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Poprawka 1
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych” i jej biała 
księga w sprawie sztucznej inteligencji 
podkreślają znaczenie rolnictwa jako 
strategicznego sektora publicznego dla ery 
cyfrowej i proponują opracowanie 
wspólnej europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących rolnictwa;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych” i jej biała 
księga w sprawie sztucznej inteligencji 
podkreślają znaczenie rolnictwa jako 
strategicznego sektora publicznego dla ery 
cyfrowej;

Or. fr

Poprawka 2
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych” i jej biała 
księga w sprawie sztucznej inteligencji 
podkreślają znaczenie rolnictwa jako 
strategicznego sektora publicznego dla ery 
cyfrowej i proponują opracowanie 
wspólnej europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących rolnictwa;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych” i jej biała 
księga w sprawie sztucznej inteligencji 
podkreślają znaczenie rolnictwa jako 
strategicznego sektora publicznego dla ery 
cyfrowej i proponują opracowanie 
wspólnej europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących rolnictwa; podkreśla w tym 
kontekście konieczność wspierania 
interoperacyjności takiego narzędzia, w 
szczególności przepisami dotyczącymi 
wsparcia i kontroli WPR, w celu 
zapewnienia jego skuteczności;

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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych” i jej biała 
księga w sprawie sztucznej inteligencji 
podkreślają znaczenie rolnictwa jako 
strategicznego sektora publicznego dla ery 
cyfrowej i proponują opracowanie 
wspólnej europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących rolnictwa;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych” i jej biała 
księga w sprawie sztucznej inteligencji 
podkreślają znaczenie rolnictwa jako 
strategicznego sektora publicznego dla ery 
cyfrowej i proponują opracowanie 
wspólnej europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących rolnictwa; podkreśla fakt, że 
sektor rolno-spożywczy okazał się 
sektorem o dużym znaczeniu 
strategicznym w czasie trwającej pandemii 
COVID-19;

Or. en

Poprawka 4
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych” i jej biała 
księga w sprawie sztucznej inteligencji 
podkreślają znaczenie rolnictwa jako 
strategicznego sektora publicznego dla ery 
cyfrowej i proponują opracowanie 
wspólnej europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących rolnictwa;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych” i jej biała 
księga w sprawie sztucznej inteligencji 
podkreślają znaczenie rolnictwa jako 
strategicznego sektora publicznego dla ery 
cyfrowej, uznają potencjał, jaki 
technologie cyfrowe mają na obszarach 
wiejskich, i proponują opracowanie 
wspólnej europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących rolnictwa;

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

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 1a. wypowiada się na temat deklaracji 
współpracy pt. „Inteligentna i 
zrównoważona cyfrowa przyszłość dla 
europejskiego rolnictwa i obszarów 
wiejskich” podpisanej w 2019 r., w której 
uznano potencjał technologii cyfrowych i 
wykorzystywania danych jako wsparcia w 
sprostaniu istotnym i pilnym wyzwaniom 
gospodarczym, społecznym, klimatycznym 
i środowiskowym, przed którymi stoją 
unijny sektor rolno-spożywczy i obszary 
wiejskie;

Or. en

Poprawka 6
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 1a. podkreśla konieczność nawiązania 
i promowania współpracy między 
państwami członkowskimi w zakresie 
środków służących cyfryzacji rolnictwa 
oraz wymiany doświadczeń dotyczących 
działań związanych z badaniami 
naukowymi i innowacjami; zwraca uwagę 
na znaczenie rozwoju inwestycji w 
badania naukowe i innowacje w sektorze 
rolnym oraz konieczność zidentyfikowania 
przez UE odpowiednich zachęt do 
przyspieszenia wprowadzenia rozwiązań 
opartych na danych, w tym przez małe 
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gospodarstwa rolne;

Or. ro

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina o potencjale danych w 
celu zwiększenia konkurencyjności w 
całym łańcuchu rolno-spożywczym, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka w 
odniesieniu do produkcji rolnej i dochodów 
rolników;

2. przypomina o potencjale danych w 
celu zwiększenia konkurencyjności w 
całym łańcuchu rolno-spożywczym, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka w 
odniesieniu do produkcji rolnej i dochodów 
rolników; uważa jednak, że cyfryzacja 
sektora rolno-spożywczego doprowadzi do 
znaczącej transformacji charakteru 
produkcji i popytu na pracę oraz 
zapotrzebowania na umiejętności; w 
związku z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeprowadzenia 
ukierunkowanych inwestycji mających na 
celu promowanie podnoszenia 
świadomości i zwiększanie umiejętności 
cyfrowych za pośrednictwem programów 
kształcenia i szkolenia;

