőgazdasági termelők és a vidéki 
közösségek digitális átállásban való 
támogatása érdekében, különös tekintettel 
a kisméretű mezőgazdasági termelőkre, 
akiket érinthet a digitális kirekesztés;

Or. en

Módosítás 63
Petros Kokkalis

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani a digitális készségek fejlesztését 
a mezőgazdasági termelők és a vidéki 
közösségek digitális átállásban való 
támogatása érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani a digitális készségek fejlesztését 
a mezőgazdasági termelők, az agrár-
élelmiszeripari ágazatban működő kkv-k 
és a vidéki közösségek digitális átállásban 
való támogatása érdekében;

Or. en
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Módosítás 64
Balázs Hidvéghi

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani a digitális készségek fejlesztését 
a mezőgazdasági termelők és a vidéki 
közösségek digitális átállásban való 
támogatása érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani a digitális készségek fejlesztését 
a mezőgazdasági termelők és a vidéki 
közösségek digitális átállásban való 
támogatása érdekében; kiemeli, hogy az 
intelligens technológiákkal kapcsolatos 
erős mezőgazdasági oktatási rendszer 
kulcsfontosságú ahhoz, hogy több fiatalt 
vonzzon az ágazatba, ami hozzájárul a 
generációs megújuláshoz; hangsúlyozza a 
mezőgazdasági tanácsadók rendszeres 
képzésének szükségességét annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelők jobban átvehessék a digitális 
technológiákat;

Or. en

Módosítás 65
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi, hogy a nagy 
adatplatformok a mezőgazdasági 
ágazatban néhány nagyvállalat 
tulajdonában vannak, ami lehetővé teszi 
számukra, hogy ellenőrzést gyakoroljanak 
a piac felett és versenyelőnyhöz jussanak; 
kiemeli, hogy a mezőgazdasági 
kistermelőknek e nagyvállalatoktól kell 
megvásárolniuk a saját gazdaságukat 
érintő adatokat, ha hozzá akarnak férni 
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azokhoz, ami kockázatot jelent a 
mezőgazdasági termelők magánéletére, 
nyereségességére és függetlenségére 
nézve;

Or. en

Módosítás 66
Bert-Jan Ruissen

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 6a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a KAP költségvetésén 
és a KAP-terveken keresztül biztosítsák a 
megfelelő források rendelkezésre állását 
annak érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelők igénybe vehessék az olyan 
innovatív technikákat, mint a precíziós 
gazdálkodás;

Or. en

Módosítás 67
Manuel Bompard

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a K+F-be 
történő állami beruházásoknak 
egyértelmű feltételeket kell 
meghatározniuk, amelyek tükrözik az EU 
számszerű értékeit; hangsúlyozza e 
tekintetben a nagy adathalmazokra 
vonatkozó szilárd európai szabályozás 
fontosságát a mezőgazdasági termelési 
folyamatokkal kapcsolatban, biztosítva az 
élelmiszer-önrendelkezés, a biológiai 
sokféleség és az erőforrás-hatékonyság 
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célkitűzéseinek teljesülését, különös 
tekintettel a vízre; megjegyzi, hogy a világ 
összes mezőgazdasági magánkutatásának 
csaknem fele a kukoricatermesztésre 
vonatkozik, amelynek nagy része a 
vetőmagtermesztők tulajdonában van; 
kéri, hogy támogassák különösen a nem 
szabadalmaztatott vetőmagokkal 
kapcsolatos kutatást;

Or. fr

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

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 6a. hangsúlyozza a mezőgazdasági 
termelők digitális beruházásokkal 
kapcsolatos képzésének és 
tanácsadásának fontosságát a korszerű 
fejlesztések és az 1:1 digitalizációval 
kapcsolatos kihívások gyakorlati 
megvalósítása érdekében;

