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Amendement 1
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd dat de Commissie in 
haar mededeling “Een Europese 
datastrategie” en haar witboek over 
kunstmatige intelligentie de aandacht 
vestigt op de landbouw als strategische 
sector van algemeen belang voor het 
digitale tijdperk, en voorstelt om een 
gemeenschappelijke Europese ruimte voor 
landbouwdata te ontwikkelen;

1. is verheugd dat de Commissie in 
haar mededeling “Een Europese 
datastrategie” en haar witboek over 
kunstmatige intelligentie de aandacht 
vestigt op de landbouw als strategische 
sector van algemeen belang voor het 
digitale tijdperk;

Or. fr

Amendement 2
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd dat de Commissie in 
haar mededeling “Een Europese 
datastrategie” en haar witboek over 
kunstmatige intelligentie de aandacht 
vestigt op de landbouw als strategische 
sector van algemeen belang voor het 
digitale tijdperk, en voorstelt om een 
gemeenschappelijke Europese ruimte voor 
landbouwdata te ontwikkelen;

1. is verheugd dat de Commissie in 
haar mededeling “Een Europese 
datastrategie” en haar witboek over 
kunstmatige intelligentie de aandacht 
vestigt op de landbouw als strategische 
sector van algemeen belang voor het 
digitale tijdperk, en voorstelt om een 
gemeenschappelijke Europese ruimte voor 
landbouwdata te ontwikkelen; benadrukt 
in dit verband dat de interoperabiliteit van 
een dergelijk instrument moet worden 
bevorderd, met name met de 
voorzieningen voor steun en toezicht van 
het GLB, teneinde de doeltreffendheid 
ervan te waarborgen;

Or. fr
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Amendement 3
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy 
Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd dat de Commissie in 
haar mededeling “Een Europese 
datastrategie” en haar witboek over 
kunstmatige intelligentie de aandacht 
vestigt op de landbouw als strategische 
sector van algemeen belang voor het 
digitale tijdperk, en voorstelt om een 
gemeenschappelijke Europese ruimte voor 
landbouwdata te ontwikkelen;

1. is verheugd dat de Commissie in 
haar mededeling “Een Europese 
datastrategie” en haar witboek over 
kunstmatige intelligentie de aandacht 
vestigt op de landbouw als strategische 
sector van algemeen belang voor het 
digitale tijdperk, en voorstelt om een 
gemeenschappelijke Europese ruimte voor 
landbouwdata te ontwikkelen; benadrukt 
dat de agrovoedingssector tijdens de 
huidige COVID-19-pandemie een sector 
van groot strategisch belang is gebleken;

Or. en

Amendement 4
Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd dat de Commissie in 
haar mededeling “Een Europese 
datastrategie” en haar witboek over 
kunstmatige intelligentie de aandacht 
vestigt op de landbouw als strategische 
sector van algemeen belang voor het 
digitale tijdperk, en voorstelt om een 
gemeenschappelijke Europese ruimte voor 
landbouwdata te ontwikkelen;

1. is verheugd dat de Commissie in 
haar mededeling “Een Europese 
datastrategie” en haar witboek over 
kunstmatige intelligentie de aandacht 
vestigt op de landbouw als strategische 
sector van algemeen belang voor het 
digitale tijdperk, het potentieel van digitale 
technologieën voor plattelandsregio’s 
onderkent en voorstelt om een 
gemeenschappelijke Europese ruimte voor 
landbouwdata te ontwikkelen;

Or. en
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Amendement 5
Tonino Picula, Clara Aguilera, Juozas Olekas, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Pina 
Picierno, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 6
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 1 bis. benadrukt de noodzaak om de 
samenwerking tussen de lidstaten te 
ontwikkelen en te bevorderen op het 
gebied van maatregelen voor de 
digitalisering van de landbouw en de 
uitwisseling van ervaringen op het gebied 
van onderzoeks- en innovatieactiviteiten; 
benadrukt het belang van de ontwikkeling 
van investeringen in onderzoek en 
innovatie in de landbouwsector en de 
noodzaak voor de EU om passende 
stimulansen te vinden om de invoering 
van gegevensgestuurde oplossingen te 
bespoedigen, ook door kleine 
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landbouwers;

Or. ro

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert aan het potentieel van 
gegevens om het concurrentievermogen in 
de hele agrovoedingsketen te vergroten, 
zodat risico’s in de landbouwproductie en 
voor het inkomen van de landbouwers 
worden beperkt;

2. herinnert aan het potentieel van 
gegevens om het concurrentievermogen in 
de hele agrovoedingsketen te vergroten, 
zodat risico’s in de landbouwproductie en 
voor het inkomen van de landbouwers 
worden beperkt; de digitalisering van de 
agrovoedingssector zal echter de aard van 
de productie en de vraag naar 
arbeidskrachten en vaardigheden 
aanzienlijk veranderen; roept de 
Commissie en de lidstaten dan ook op om 
gerichte investeringen te doen ter 
bevordering van de bewustmaking en de 
verbetering van de digitale geletterdheid 
door middel van onderwijs- en 
opleidingsprogramma’s;

Or. en

Amendement 8
Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert aan het potentieel van 
gegevens om het concurrentievermogen in 
de hele agrovoedingsketen te vergroten, 
zodat risico’s in de landbouwproductie en 
voor het inkomen van de landbouwers 

2. herinnert aan het potentieel van 
gegevens om het concurrentievermogen in 
de hele agrovoedingsketen te vergroten, 
zodat risico’s in de landbouwproductie en 
voor het inkomen van de landbouwers 
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worden beperkt; worden beperkt; ondersteunt de omzetting 
van het informatienet inzake 
landbouwbedrijfsboekhoudingen in het 
informatienet inzake de duurzaamheid 
van landbouwbedrijven, dat de klimaat- 
en milieuprestaties en de algemene 
duurzaamheid van de deelnemende 
landbouwers, met inbegrip van hun 
inkomen, zal verbeteren door de 
landbouwers te begeleiden via op maat 
gesneden adviesdiensten, in 
overeenstemming met de hogere klimaat- 
en milieuambitie van het GLB na 2020, 
die momenteel wordt herzien, en met de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert aan het potentieel van 
gegevens om het concurrentievermogen in 
de hele agrovoedingsketen te vergroten, 
zodat risico’s in de landbouwproductie en 
voor het inkomen van de landbouwers 
worden beperkt;

2. herinnert aan het potentieel van 
gegevens om het concurrentievermogen in 
de hele agrovoedingsketen te vergroten, 
zodat risico’s in de landbouwproductie en 
voor het inkomen van de landbouwers 
worden beperkt; steunt onderzoek en 
ontwikkeling in de agrovoedingssector 
volgens de richtsnoeren van het Horizon 
Europe-programma en wijst op het belang 
van de toegankelijkheid van O&O voor 
alle niveaus van de sector;