Or. en

Poprawka 8
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina o potencjale danych w 
celu zwiększenia konkurencyjności w 
całym łańcuchu rolno-spożywczym, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka w 

2. przypomina o potencjale danych w 
celu zwiększenia konkurencyjności w 
całym łańcuchu rolno-spożywczym, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka w 
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odniesieniu do produkcji rolnej i dochodów 
rolników;

odniesieniu do produkcji rolnej i dochodów 
rolników; popiera przekształcenie sieci 
danych rachunkowych gospodarstw 
rolnych w sieć danych na temat 
zrównoważoności gospodarstw rolnych, co 
usprawni realizację celów klimatycznych i 
środowiskowych oraz ogólną 
zrównoważoność uczestniczących 
rolników, w tym ich dochodów, przez 
dostarczenie im wytycznych za 
pośrednictwem dopasowanych usług 
doradczych zgodnie z bardziej ambitnymi 
celami klimatycznymi i środowiskowymi 
określonymi we wspólnej polityce rolnej 
po 2020 r., obecnie poddawanej 
przeglądowi, oraz celami Europejskiego 
Zielonego Ładu;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina o potencjale danych w 
celu zwiększenia konkurencyjności w 
całym łańcuchu rolno-spożywczym, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka w 
odniesieniu do produkcji rolnej i dochodów 
rolników;

2. przypomina o potencjale danych w 
celu zwiększenia konkurencyjności w 
całym łańcuchu rolno-spożywczym, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka w 
odniesieniu do produkcji rolnej i dochodów 
rolników; wspiera badania i rozwój w 
sektorze rolno-spożywczym zgodne z 
wytycznymi opracowanymi w ramach 
programu „Horyzont Europa” i zwraca 
uwagę na znaczenie dostępności badań i 
rozwoju na wszystkich poziomach tego 
sektora;

Or. en



PE653.991v01-00 8/46 AM\1208682PL.docx

PL

Poprawka 10
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina o potencjale danych w 
celu zwiększenia konkurencyjności w 
całym łańcuchu rolno-spożywczym, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka w 
odniesieniu do produkcji rolnej i dochodów 
rolników;

2. przypomina o potencjale danych w 
celu zwiększenia konkurencyjności w 
całym łańcuchu rolno-spożywczym, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka w 
odniesieniu do produkcji rolnej i dochodów 
rolników; podkreśla, że przy 
wystarczających inwestycjach dane 
umożliwią osiągnięcie celów 
przejściowych strategii „od pola do stołu” 
dzięki wsparciu producentów w 
modernizowaniu gospodarstw i 
opracowywaniu nowych, innowacyjnych i 
zrównoważonych technik dla rolnictwa, 
np. rolnictwa precyzyjnego;

Or. fr

Poprawka 11
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina o potencjale danych w 
celu zwiększenia konkurencyjności w 
całym łańcuchu rolno-spożywczym, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka w 
odniesieniu do produkcji rolnej i dochodów 
rolników;

2. przypomina o potencjale danych w 
celu zwiększenia konkurencyjności w 
całym łańcuchu rolno-spożywczym, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka w 
odniesieniu do produkcji rolnej i dochodów 
rolników, jeśli przechowywanie i 
wykorzystywanie tych danych pozostaje 
pod kontrolą rolników, ich organizacji i 
władz publicznych; podkreśla, jak ważne 
jest, aby każdy rolnik mógł kontrolować 
wykorzystanie danych brutto dotyczących 
rolnictwa generowanych i gromadzonych 
w jego gospodarstwie (kontrola 
gromadzenia, dostępu i dozwolonego 
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wykorzystania tych danych); popiera w 
związku z tym stanowisko Komisji w 
sprawie sprawiedliwego, przejrzystego, 
rozsądnego, proporcjonalnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do danych;

Or. fr

Poprawka 12
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina o potencjale danych w 
celu zwiększenia konkurencyjności w 
całym łańcuchu rolno-spożywczym, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka w 
odniesieniu do produkcji rolnej i dochodów 
rolników;