Or. de

Módosítás 69
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. megjegyzi, hogy a mezőgazdasági 
termelőknek általában nincs ellenőrzésük 
a mezőikről származó nyers adatokból 
származó információs termékek felett, és 
hogy ezeket az információkat fel lehet 
használni az árak és a biztosítási díjak 
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befolyásolására, valamint a világ északi és 
déli részén a földfoglalások tekintetében;

Or. en

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

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 6b. felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a digitális 
gazdálkodási technológiákkal kapcsolatos 
kutatás és innováció a kisebb gazdaságok 
számára is pénzügyileg életképes legyen;

Or. de

Módosítás 71
Manuel Bompard

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy az adatok – az 
ültetéstől a betakarításig a változó 
időjárási és piaci körülményeken 
keresztül – létfontosságúak a 
mezőgazdasági termelők számára, 
ugyanakkor a nyersanyagokkal foglalkozó 
spekulánsok, az élelmiszer-értékesítők és a 
biztosítótársaságok számára is értéket 
képviselnek; felhívja a Bizottság és a 
tagállamok figyelmét a mezőgazdasági 
termelők közötti növekvő egyenlőtlenségek 
és a jövedelmező, de a környezetre káros 
termények túltermelésének kockázatára;

Or. fr
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Módosítás 72
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kiemeli, hogy szilárd jogi keretre 
van szükség, amely biztosítja a 
mezőgazdasági termelők 
adatszuverenitáshoz való jogát, és 
megakadályozza a verseny torzulását és a 
mezőgazdasági termelők autonómiájának 
gyengülését, ugyanakkor nem korlátozza 
az adatagilis gazdaság fejlődését.

7. kiemeli, hogy szilárd jogi keretre 
van szükség, amely biztosítja a 
mezőgazdasági termelők 
adatszuverenitáshoz való jogát, és 
megakadályozza a verseny torzulását az ő 
hátrányukra.

Or. fr

Módosítás 73
Krzysztof Jurgiel

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kiemeli, hogy szilárd jogi keretre 
van szükség, amely biztosítja a 
mezőgazdasági termelők 
adatszuverenitáshoz való jogát, és 
megakadályozza a verseny torzulását és a 
mezőgazdasági termelők autonómiájának 
gyengülését, ugyanakkor nem korlátozza 
az adatagilis gazdaság fejlődését.

7. kiemeli, hogy szilárd jogi keretre 
van szükség, amely biztosítja a 
mezőgazdasági termelők 
adatszuverenitáshoz való jogát, és 
megakadályozza a verseny torzulását és a 
mezőgazdasági termelők autonómiájának 
gyengülését, ugyanakkor nem korlátozza 
az adatagilis gazdaság fejlődését, valamint 
hogy megfelelő pénzügyi eszközökre van 
szükség.

Or. en

Módosítás 74
Balázs Hidvéghi
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kiemeli, hogy szilárd jogi keretre 
van szükség, amely biztosítja a 
mezőgazdasági termelők 
adatszuverenitáshoz való jogát, és 
megakadályozza a verseny torzulását és a 
mezőgazdasági termelők autonómiájának 
gyengülését, ugyanakkor nem korlátozza 
az adatagilis gazdaság fejlődését.

7. kiemeli, hogy szilárd jogi keretre 
van szükség, amely biztosítja a 
mezőgazdasági termelők és 
erdőtulajdonosok adatszuverenitáshoz való 
jogát, és megakadályozza a verseny 
torzulását és a mezőgazdasági termelők és 
erdőtulajdonosok autonómiájának 
gyengülését, ugyanakkor nem korlátozza 
az adatagilis gazdaság fejlődését.

Or. en

Módosítás 75
Anne Sander

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kiemeli, hogy szilárd jogi keretre 
van szükség, amely biztosítja a 
mezőgazdasági termelők 
adatszuverenitáshoz való jogát, és 
megakadályozza a verseny torzulását és a 
mezőgazdasági termelők autonómiájának 
gyengülését, ugyanakkor nem korlátozza 
az adatagilis gazdaság fejlődését.