Or. en

Amendement 10
Anne Sander
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert aan het potentieel van 
gegevens om het concurrentievermogen in 
de hele agrovoedingsketen te vergroten, 
zodat risico’s in de landbouwproductie en 
voor het inkomen van de landbouwers 
worden beperkt;

2. herinnert aan het potentieel van 
gegevens om het concurrentievermogen in 
de hele agrovoedingsketen te vergroten, 
zodat risico’s in de landbouwproductie en 
voor het inkomen van de landbouwers 
worden beperkt; benadrukt dat, mits er 
voldoende in wordt geïnvesteerd, gegevens 
het mogelijk maken om de 
overgangsdoelstellingen van de strategie 
“van boer tot bord” te verwezenlijken 
door de producenten te ondersteunen bij 
de modernisering van hun bedrijven en 
nieuwe, innovatieve en duurzame 
technieken voor de landbouw te 
ontwikkelen, zoals precisielandbouw;

Or. fr

Amendement 11
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert aan het potentieel van 
gegevens om het concurrentievermogen in 
de hele agrovoedingsketen te vergroten, 
zodat risico’s in de landbouwproductie en 
voor het inkomen van de landbouwers 
worden beperkt;

2. herinnert aan het potentieel van 
gegevens om het concurrentievermogen in 
de hele agrovoedingsketen te vergroten, 
zodat risico’s in de landbouwproductie en 
voor het inkomen van de landbouwers 
worden beperkt, indient de opslag en het 
gebruik van de gegevens gecontroleerd 
blijven worden door de landbouwers, 
landbouworganisaties en de overheid; 
benadrukt dat het voor alle landbouwers 
van belang is te kunnen bepalen hoe de 
ruwe landbouwgegevens die op hun 
bedrijf zijn gegenereerd en verzameld, 
worden gebruikt (d.m.v. controle van de 
gegevens wat betreft de verzameling, de 
toegang en het toegestane gebruik); steunt 
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in dit verband het standpunt van de 
Commissie inzake eerlijke, transparante, 
redelijke, evenredige en niet-
discriminerende toegang tot gegevens;

Or. fr

Amendement 12
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert aan het potentieel van 
gegevens om het concurrentievermogen in 
de hele agrovoedingsketen te vergroten, 
zodat risico’s in de landbouwproductie en 
voor het inkomen van de landbouwers 
worden beperkt;

2. herinnert aan het potentieel van 
gegevens om de duurzaamheidsprestaties 
en het concurrentievermogen in de hele 
agrovoedingsketen te vergroten, zodat 
risico’s in de landbouwproductie en voor 
het inkomen van de landbouwers worden 
beperkt; benadrukt tegelijkertijd dat een 
brede toegang tot gegevens bijdraagt aan 
de ontwikkeling van precisielandbouw;

Or. ro

Amendement 13
Balázs Hidvéghi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert aan het potentieel van 
gegevens om het concurrentievermogen in 
de hele agrovoedingsketen te vergroten, 
zodat risico’s in de landbouwproductie en 
voor het inkomen van de landbouwers 
worden beperkt;

2. herinnert aan het potentieel van 
gegevens om het concurrentievermogen in 
de volledige agrovoedings- en 
bosbouwketens te vergroten, zodat risico’s 
in de land- en bosbouwproductie en voor 
het inkomen van de landbouwers en 
boseigenaren worden beperkt;

Or. en
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Amendement 14
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2a. herinnert eraan dat de gevolgen 
van het agro-industriële model alleen 
kunnen worden ondervangen door een 
paradigmaverschuiving naar agro-
ecologie en op de natuur gebaseerde 
oplossingen; wijst erop dat de 
digitalisering van de landbouw een 
belangrijke rol kan spelen bij de aanpak 
van mondiale uitdagingen zoals 
klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, 
pandemieën en de ontwikkeling van de 
agro-ecologie, maar dat de digitalisering 
geen doel op zich mag zijn; benadrukt dat 
de digitalisering van de landbouw 
verstandig moet worden overwogen met 
het oog op de mogelijke negatieve 
gevolgen ervan, met name voor de 
autonomie van de landbouwers;

Or. en

Amendement 15
Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 2 bis. benadrukt de noodzaak van 
vergroting van het bewustzijn en de 
verlening van steun aan kleinschalige 
landbouwers, die vaak niet over de nodige 
investeringscapaciteit beschikken en niet 
in staat zijn de aandacht te vestigen op 
marktoplossingen die aan hun behoeften 
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beantwoorden en benadrukt dat het 
potentieel van de gemeenschappelijke 
ruimte voor landbouwgegevens ten volle 
benut moet worden, zodat de 
productiebenadering op het niveau van de 
kleine landbouwbedrijven nauwkeurig en 
op maat kan worden toegepast; roept de 
Commissie op om de deelname van kleine 
landbouwers aan de gemeenschappelijke 
ruimte voor landbouwgegevens te 
stimuleren, onder meer door extra 
financiële middelen;

Or. en

Amendement 16
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert aan het risico dat 
gegevens van digitale landbouwsystemen 
worden geaggregeerd via 
gegevensplatformen die door grote 
economische groepen worden beheerd; 
overwegende dat de digitale instrumenten 
die in de landbouw worden gebruikt, 
bijgevolg meer gericht zijn op 
massaproductie, met uitsluiting van de 
kleine en middelgrote producenten;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

 2 bis. is van mening dat de digitalisering 
van de landbouw een belangrijke bijdrage 
kan leveren aan de Green Deal en aan de 
klimaat- en milieudoelstellingen dankzij 
een duurzaam gebruik van hulpbronnen 
en innovatieve toepassingen in de teelt 
van gewassen en de veehouderij;

Or. de

Amendement 18
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat gegevens over 
landbouw en landbouwgrond van 
openbaar belang zijn, voor de 
voedselzekerheid en voor de bescherming 
van het milieu, en dat deze gegevens ter 
beschikking van het publiek moeten 
worden gesteld; benadrukt dat met name 
volledige, gestandaardiseerde en 
interoperabele gegevens nodig zijn om het 
toekomstige prestatiegerichte GLB op de 
juiste wijze te stimuleren; merkt op dat er 
vooral behoefte is aan EU-gegevens over 
bossen en met name over het in kaart 
brengen van oerbossen, bodemkwaliteit en 
-vruchtbaarheid, biodiversiteit en 
landbouwgrond, bestuivers, alsmede over 
het gebruik van pesticiden, meststoffen en 
diergeneeskundige producten;

Or. en

Amendement 19
Marlene Mortler, Christine Schneider, Lena Düpont, Norbert Lins
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 2 ter. wijst erop dat digitale toepassingen 
essentieel zijn om landbouwprocessen te 
vergemakkelijken, hulpbronnen 
efficiënter te gebruiken en een duurzame 
productie van veilige levensmiddelen te 
waarborgen;

Or. de

Amendement 20
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. betreurt dat de ontwikkeling van 
de digitale landbouw die de Europese 
Commissie in het kader van de 
hervorming van het GLB steunt, de 
overheersing van de industriële landbouw 
versterkt, hetgeen bijzonder nadelig is 
voor het milieu en de biodiversiteit;