2. przypomina o potencjale danych w 
celu poprawy wyników w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i 
konkurencyjności w całym łańcuchu rolno-
spożywczym, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu ryzyka w odniesieniu do 
produkcji rolnej i dochodów rolników; 
jednocześnie podkreśla, że szeroki dostęp 
do danych przyczynia się do rozwoju 
rolnictwa precyzyjnego;

Or. ro

Poprawka 13
Balázs Hidvéghi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina o potencjale danych w 
celu zwiększenia konkurencyjności w 
całym łańcuchu rolno-spożywczym, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka w 
odniesieniu do produkcji rolnej i dochodów 
rolników;

2. przypomina o potencjale danych w 
celu zwiększenia konkurencyjności w 
całym łańcuchu rolno-spożywczym i 
łańcuchu leśnictwa, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu ryzyka w odniesieniu do 
produkcji rolnej i leśnej oraz dochodów 
rolników i właścicieli lasów;
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Or. en

Poprawka 14
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że konsekwencjom 
stosowania modelu rolno-przemysłowego 
można zaradzić wyłącznie przez zmianę 
paradygmatu na agroekologię i 
rozwiązania oparte na zasobach przyrody; 
podkreśla, że cyfryzacja rolnictwa 
mogłaby odgrywać istotną rolę w 
sprostaniu ogólnoświatowym wyzwaniom, 
takim jak zmiana klimatu, utrata 
różnorodności biologicznej, pandemia i 
rozwój agroekologii, ale cyfryzacja ta nie 
powinna być celem samym w sobie; 
zwraca uwagę, że cyfryzację rolnictwa 
należy należycie rozważyć pod względem 
jej potencjalnych negatywnych skutków, w 
szczególności dla autonomii rolników;

Or. en

Poprawka 15
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 2a. podkreśla konieczność zwiększenia 
świadomości małych gospodarstw 
rolnych, którym często brakuje zdolności 
inwestycyjnych i które nie zwracają uwagi 
na rozwiązania rynkowe odpowiadające 
ich potrzebom i nie wykorzystują w pełni 
potencjału wspólnej przestrzeni danych 
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dotyczących rolnictwa, która pozwoli na 
precyzyjne i dostosowane zastosowanie 
podejść do produkcji na poziomie małych 
gospodarstw, i udzielenia im wsparcia; 
wzywa Komisję do zachęcania małych 
gospodarstw rolnych do uczestnictwa we 
wspólnej przestrzeni danych dotyczących 
rolnictwa, w tym za pośrednictwem 
dodatkowych środków finansowych;

Or. en

Poprawka 16
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że istnieje ryzyko, iż 
agregacja danych w kontekście cyfrowych 
systemów rolnych będzie odbywać się za 
pośrednictwem platform danych będących 
w posiadaniu dużych grup gospodarczych; 
mając na uwadze, że w związku z tym 
narzędzia cyfrowe stosowane w rolnictwie 
sprzyjają masowej produkcji i wykluczają 
małych i średnich producentów;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 2a. stwierdza, że cyfryzacja rolnictwa 
może w znacznym stopniu przyczynić się 
do osiągnięcia celów Zielonego Ładu oraz 
celów klimatycznych i środowiskowych 
przez zrównoważone wykorzystanie 
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zasobów i innowacyjne zastosowania w 
produkcji roślinnej i hodowli zwierząt;

Or. de

Poprawka 18
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że dane na temat 
rolnictwa i gruntów rolnych stanowią 
przedmiot interesu publicznego w 
odniesieniu do bezpieczeństwa 
żywnościowego i ochrony środowiska oraz 
że dane te należy udostępnić ogółowi 
społeczeństwa; zwraca uwagę, że 
kompletne, standaryzowane i 
interoperacyjne dane są w szczególności 
konieczne, aby zapewnić właściwy bodziec 
na rzecz przyszłej wspólnej polityki rolnej 
opartej na wynikach; zauważa, że 
niezbędne są zwłaszcza unijne dane na 
temat lasów, w szczególności mapowania 
lasów pierwotnych, jakości i żyzności 
gleby, różnorodności biologicznej i 
gruntów rolnych, owadów zapylających, 
jak również na temat stosowania 
pestycydów, nawozów i produktów 
weterynaryjnych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

 2b. zwraca uwagę, że zastosowania 
cyfrowe mają zasadnicze znaczenie dla 
ułatwienia procesów rolniczych, bardziej 
efektywnego wykorzystania zasobów i 
zrównoważonej produkcji bezpiecznej 
żywności;