7. felszólít a kiberbiztonság 
megerősítésére és kiemeli, hogy szilárd 
jogi keretre van szükség, amely biztosítja a 
mezőgazdasági termelők 
adatszuverenitáshoz való jogát, és 
megakadályozza a verseny torzulását és a 
mezőgazdasági termelők autonómiájának 
gyengülését, ugyanakkor nem korlátozza 
az adatagilis gazdaság fejlődését.

Or. fr

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

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. kiemeli, hogy szilárd jogi keretre 
van szükség, amely biztosítja a 
mezőgazdasági termelők 
adatszuverenitáshoz való jogát, és 
megakadályozza a verseny torzulását és a 
mezőgazdasági termelők autonómiájának 
gyengülését, ugyanakkor nem korlátozza 
az adatagilis gazdaság fejlődését.

7. kiemeli, hogy szilárd jogi keretre 
van szükség, amely biztosítja a 
mezőgazdasági termelők 
adatszuverenitáshoz való jogát, és 
megakadályozza a verseny torzulását és a 
mezőgazdasági termelők autonómiájának 
gyengülését, ugyanakkor támogatja az 
adatagilis gazdaság fejlődését.

Or. en

Módosítás 77
Manuel Bompard

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kiemeli, hogy szilárd jogi keretre 
van szükség, amely biztosítja a 
mezőgazdasági termelők 
adatszuverenitáshoz való jogát, és 
megakadályozza a verseny torzulását és a 
mezőgazdasági termelők autonómiájának 
gyengülését, ugyanakkor nem korlátozza 
az adatagilis gazdaság fejlődését.

7. kiemeli, hogy szilárd jogi keretre 
van szükség, amely biztosítja a 
mezőgazdasági termelők 
adatszuverenitáshoz való jogát, és 
megakadályozza a verseny torzulását és a 
mezőgazdasági termelők autonómiájának 
gyengülését, ugyanakkor nem korlátozza 
az adatagilis gazdaság fejlődését, és az 
adatokhoz való hozzáférés és az 
adatgyűjtés tekintetében arra vonatkozó 
feltétel alkalmazását javasolja, hogy az 
adatgyűjtés célját meghatározó 
adathozzáférés iránti kérelmet nyújtanak 
be.

Or. fr

Módosítás 78
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7a. megjegyzi, hogy a mezőgazdasági 
termelők innovációs és agroökológiai 
gyakorlatokra való átállási képességét a 
jövedelmük korlátozza, és hogy a 
digitalizáció pénzügyi támogatás nélküli 
bevezetése közép- és hosszú távú 
adósságot teremthet, korlátozhatja a 
mezőgazdasági termelők tevékenységét és 
függőséget teremthet;

Or. en

Módosítás 79
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. aggodalmát fejezi ki azonban a 
közös európai mezőgazdasági adatterület 
létrehozására irányuló javaslattal 
kapcsolatban, amely nem vezethet a 
mezőgazdasági termelők személyes és 
szakmai adatainak garanciák nélküli 
átadásához.

Or. fr

Módosítás 80
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 7a. hangsúlyozza, hogy a 
mezőgazdasági termelőket kell a 
mezőgazdasági adatok gyűjtésének, 
feldolgozásának és kezelésének 
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középpontjába állítani, megvédve őket az 
adatok nem szándékos és tájékoztatás 
nélküli megosztásától;

Or. en

Módosítás 81
Ivo Hristov

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. emlékeztet arra, hogy az EU 
világelső az állatjóléti normák terén; 
sürgeti e tekintetben a tagállami 
hatóságokat, hogy javítsák az adatgyűjtést 
és -feldolgozást azzal a céllal, hogy 
gyorsabb és jobb orvosi diagnózist és 
kezelést biztosítsanak a haszonállatok, 
többek között a szarvasmarhák, a lófélék, 
a kiskérődzők, a baromfiak és a méhek 
esetében, az antimikrobiális rezisztencia 
csökkentése céljából is;