Or. fr

Amendement 21
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. betreurt dat de hightech 
oplossingen die in de landbouw worden 
gebruikt, ertoe aanzetten de productie te 
intensiveren en te uniformiseren en op die 
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manier de wereldwijde tendens van 
aantasting van de biodiversiteit 
versterken;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
 Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 2 quater.benadrukt dat innovatieve 
methoden bij de teelt van gewassen en in 
de veehouderij kunnen bijdragen aan het 
bereiken van de wereldwijde doelstelling 
van voedselzekerheid en ervoor kunnen 
zorgen dat kan worden voldaan aan de 
groeiende vraag naar voedsel van hoge 
kwaliteit; 

Or. de

Amendement 23
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. blijft zich inzetten voor de 
openbaarheid van gegevens, maar ook 
voor de niet-octrooieerbaarheid van 
levende organismen; benadrukt dat de 
Europese ruimte voor landbouwgegevens 
niet mag worden gebruikt als een 
databank voor het in kaart brengen en 
vervolgens octrooieren van een deel van 
het dna; benadrukt het risico van het 
commercialiseren en privatiseren van de 
biodiversiteit; herinnert aan de beslissing 
van de grote kamer van beroep van het 
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Europees Octrooibureau van mei 
jongstleden, waarin werd geconcludeerd 
dat planten en dieren die met behulp van 
werkwijzen van wezenlijk biologische 
aard worden voortgebracht, niet 
octrooieerbaar zijn;

Or. fr

Amendement 24
Balázs Hidvéghi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat gegevens een rol 
spelen bij het verbeteren van de informatie 
die de consumenten ter beschikking wordt 
gesteld, waardoor traceerbaarheid en het 
gebruik van digitale etiketten mogelijk 
worden gemaakt, alsook bij het bevorderen 
van een veerkrachtigere en duurzamere 
landbouw en een efficiënter gebruik van 
hulpbronnen;

3. benadrukt dat gegevens een rol 
spelen bij het verbeteren van de informatie 
die de consumenten ter beschikking wordt 
gesteld, waardoor traceerbaarheid en het 
gebruik van digitale etiketten mogelijk 
worden gemaakt, alsook bij het bevorderen 
van een veerkrachtigere en duurzamere 
landbouw en bosbeheer en een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat gegevens een rol 
spelen bij het verbeteren van de informatie 
die de consumenten ter beschikking wordt 
gesteld, waardoor traceerbaarheid en het 
gebruik van digitale etiketten mogelijk 
worden gemaakt, alsook bij het bevorderen 
van een veerkrachtigere en duurzamere 

3. benadrukt dat gegevens een rol 
spelen bij het verbeteren van de informatie 
die de consumenten ter beschikking wordt 
gesteld, waardoor traceerbaarheid en het 
gebruik van digitale etiketten mogelijk 
worden gemaakt, alsook bij het bevorderen 
van een veerkrachtigere en duurzamere 
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landbouw en een efficiënter gebruik van 
hulpbronnen;

landbouw en een efficiënter gebruik van 
hulpbronnen, wat op zijn beurt grote 
voordelen voor het milieu en het klimaat 
met zich meebrengt;

Or. en

Amendement 26
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat gegevens een rol 
spelen bij het verbeteren van de informatie 
die de consumenten ter beschikking wordt 
gesteld, waardoor traceerbaarheid en het 
gebruik van digitale etiketten mogelijk 
worden gemaakt, alsook bij het bevorderen 
van een veerkrachtigere en duurzamere 
landbouw en een efficiënter gebruik van 
hulpbronnen;

3. benadrukt dat gegevens een rol 
spelen bij het verbeteren van de informatie 
die de consumenten ter beschikking wordt 
gesteld, waardoor traceerbaarheid en het 
gebruik van digitale etiketten mogelijk 
worden gemaakt, en dat landbouwers 
moeten profiteren van de toegevoegde 
waarde in de keten; benadrukt tevens de 
belangrijke rol die gegevens spelen voor 
het bevorderen van een veerkrachtigere en 
duurzamere landbouw en een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen;

Or. en

Amendement 27
Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat gegevens een rol 
spelen bij het verbeteren van de informatie 
die de consumenten ter beschikking wordt 
gesteld, waardoor traceerbaarheid en het 
gebruik van digitale etiketten mogelijk 
worden gemaakt, alsook bij het bevorderen 
van een veerkrachtigere en duurzamere 
landbouw en een efficiënter gebruik van 

3. benadrukt dat gegevens een rol 
spelen bij het verbeteren van de informatie 
die de consumenten ter beschikking wordt 
gesteld, waardoor traceerbaarheid en het 
gebruik van digitale etiketten mogelijk 
worden gemaakt, alsook bij het bevorderen 
van een veerkrachtigere en duurzamere 
landbouw en agrovoedingsproducten, 
vermindering van voedselverspilling en 
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hulpbronnen; een efficiënter gebruik van hulpbronnen, 
teneinde de koolstof- en milieuvoetafdruk 
van de sector te verkleinen;

Or. en

Amendement 28
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat gegevens een rol 
spelen bij het verbeteren van de informatie 
die de consumenten ter beschikking wordt 
gesteld, waardoor traceerbaarheid en het 
gebruik van digitale etiketten mogelijk 
worden gemaakt, alsook bij het bevorderen 
van een veerkrachtigere en duurzamere 
landbouw en een efficiënter gebruik van 
hulpbronnen;

3. benadrukt dat gegevens een rol 
spelen bij het verbeteren van de informatie 
die de consumenten ter beschikking wordt 
gesteld, waardoor traceerbaarheid en het 
gebruik van digitale etiketten mogelijk 
worden gemaakt, alsook bij het bevorderen 
van een veerkrachtigere en duurzamere 
landbouw en een efficiënter gebruik van 
hulpbronnen, terwijl ze tegelijkertijd 
bijdragen aan het versnellen van de 
tenuitvoerlegging van de “van boer tot 
bord”-strategie;

Or. ro

Amendement 29
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat gegevens een rol 
spelen bij het verbeteren van de informatie 
die de consumenten ter beschikking wordt 
gesteld, waardoor traceerbaarheid en het 
gebruik van digitale etiketten mogelijk 
worden gemaakt, alsook bij het bevorderen 
van een veerkrachtigere en duurzamere 
landbouw en een efficiënter gebruik van 

3. benadrukt dat gegevens een rol 
spelen bij het verbeteren van de informatie 
die de consumenten ter beschikking wordt 
gesteld, waardoor traceerbaarheid en het 
gebruik van digitale etiketten mogelijk 
worden gemaakt, alsook bij het bevorderen 
van een veerkrachtigere en duurzamere 
landbouw en een efficiënter gebruik van 
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hulpbronnen; hulpbronnen; merkt echter op dat de 
digitalisering en robotisering van de 
sector, door een gebrek aan politieke wil, 
tot nu toe gepaard is gegaan met een 
verlies aan genetische diversiteit in onze 
belangrijkste voedselgewassen, een 
dramatische vermindering van de 
verscheidenheid aan voedingsmiddelen 
die in de meeste OESO-landen worden 
geconsumeerd en een aanzienlijke daling 
van de voedingswaarde van de nog 
resterende voedingsmiddelen;