Or. de

Poprawka 20
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 ter. ubolewa nad faktem, że rozwój 
rolnictwa cyfrowego promowany przez 
Komisję Europejską w ramach reformy 
WPR umacnia dominację systemu 
rolnictwa przemysłowego, który jest 
szczególnie szkodliwy dla środowiska i 
różnorodności biologicznej;

Or. fr

Poprawka 21
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. wyraża ubolewanie, że 
zaawansowane rozwiązania 
technologiczne promowane w dziedzinie 
rolnictwa wymuszają intensyfikację i 
standaryzację produkcji, a tym samym 
wzmacniają ogólną tendencję w kwestii 
różnorodności biologicznej;
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Or. fr

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

Projekt opinii
 Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 2c podkreśla, że innowacyjne metody 
produkcji roślinnej i hodowli zwierząt 
mogą przyczynić się do osiągnięcia 
globalnego celu, jakim jest bezpieczeństwo 
żywności i zaspokojenie rosnącego 
zapotrzebowania na żywność wysokiej 
jakości; 

Or. de

Poprawka 23
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. pozostaje przywiązany do danych 
publicznych, jak również do zakazu 
obejmowania form życia patentem; 
podkreśla, że europejskiej przestrzeni 
danych dotyczących rolnictwa nie można 
wykorzystywać jako bazy na potrzeby 
sekwencjonowania, a następnie 
opatentowania części DNA; podkreśla 
ryzyko komercjalizacji i prywatyzacji 
(wydzielania) różnorodności biologicznej; 
przypomina decyzję Rozszerzonej Komisji 
Odwoławczej Europejskiego Urzędu 
Patentowego z maja tego roku, w której 
stwierdzono, że rośliny i zwierzęta 
uzyskiwane w rezultacie zastosowania 
czysto biologicznych sposobów nie 
posiadają zdolności patentowej;
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Or. fr

Poprawka 24
Balázs Hidvéghi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla rolę danych w poprawie 
informacji udostępnianych konsumentom, 
umożliwiających identyfikowalność i 
stosowanie etykiet cyfrowych, a także w 
przyczynianiu się do bardziej odpornego i 
zrównoważonego rolnictwa oraz w 
zwiększaniu efektywności wykorzystania 
zasobów;

3. podkreśla rolę danych w poprawie 
informacji udostępnianych konsumentom, 
umożliwiających identyfikowalność i 
stosowanie etykiet cyfrowych, a także w 
przyczynianiu się do bardziej odpornego i 
zrównoważonego rolnictwa i gospodarki 
leśnej oraz w zwiększaniu efektywności 
wykorzystania zasobów;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla rolę danych w poprawie 
informacji udostępnianych konsumentom, 
umożliwiających identyfikowalność i 
stosowanie etykiet cyfrowych, a także w 
przyczynianiu się do bardziej odpornego i 
zrównoważonego rolnictwa oraz w 
zwiększaniu efektywności wykorzystania 
zasobów;

3. podkreśla rolę danych w poprawie 
informacji udostępnianych konsumentom, 
umożliwiających identyfikowalność i 
stosowanie etykiet cyfrowych, a także w 
przyczynianiu się do bardziej odpornego i 
zrównoważonego rolnictwa oraz w 
zwiększaniu efektywności wykorzystania 
zasobów, co z kolei oznacza duże korzyści 
dla środowiska i klimatu;

Or. en

Poprawka 26
Bert-Jan Ruissen
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla rolę danych w poprawie 
informacji udostępnianych konsumentom, 
umożliwiających identyfikowalność i 
stosowanie etykiet cyfrowych, a także w 
przyczynianiu się do bardziej odpornego i 
zrównoważonego rolnictwa oraz w 
zwiększaniu efektywności wykorzystania 
zasobów;

3. podkreśla rolę danych w poprawie 
informacji udostępnianych konsumentom, 
umożliwiających identyfikowalność i 
stosowanie etykiet cyfrowych, oraz 
konieczność zapewnienia, aby rolnicy 
korzystali z wartości dodanej w łańcuchu; 
a także podkreśla istotną rolę danych w 
przyczynianiu się do bardziej odpornego i 
zrównoważonego rolnictwa oraz w 
zwiększaniu efektywności wykorzystania 
zasobów;

Or. en

Poprawka 27
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla rolę danych w poprawie 
informacji udostępnianych konsumentom, 
umożliwiających identyfikowalność i 
stosowanie etykiet cyfrowych, a także w 
przyczynianiu się do bardziej odpornego i 
zrównoważonego rolnictwa oraz w 
zwiększaniu efektywności wykorzystania 
zasobów;