Or. en

Módosítás 82
Petros Kokkalis

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 7a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki keretet az agráradatok 
megosztására és elemzésére az agrár-
élelmiszeripari ágazatban tevékenykedő 
mezőgazdasági termelők és 
munkavállalók kockázatcsökkentésének 
és felkészültségének elősegítése 
érdekében;
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Or. en

Módosítás 83
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. megjegyzi, hogy bár a digitalizáció 
általában csúcstechnológiai ismereteket 
igénylő városi munkahelyeket teremtve a 
foglalkoztatás forrása lehet, azonban 
negatív hatást gyakorolhat a 
mezőgazdaságra is azáltal, hogy a 
munkaerő iránti igény csökkenéséhez és a 
vidék elvándorlásához vezet. felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
részesítsék előnyben a vidéki kkv-k 
támogatását, valamint a vidéki közösségek 
felélesztését célzó eszközöket azok 
kimerülése helyett;

Or. en

Módosítás 84
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 7b. emlékeztet arra, hogy a 
mezőgazdasági termelőknek és az 
agrárvállalkozásoknak olyan átlátható és 
méltányos szabályozási keretek között kell 
részesülniük az adatok megosztásának 
előnyeiből, amely egyértelműen 
meghatározza a tulajdonjogokat, a 
hozzáférési jogokat és a további 
felhasználási jogokat.



AM\1208682HU.docx 45/47 PE653.991v01-00

HU

Or. en

Módosítás 85
Ivo Hristov

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. emlékeztet a – többek között 
mezőgazdasági – áruk és termékek 
harmadik országokból az EU-ba történő 
behozatalára vonatkozó pontos és 
naprakész adatok fontosságára; 
emlékeztet arra, hogy a Számvevőszék „A 
vámügyi informatikai rendszerek 
sorozatos késedelmei: mi okozott 
problémát?” című 2018-as 
különjelentésében megállapította, hogy a 
vámunió új informatikai rendszerének 
végrehajtását érintő késedelmeket többek 
között az EU és a tagállamok által 
biztosított források elégtelensége okozta; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ez a 
késedelem akadályozhatja a vámeljárások 
teljes korszerűsítését, ami veszélyeztetheti 
az áruk és termékek kivitelére és 
behozatalára vonatkozó megbízható és 
pontos adatok gyűjtését és/vagy 
felhasználását; felszólítja az érdekelt 
feleket, hogy gondoskodjanak az új 
vámügyi informatikai rendszer 
megvalósításához szükséges forrásokról 
legkésőbb a 2025-ös elhalasztott 
határidőig, de lehetőleg még azelőtt.

Or. en

Módosítás 86
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7c. hangsúlyozza, hogy az adatokat és 
a digitális technológiákat nem szabad az 
intenzív állattenyésztés támogatására 
használni, mivel ez aláásná a „termelőtől 
a fogyasztóig” stratégia azon törekvését, 
hogy csökkenjen az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátása, csökkenjen az 
antimikrobiális szerek használata a 
gazdaságokban, és javuljon az állatjólét;

Or. en

Módosítás 87
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7d. felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a közpénzek 
felhasználásával gyűjtött vagy létrehozott 
adatok nyilvánosak maradjanak, és azokat 
magánvállalkozások ne sajátítsák ki;

Or. en

Módosítás 88
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7e. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy támogassák a kisebb 
és diverzifikáltabb vállalkozások fejlődését 
és egy olyan digitális mezőgazdasági 
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modell kialakítását, amely célja a 
mezőgazdasági termelők és az 
élelmiszerrendszerünk feletti vállalati 
ellenőrzés növelése helyett a 
mezőgazdasági termelők függetlenségének 
megerősítése; kiemeli különösen, hogy 
támogatni kell a nyílt forráskódú 
eszközöket előmozdító helyi és helyi szintű 
digitális kezdeményezéseket.

Or. en