Or. fr

Amendement 30
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat gegevens een rol 
spelen bij het verbeteren van de informatie 
die de consumenten ter beschikking wordt 
gesteld, waardoor traceerbaarheid en het 
gebruik van digitale etiketten mogelijk 
worden gemaakt, alsook bij het bevorderen 
van een veerkrachtigere en duurzamere 
landbouw en een efficiënter gebruik van 
hulpbronnen;

3. benadrukt dat gegevens een rol 
spelen bij het verbeteren van de informatie 
die de consumenten ter beschikking wordt 
gesteld, waardoor traceerbaarheid en het 
gebruik van digitale etiketten mogelijk 
worden gemaakt, alsook bij het bevorderen 
van een veerkrachtigere en duurzamere 
landbouw en een efficiënter gebruik van 
hulpbronnen; benadrukt in dit verband dat 
de verbetering van de traceerbaarheid 
door middel van digitale etikettering de 
landbouwers ten goede moet komen en 
niet mag leiden tot een situatie van 
afhankelijkheid of onevenwichtigheid ten 
opzichte van de andere schakels in de 
keten;

Or. fr

Amendement 31
Manuel Bompard
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de grote 
agrofoodgroepen al over technologieën 
beschikken die grote hoeveelheden 
gegevens kunnen behandelen; benadrukt 
dat in een recent onderzoek1bis 91,7 % van 
de ondervraagde landbouwers vreesde dat 
Bayer-Monsanto de gegevens over de 
landbouwactiviteiten zou controleren; 
benadrukt dat de oprichting van en de 
toegang tot een gemeenschappelijke 
Europese ruimte voor landbouwgegevens 
de dominante positie van deze groepen 
dreigt te versterken;
_________________
1bis https://1bps6437gg8c169i0y1drtgz-
wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2018/03/2018-FINAL-
White-Paper-with-PAN-3-7-2018.pdf

Or. fr

Amendement 32
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert aan het belang dat 
digitale technologieën hebben gehad voor 
de ontkoppeling van de uitstoot in de EU-
landbouw, waardoor de stijging van de 
totale productiviteit sinds 1990 met 25 % 
gepaard is gegaan met een daling van de 
uitstoot van broeikasgassen in dezelfde 
periode met 20 %; is van mening dat 
innovatie, nieuwe technologieën en met 
name big data van cruciaal belang zijn 
om de kloof tussen de huidige en de 
toekomstige milieudoelstellingen te 
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overbruggen en tegelijkertijd het 
concurrentievermogen van de 
agrovoedingssector te behouden;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 3 bis. wijst erop dat gegevens een rol 
spelen bij het verkleinen van de 
ecologische voetafdruk en het bereiken 
van verschillende van de door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties gedefinieerde doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling, waaronder 
verantwoorde consumptie en productie, 
innovatie en infrastructuur, en 
klimaatactie;

Or. en

Amendement 34
Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 3 bis. benadrukt het potentieel van 
gegevens als motor voor de ontwikkeling 
van het platteland en als versneller van de 
vooruitgang op het gebied van 
gendergelijkheid;

Or. en
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Amendement 35
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van mening dat steun verleend 
moet worden aan door landbouwers 
aangestuurde open source platformen die 
onderlinge bijstand en uitwisseling van 
goede praktijken tussen landbouwers 
mogelijk maken en waar producenten en 
consumenten van levensmiddelen 
rechtstreeks met elkaar in contact worden 
gebracht om de toeleveringsketens zo kort 
mogelijk te houden;

Or. fr

Amendement 36
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. is gekant tegen een 
gegevensruimte in de vorm van een 
gedereguleerde en ongebreidelde markt, 
die de dominante positie van enkele grote 
agrofoodgroepen zou versterken;

Or. fr

Amendement 37
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de kloof tussen 
stedelijke en plattelandsgebieden wat 
betreft de toegang tot zakelijke 
mogelijkheden en diensten moet worden 
verkleind, onder meer door toegang tot 
hogesnelheidsbreedband voor alle 
plattelandsgebieden te garanderen;

4. benadrukt dat de kloof tussen 
stedelijke en plattelandsgebieden wat 
betreft de toegang tot zakelijke 
mogelijkheden en diensten moet worden 
verkleind, onder meer door toegang tot 
hogesnelheidsbreedband voor alle 
plattelandsgebieden te garanderen; merkt 
op dat landbouwers zich ook in de 
leeftijds- en welvaartsgroepen bevinden 
die de meeste last hebben van de digitale 
kloof; herinnert eraan dat het ELFPO 
veel programma’s voor 
plattelandsontwikkeling financiert, 
waaronder de programma’s die de 
noodzakelijke verschuiving naar een 
duurzamere en milieuvriendelijkere EU-
landbouw ondersteunen, en dat de 
geografische overlapping met gebieden 
waar grote behoefte is aan investeringen, 
een extra reden is om deze aan te vullen 
met gespecialiseerde fondsen voor de 
digitalisering; dringt erop aan dat de 
toegang van landbouwers tot digitale 
diensten prioritair wordt ondersteund 
door het toekomstige Digital Europe-
programma en de Connecting Europe 
Facility;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de kloof tussen 
stedelijke en plattelandsgebieden wat 
betreft de toegang tot zakelijke 
mogelijkheden en diensten moet worden 
verkleind, onder meer door toegang tot 

4. benadrukt dat de kloof tussen 
stedelijke en plattelandsgebieden wat 
betreft de toegang tot zakelijke 
mogelijkheden en diensten moet worden 
verkleind, onder meer door toegang tot 
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hogesnelheidsbreedband voor alle 
plattelandsgebieden te garanderen;

hogesnelheidsbreedband voor alle 
plattelandsgebieden te garanderen; 
benadrukt dat deze diensten het gebruik 
van gegevensgestuurde technologie en de 
ontwikkeling van “slimme landbouw” of 
“e-landbouw” mogelijk maken, die zorgen 
voor hoogwaardige werkgelegenheid en 
economische kansen voor 
plattelandsgebieden, waarmee de 
ontvolking kan worden tegengegaan; 

Or. en

Amendement 39
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de kloof tussen 
stedelijke en plattelandsgebieden wat 
betreft de toegang tot zakelijke 
mogelijkheden en diensten moet worden 
verkleind, onder meer door toegang tot 
hogesnelheidsbreedband voor alle 
plattelandsgebieden te garanderen;

4. benadrukt dat de kloof tussen 
stedelijke en plattelandsgebieden wat 
betreft de toegang tot zakelijke 
mogelijkheden en diensten moet worden 
verkleind door middel van 
steunmaatregelen om de 
aantrekkelijkheid van het platteland te 
vergroten, onder meer door toegang tot 
hogesnelheidsbreedband voor alle 
plattelandsgebieden te garanderen;

Or. ro

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de kloof tussen 
stedelijke en plattelandsgebieden wat 

4. benadrukt dat de kloof tussen 
stedelijke en plattelandsgebieden wat 
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betreft de toegang tot zakelijke 
mogelijkheden en diensten moet worden 
verkleind, onder meer door toegang tot 
hogesnelheidsbreedband voor alle 
plattelandsgebieden te garanderen;

betreft de toegang tot zakelijke 
mogelijkheden en diensten moet worden 
verkleind, onder meer door betaalbare, 
veilige en wijdverspreide toegang tot 
hogesnelheidsbreedband voor alle 
plattelandsgebieden te garanderen;

Or. en

Amendement 41
Balázs Hidvéghi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de kloof tussen 
stedelijke en plattelandsgebieden wat 
betreft de toegang tot zakelijke 
mogelijkheden en diensten moet worden 
verkleind, onder meer door toegang tot 
hogesnelheidsbreedband voor alle 
plattelandsgebieden te garanderen;

4. benadrukt dat de kloof tussen 
stedelijke en plattelandsgebieden wat 
betreft de toegang tot zakelijke 
mogelijkheden en diensten moet worden 
verkleind, onder meer door toegang tot 
hogesnelheidsbreedband voor alle 
plattelandsgebieden te garanderen; 
benadrukt de rol van precisielandbouw bij 
het verkleinen van de huidige achterstand 
op het gebied van de toepassing van 
technologie in de Unie; benadrukt dat de 
toepassing van digitale technologieën 
moet worden bevorderd, met speciale 
aandacht voor kleine en middelgrote 
landbouwers;

Or. en

Amendement 42
Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de kloof tussen 
stedelijke en plattelandsgebieden wat 

4. benadrukt dat de kloof tussen 
stedelijke en plattelandsgebieden wat 
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betreft de toegang tot zakelijke 
mogelijkheden en diensten moet worden 
verkleind, onder meer door toegang tot 
hogesnelheidsbreedband voor alle 
plattelandsgebieden te garanderen;

betreft de toegang tot zakelijke 
mogelijkheden en diensten moet worden 
verkleind, onder meer door toegang tot 
hogesnelheidsbreedband voor alle 
plattelandsgebieden te garanderen; roept 
op tot het opzetten van digitale 
innovatiecentra op regionaal niveau, dicht 
bij de eindgebruikers, om de ontwikkeling 
en introductie van digitale innovaties te 
versnellen en een regionaal innovatie-
ecosysteem te creëren;

Or. en

Amendement 43
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat digitale 
technologieën moeten bijdragen tot de 
ontwikkeling van een Europees 
landbouwmodel waarin agro-ecologie 
centraal staat;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 4 bis. is van mening dat een goede 
digitale infrastructuur essentieel is voor 
het behoud van de leef- en werkomgeving 
op het platteland; benadrukt dat de 
uitbreiding van de digitale infrastructuur 
niet alleen in agglomeraties, maar in alle 
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gebieden en op korte termijn moet 
plaatsvinden;

Or. de

Amendement 45
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is verheugd over het werk van de 
thematische groep “Slimme dorpen” in 
het kader van het Europees netwerk voor 
plattelandsontwikkeling (ENRD), met als 
doel om het leven in 
plattelandsgemeenschappen te verbeteren 
door middel van digitale instrumenten en 
instrumenten voor gegevensuitwisseling; 
is er voorstander van om in het volgende 
MFK, bijvoorbeeld door middel van de 
programma’s voor regionale 
ontwikkeling, stimulansen en/of 
maatregelen voor slimme dorpen in te 
voeren, waarbij op veilige manier gebruik 
wordt gemaakt van digitale gegevens;

Or. en

Amendement 46
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. merkt op dat de datastrategie de 
doelstellingen van de “van boer tot bord”-
strategie moet ondersteunen wat betreft de 
beperking van de uitstoot van 
broeikasgassen van agrarische oorsprong, 
de afhankelijkheid van pesticiden en de 
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aantasting van de bodem1bis;

_________________

1bisParagrafen 56 en 59 van de resolutie 
over de Europese Green Deal: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0005_NL.html

Or. fr

Amendement 47
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. dringt er bij de nationale en/of 
regionale autoriteiten op aan de 
ontwikkeling van gegevensverwerkende 
en op gegevens gebaseerde instrumenten 
te bevorderen voor sectoren als de 
bijenteelt, die in hoge mate afhankelijk 
zijn van natuurlijke en door de mens 
beïnvloede externe factoren en waarvoor 
precieze en actuele gegevens van cruciaal 
belang zijn;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het van essentieel belang dat 
de Commissie steun blijft verlenen aan 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) in 
verband met digitale technologieën, 

5. acht het van essentieel belang dat 
de Commissie steun blijft verlenen aan 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) in 
verband met instrumenten voor artificiële 
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infrastructuur en bedrijfsmodellen die op 
de agrovoedingssector en 
plattelandsgebieden gericht zijn;

intelligentie, digitale technologieën, 
infrastructuur en bedrijfsmodellen die op 
de agrovoedingssector en 
plattelandsgebieden gericht zijn;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het van essentieel belang dat 
de Commissie steun blijft verlenen aan 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) in 
verband met digitale technologieën, 
infrastructuur en bedrijfsmodellen die op 
de agrovoedingssector en 
plattelandsgebieden gericht zijn;

5. acht het van essentieel belang dat 
de Commissie blijft zorgen voor een 
toename van onderzoek en ontwikkeling 
(O&O) in verband met digitale 
technologieën, infrastructuur en 
bedrijfsmodellen die op de 
agrovoedingssector en plattelandsgebieden 
gericht zijn;

Or. en

Amendement 50
Balázs Hidvéghi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het van essentieel belang dat 
de Commissie steun blijft verlenen aan 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) in 
verband met digitale technologieën, 
infrastructuur en bedrijfsmodellen die op 
de agrovoedingssector en 
plattelandsgebieden gericht zijn;

5. acht het van essentieel belang dat 
de Commissie steun blijft verlenen aan 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) in 
verband met digitale technologieën, 
infrastructuur en bedrijfsmodellen die op 
de agrovoedings- en bosbouwsectoren en 
plattelandsgebieden gericht zijn;

Or. en
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Amendement 51
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het van essentieel belang dat 
de Commissie steun blijft verlenen aan 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) in 
verband met digitale technologieën, 
infrastructuur en bedrijfsmodellen die op 
de agrovoedingssector en 
plattelandsgebieden gericht zijn;

5. acht het van essentieel belang dat 
de Commissie steun blijft verlenen aan 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) in 
verband met digitale technologieën, 
infrastructuur, korte toeleveringsketens en 
bedrijfsmodellen die op de 
agrovoedingssector en plattelandsgebieden 
gericht zijn;

Or. ro

Amendement 52
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het van essentieel belang dat 
de Commissie steun blijft verlenen aan 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) in 
verband met digitale technologieën, 
infrastructuur en bedrijfsmodellen die op 
de agrovoedingssector en 
plattelandsgebieden gericht zijn;

5. acht het van essentieel belang dat 
de Commissie steun blijft verlenen aan 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) en aan 
de opleiding van landbouwers op het 
gebied van digitale technologieën, 
infrastructuur en bedrijfsmodellen die op 
de agrovoedingssector en 
plattelandsgebieden gericht zijn, en deze 
steun verhoogt;

Or. fr

Amendement 53
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
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Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het van essentieel belang dat 
de Commissie steun blijft verlenen aan 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) in 
verband met digitale technologieën, 
infrastructuur en bedrijfsmodellen die op 
de agrovoedingssector en 
plattelandsgebieden gericht zijn;

5. acht het van essentieel belang dat 
de Commissie steun blijft verlenen aan 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) in 
verband met digitale technologieën, 
infrastructuur en bedrijfsmodellen die op 
de agrovoedingssector en 
plattelandsgebieden gericht zijn; roept met 
name op tot het ondersteunen van 
projecten die gericht zijn op het 
verzamelen van gegevens over bijen, die 
de voornaamste slachtoffers van 
pesticiden zijn; wijst op het potentieel van 
modellen voor het voorspellen van de 
honingoogst met behulp van op internet 
aangesloten weegschalen onder de 
bijenkorven of door middel van onderzoek 
naar de terugkeer naar de korf van bijen 
die nectar halen, uitgesplitst naar 
bezochte nectarbron, om de toxiciteit voor 
bijen te bepalen van bepaalde 
gewasbeschermingsmiddelen;

Or. fr

Amendement 54
Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het van essentieel belang dat 
de Commissie steun blijft verlenen aan 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) in 
verband met digitale technologieën, 
infrastructuur en bedrijfsmodellen die op 
de agrovoedingssector en 
plattelandsgebieden gericht zijn;

5. acht het van essentieel belang dat 
de Commissie steun blijft verlenen aan 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) in 
verband met digitale technologieën, 
infrastructuur en bedrijfsmodellen die op 
de agrovoedingssector en 
plattelandsgebieden gericht zijn, 
waaronder slimme en veerkrachtige 
stedelijke voedselsystemen, ondersteund 
door EU-instrumenten, met inbegrip van 
maar niet beperkt tot aardobservatie-
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instrumenten zoals gegevens- en 
informatiediensten van Copernicus en 
diensten voor toegang tot gegevens en 
informatie (DIAS);

Or. en

Amendement 55
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het van essentieel belang dat 
de Commissie steun blijft verlenen aan 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) in 
verband met digitale technologieën, 
infrastructuur en bedrijfsmodellen die op 
de agrovoedingssector en 
plattelandsgebieden gericht zijn;

5. acht het van essentieel belang dat 
de Commissie steun blijft verlenen aan 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) in 
verband met digitale technologieën, 
infrastructuur en bedrijfsmodellen die op 
de agrovoedingssector en 
plattelandsgebieden gericht zijn, en 
tegelijkertijd de primaire producenten 
centraal stelt en de bruikbaarheid van de 
onderzoeksresultaten voor de 
landbouwers waarborgt;

Or. en

Amendement 56
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie de 
beschikbaarheid van gegevens uit de 
Europese ruimtevaartprogramma’s, met 
name Galileo en Copernicus, voor de 
landbouwers te blijven verbeteren en te 
investeren in de interoperabiliteit met 
andere gegevensbronnen;



PE653.991v01-00 32/48 AM\1208682NL.docx

NL

Or. en

Amendement 57
Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderkent het belang van de 
digitale transformatie van de 
landbouwsector en de voordelen van een 
op technologie gebaseerde, 
gegevensgestuurde aanpak van het 
landbouwbeheer, en wijst derhalve op de 
rol van precisielandbouw en 
precisieveeteelt bij het helpen 
optimaliseren van de landbouw- en 
veeteeltproductie en het minimaliseren 
van de eerder genoemde verspilling, 
kosten en milieueffecten;

Or. en

Amendement 58
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept hoe belangrijk het is 
de ontwikkeling van digitale vaardigheden 
te bevorderen om landbouwers en 
plattelandsgemeenschappen te 
ondersteunen bij de digitale transitie;

6. onderstreept hoe belangrijk het is 
de ontwikkeling van digitale vaardigheden 
te bevorderen om landbouwers en 
plattelandsgemeenschappen te 
ondersteunen bij de digitale transitie, met 
name door middel van programma’s voor 
levenslang leren en steun voor 
werknemers in de landbouw die hun baan 
hebben verloren als gevolg van 
inkrimping; benadrukt dat de 
ontwikkeling van plukrobots een 
bedreiging vormt voor de 
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werkgelegenheid van seizoensarbeiders; 
onderkent de potentiële voordelen van een 
datastrategie, en meer in het algemeen 
van de digitalisering van de sector; 
benadrukt echter dat de overgang van 
intensieve naar extensieve landbouw niet 
mag plaatsvinden zonder dat er 
aanzienlijke werkgelegenheid in de 
landbouwsector wordt gecreëerd en dat 
deze banen aantrekkelijk moeten zijn voor 
de jongere generaties;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept hoe belangrijk het is 
de ontwikkeling van digitale vaardigheden 
te bevorderen om landbouwers en 
plattelandsgemeenschappen te 
ondersteunen bij de digitale transitie;

6. onderstreept hoe belangrijk het is 
de ontwikkeling van digitale vaardigheden 
te bevorderen om landbouwers en 
plattelandsgemeenschappen te 
ondersteunen bij de digitale transitie; 
moedigt het ontwikkelen en delen van 
beste praktijken aan ter bevordering van 
de innovatie; benadrukt dat ervoor moet 
worden gezorgd dat iedereen, ook kleine 
en middelgrote landbouwers, toegang 
heeft tot technologie en daarvan kan 
profiteren;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept hoe belangrijk het is 
de ontwikkeling van digitale vaardigheden 
te bevorderen om landbouwers en 
plattelandsgemeenschappen te 
ondersteunen bij de digitale transitie;

6. onderstreept hoe belangrijk het is 
de ontwikkeling van digitale vaardigheden 
te bevorderen om landbouwers en 
plattelandsgemeenschappen te 
ondersteunen bij de digitale transitie en 
moedigt de overname van 
landbouwbedrijven door de volgende 
generatie in plattelandsgebieden aan, 
waarbij nieuwe mogelijkheden voor de 
volgende generatie landbouwers worden 
gestimuleerd om de toekomst van de 
voedselautonomie en -zekerheid van 
Europa te waarborgen;

Or. en

Amendement 61
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept hoe belangrijk het is 
de ontwikkeling van digitale vaardigheden 
te bevorderen om landbouwers en 
plattelandsgemeenschappen te 
ondersteunen bij de digitale transitie;

6. onderstreept hoe belangrijk het is 
de ontwikkeling van digitale vaardigheden 
te bevorderen om landbouwers en 
plattelandsgemeenschappen te 
ondersteunen bij de digitale transitie, door 
de infrastructuur te verbeteren en 
hulpmiddelen te ontwikkelen om de 
verzamelde landbouwgegevens te 
verwerken, zoals kunstmatige 
intelligentie; 

Or. fr

Amendement 62
Krzysztof Jurgiel

Ontwerpadvies
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Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept hoe belangrijk het is 
de ontwikkeling van digitale vaardigheden 
te bevorderen om landbouwers en 
plattelandsgemeenschappen te 
ondersteunen bij de digitale transitie;

6. onderstreept hoe belangrijk het is 
de ontwikkeling van digitale vaardigheden 
te bevorderen om landbouwers en 
plattelandsgemeenschappen te 
ondersteunen bij de digitale transitie, met 
specifieke aandacht voor kleine 
landbouwers, die het gevaar lopen op 
digitale uitsluiting;

Or. en

Amendement 63
Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept hoe belangrijk het is 
de ontwikkeling van digitale vaardigheden 
te bevorderen om landbouwers en 
plattelandsgemeenschappen te 
ondersteunen bij de digitale transitie;

6. onderstreept hoe belangrijk het is 
de ontwikkeling van digitale vaardigheden 
te bevorderen om landbouwers, kmo’s in 
de agrovoedingssector en 
plattelandsgemeenschappen te 
ondersteunen bij de digitale transitie;

Or. en

Amendement 64
Balázs Hidvéghi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept hoe belangrijk het is 
de ontwikkeling van digitale vaardigheden 
te bevorderen om landbouwers en 
plattelandsgemeenschappen te 
ondersteunen bij de digitale transitie;

6. onderstreept hoe belangrijk het is 
de ontwikkeling van digitale vaardigheden 
te bevorderen om landbouwers en 
plattelandsgemeenschappen te 
ondersteunen bij de digitale transitie; 
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benadrukt dat een robuust agrarisch 
onderwijsstelsel op het gebied van slimme 
technologieën essentieel is om meer 
jongeren naar de sector aan te trekken, 
wat bijdraagt tot de generatievernieuwing; 
benadrukt de noodzaak van reguliere 
opleidingen voor landbouwadviseurs om 
te zorgen voor een betere 
ingebruikneming van digitale 
technologieën door landbouwers;

Or. en

Amendement 65
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat de grote 
dataplatformen in de landbouwsector 
eigendom zijn van enkele grote 
ondernemingen, waardoor zij de markt 
kunnen controleren en een 
concurrentievoordeel hebben; benadrukt 
dat kleine landbouwers van deze grote 
bedrijven gegevens moeten kopen die 
betrekking hebben op hun eigen bedrijf 
als ze toegang tot deze gegevens willen 
hebben, wat risico’s met zich meebrengt 
voor de privacy, de winstgevendheid en de 
onafhankelijkheid van de landbouwers;

Or. en

Amendement 66
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

 6 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat er via de 
GLB-begroting en de GLB-plannen 
voldoende middelen beschikbaar zijn om 
landbouwers in staat te stellen gebruik te 
maken van innovatieve technieken, zoals 
precisielandbouw;

Or. en

Amendement 67
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat aan het doen van 
overheidsinvesteringen in O&O duidelijke 
voorwaarden moeten worden gesteld om 
ervoor te zorgen dat de waarden van de 
Unie op digitaal gebied worden 
aangehouden; benadrukt in dit verband 
het belang van een robuuste Europese 
regelgeving op het gebied van big data in 
verband met 
landbouwproductieprocessen, die ervoor 
zorgt dat de doelstellingen van 
voedselsoevereiniteit, biodiversiteit en 
efficiënt gebruik van hulpbronnen 
worden verwezenlijkt, met name met 
betrekking tot water; merkt op dat bijna 
de helft van al het particuliere 
landbouwonderzoek in de wereld 
betrekking heeft op de teelt van maïs en 
dat dit gewas voor een groot deel 
eigendom is van zaadproducenten; dringt 
erop aan dat met name het onderzoek 
naar niet-geoctrooieerde zaden wordt 
gesteund;

Or. fr
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Amendement 68
Marlene Mortler, Christine Schneider, Lena Düpont, Norbert Lins

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 6 bis. benadrukt dat opleiding en advies 
voor landbouwers inzake digitale 
investeringen belangrijk is om ervoor te 
zorgen dat de nieuwste ontwikkelingen en 
uitdagingen van de digitalisering 
onverkort in de praktijk kunnen worden 
gebracht;

Or. de

Amendement 69
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. merkt op dat landbouwers 
doorgaans geen controle hebben over de 
informatieproducten die worden 
gegenereerd op basis van de ruwe 
gegevens die van hun velden worden 
verkregen, en dat deze informatie kan 
worden gebruikt om de prijzen en de 
verzekeringspremies te beïnvloeden en 
mogelijkerwijs kan worden misbruikt voor 
landroof in het noorden en het zuiden van 
de wereld;

Or. en

Amendement 70
Marlene Mortler, Christine Schneider, Lena Düpont, Norbert Lins
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 6 ter. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat onderzoek en innovatie op het 
gebied van digitale 
landbouwtechnologieën ook voor kleinere 
landbouwbedrijven financieel haalbaar 
zijn;

Or. de

Amendement 71
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat gegevens op allerlei 
gebieden, van aanplant tot oogst, maar 
ook inzake variabele weers- en 
marktomstandigheden, van vitaal belang 
zijn voor boeren, maar ook waardevol zijn 
voor speculanten in grondstoffen, 
verkopers van levensmiddelen en 
verzekeringsmaatschappijen; vestigt de 
aandacht van de Commissie en de 
lidstaten op het risico van toenemende 
ongelijkheid tussen landbouwers en de 
overproductie van gewassen die 
winstgevend zijn maar schadelijk voor het 
milieu;

Or. fr

Amendement 72
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt de noodzaak van een 
solide rechtskader dat het recht van 
landbouwers op datasoevereiniteit 
waarborgt en voorkomt dat de concurrentie 
wordt verstoord en dat landbouwers aan 
autonomie inboeten, zonder dat het de 
ontwikkeling van een data-agiele 
economie aan banden legt.

7. benadrukt de noodzaak van een 
solide rechtskader dat het recht van 
landbouwers op datasoevereiniteit 
waarborgt en voorkomt dat de concurrentie 
in hun nadeel wordt verstoord.

Or. fr

Amendement 73
Krzysztof Jurgiel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt de noodzaak van een 
solide rechtskader dat het recht van 
landbouwers op datasoevereiniteit 
waarborgt en voorkomt dat de concurrentie 
wordt verstoord en dat landbouwers aan 
autonomie inboeten, zonder dat het de 
ontwikkeling van een data-agiele economie 
aan banden legt.

7. benadrukt de noodzaak van een 
solide rechtskader dat het recht van 
landbouwers op datasoevereiniteit 
waarborgt en voorkomt dat de concurrentie 
wordt verstoord en dat landbouwers aan 
autonomie inboeten, zonder dat het de 
ontwikkeling van een data-agiele economie 
aan banden legt, en wijst er daarnaast op 
dat er voldoende financiële middelen 
beschikbaar gesteld moeten worden;

Or. en

Amendement 74
Balázs Hidvéghi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt de noodzaak van een 
solide rechtskader dat het recht van 

7. benadrukt de noodzaak van een 
solide rechtskader dat het recht van 
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landbouwers op datasoevereiniteit 
waarborgt en voorkomt dat de concurrentie 
wordt verstoord en dat landbouwers aan 
autonomie inboeten, zonder dat het de 
ontwikkeling van een data-agiele economie 
aan banden legt.

landbouwers en boseigenaren op 
datasoevereiniteit waarborgt en voorkomt 
dat de concurrentie wordt verstoord en dat 
landbouwers en boseigenaren aan 
autonomie inboeten, zonder dat het de 
ontwikkeling van een data-agiele economie 
aan banden legt.

Or. en

Amendement 75
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt de noodzaak van een 
solide rechtskader dat het recht van 
landbouwers op datasoevereiniteit 
waarborgt en voorkomt dat de concurrentie 
wordt verstoord en dat landbouwers aan 
autonomie inboeten, zonder dat het de 
ontwikkeling van een data-agiele economie 
aan banden legt.

7. roept op tot een versterking van de 
cyberveiligheid en benadrukt de noodzaak 
van een solide rechtskader dat het recht van 
landbouwers op datasoevereiniteit 
waarborgt en voorkomt dat de concurrentie 
wordt verstoord en dat landbouwers aan 
autonomie inboeten, zonder dat het de 
ontwikkeling van een data-agiele economie 
aan banden legt.

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt de noodzaak van een 
solide rechtskader dat het recht van 
landbouwers op datasoevereiniteit 
waarborgt en voorkomt dat de concurrentie 
wordt verstoord en dat landbouwers aan 
autonomie inboeten, zonder dat het de 

7. benadrukt de noodzaak van een 
solide rechtskader dat het recht van 
landbouwers op datasoevereiniteit 
waarborgt, voorkomt dat de concurrentie 
wordt verstoord en dat landbouwers aan 
autonomie inboeten en de ontwikkeling 
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ontwikkeling van een data-agiele economie 
aan banden legt.

van een data-agiele economie ondersteunt;

Or. en

Amendement 77
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt de noodzaak van een 
solide rechtskader dat het recht van 
landbouwers op datasoevereiniteit 
waarborgt en voorkomt dat de concurrentie 
wordt verstoord en dat landbouwers aan 
autonomie inboeten, zonder dat het de 
ontwikkeling van een data-agiele economie 
aan banden legt.

7. benadrukt de noodzaak van een 
solide rechtskader dat het recht van 
landbouwers op datasoevereiniteit 
waarborgt en voorkomt dat de concurrentie 
wordt verstoord en dat landbouwers aan 
autonomie inboeten, zonder dat het de 
ontwikkeling van een data-agiele economie 
aan banden legt, en stelt voor om als 
voorwaarde voor de toegang tot en de 
verzameling van gegevens vast te stellen 
dat een toegangsaanvraagformulier 
ingevuld moet worden om het doel van de 
verzameling van de gegevens aan te 
geven.

Or. fr

Amendement 78
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat het vermogen van 
landbouwers om te innoveren en over te 
schakelen op agro-ecologische praktijken 
beperkt wordt door hun inkomen en dat 
het opleggen van digitalisering zonder 
financiële steun kan leiden tot schulden 
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op middellange en lange termijn, 
waardoor de activiteiten van de 
landbouwers worden beperkt en er 
afhankelijkheid ontstaat;

Or. en

Amendement 79
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is echter bezorgd over het voorstel 
om een gemeenschappelijke Europese 
ruimte voor landbouwgegevens te 
ontwikkelen, omdat die niet mag leiden tot 
het op onzorgvuldige wijze openbaar 
maken van de persoonlijke en 
professionele gegevens van landbouwers.

Or. fr

Amendement 80
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 7 bis. onderstreept de noodzaak om de 
landbouwer centraal te stellen bij het 
verzamelen, verwerken en beheren van 
landbouwgegevens en hem te beschermen 
tegen het onbedoeld en ongeïnformeerd 
delen van gegevens;

Or. en
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Amendement 81
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 82
Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 7 bis. verzoekt de Commissie een kader 
te ontwikkelen voor het delen en 
analyseren van landbouwgegevens om de 
risicovermindering en de paraatheid van 
landbouwers en werknemers in de 
agrovoedingssector te bevorderen;

Or. en

Amendement 83
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. merkt op dat digitalisering 
weliswaar een bron van werkgelegenheid 
kan zijn, waarbij over het algemeen banen 
in de stad worden gecreëerd waarvoor 
hightechkennis vereist is, maar dat zij ook 
een negatief effect kan hebben op de 
landbouw doordat zij leidt tot een afname 
van de vraag naar arbeidskrachten en tot 
ontvolking van het platteland; roept de 
Commissie en de lidstaten op om prioriteit 
te geven aan de ondersteuning van kmo’s 
op het platteland, alsmede aan 
instrumenten om de 
plattelandsgemeenschappen nieuw leven 
in te blazen in plaats van ze uit te putten;

Or. en

Amendement 84
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 7 ter. herinnert eraan dat landbouwers 
en agrobedrijven moeten profiteren van 
het delen van gegevens in een transparant 
en eerlijk regelgevend kader waarin de 
eigendomsrechten, toegangsrechten en 
hergebruiksrechten duidelijk zijn 
vastgelegd;

Or. en

Amendement 85
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
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Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 86
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater.  benadrukt dat gegevens en 
digitale technologieën niet mogen worden 
gebruikt om de intensieve veehouderij te 
ondersteunen, aangezien dit de ambitie 
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van de “boer tot bord”-strategie om de 
uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen, het gebruik van antibiotica 
in de landbouw te verminderen en het 
dierenwelzijn te verbeteren, zou 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 87
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat gegevens die met 
behulp van openbare middelen worden 
verzameld of gecreëerd, openbaar blijven 
en niet worden toegeëigend door 
particuliere bedrijven;

Or. en

Amendement 88
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 sexies. roept de Commissie en de 
lidstaten op om de ontwikkeling van 
kleinere en meer gediversifieerde 
bedrijven en van een model van digitale 
landbouw te ondersteunen dat gericht is 
op het versterken van de 
onafhankelijkheid van de landbouwers, in 
plaats van toe te laten dat grote bedrijven 
steeds meer controle uitoefenen over de 
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landbouwers en onze voedselvoorziening; 
benadrukt in het bijzonder de noodzaak 
om lokale en door burgers opgezette 
digitale initiatieven ter bevordering van 
open source-instrumenten te 
ondersteunen.

Or. en