3. podkreśla rolę danych w poprawie 
informacji udostępnianych konsumentom, 
umożliwiających identyfikowalność i 
stosowanie etykiet cyfrowych, a także w 
przyczynianiu się do bardziej odpornego i 
zrównoważonego rolnictwa i produktów 
rolno-spożywczych, w zmniejszaniu ilości 
odpadów żywnościowych oraz w 
zwiększaniu efektywności wykorzystania 
zasobów, co spowoduje ograniczenie 
śladu węglowego i środowiskowego 
sektora;

Or. en

Poprawka 28
Daniel Buda
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla rolę danych w poprawie 
informacji udostępnianych konsumentom, 
umożliwiających identyfikowalność i 
stosowanie etykiet cyfrowych, a także w 
przyczynianiu się do bardziej odpornego i 
zrównoważonego rolnictwa oraz w 
zwiększaniu efektywności wykorzystania 
zasobów;

3. podkreśla rolę danych w poprawie 
informacji udostępnianych konsumentom, 
umożliwiających identyfikowalność i 
stosowanie etykiet cyfrowych, a także w 
przyczynianiu się do bardziej odpornego i 
zrównoważonego rolnictwa oraz w 
zwiększaniu efektywności wykorzystania 
zasobów, przy jednoczesnym udzielaniu 
wsparcia w przyspieszaniu wdrażania 
strategii „od pola do stołu”;

Or. ro

Poprawka 29
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla rolę danych w poprawie 
informacji udostępnianych konsumentom, 
umożliwiających identyfikowalność i 
stosowanie etykiet cyfrowych, a także w 
przyczynianiu się do bardziej odpornego i 
zrównoważonego rolnictwa oraz w 
zwiększaniu efektywności wykorzystania 
zasobów;

3. podkreśla rolę danych w poprawie 
informacji udostępnianych konsumentom, 
umożliwiających identyfikowalność i 
stosowanie etykiet cyfrowych, a także w 
przyczynianiu się do bardziej odpornego i 
zrównoważonego rolnictwa oraz w 
zwiększaniu efektywności wykorzystania 
zasobów; zauważa jednak, że cyfryzacja i 
robotyzacja sektora, ze względu na brak 
woli politycznej, do tej pory łączyła się z 
utratą różnorodności genetycznej naszych 
głównych upraw roślin spożywczych, 
gwałtownym spadkiem różnorodności 
produktów spożywanych w większości 
krajów OECD oraz znacznym obniżeniem 
wartości odżywczej środków spożywczych, 
które są dostępne;

Or. fr
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Poprawka 30
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla rolę danych w poprawie 
informacji udostępnianych konsumentom, 
umożliwiających identyfikowalność i 
stosowanie etykiet cyfrowych, a także w 
przyczynianiu się do bardziej odpornego i 
zrównoważonego rolnictwa oraz w 
zwiększaniu efektywności wykorzystania 
zasobów;

3. podkreśla rolę danych w poprawie 
informacji udostępnianych konsumentom, 
umożliwiających identyfikowalność i 
stosowanie etykiet cyfrowych, a także w 
przyczynianiu się do bardziej odpornego i 
zrównoważonego rolnictwa oraz w 
zwiększaniu efektywności wykorzystania 
zasobów; nalega w związku z tym, aby 
poprawa identyfikowalności dzięki 
etykietowaniu cyfrowemu przyniosła 
korzyści rolnikom i nie wprowadziła 
sytuacji zależności lub braku równowagi 
w odniesieniu do pozostałych ogniw 
łańcucha;

Or. fr

Poprawka 31
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że główne grupy rolno-
spożywcze dysponują już technologiami, 
które mogą wykorzystywać duże ilości 
danych; zwraca uwagę, że w 
przeprowadzonym niedawno badaniu1a 
91,7 % biorących w nim udział rolników 
wyraziło zaniepokojenie, że Bayer-
Monsanto kontroluje dane dotyczące 
praktyk rolniczych; podkreśla w związku z 
tym, że utworzenie wspólnej europejskiej 
przestrzeni danych dotyczących rolnictwa 
i dostęp do niej stwarza ryzyko 
wzmocnienia dominującej pozycji tych 
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grup;
_________________
1a https://1bps6437gg8c169i0y1drtgz-
wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2018/03/2018-FINAL-
White-Paper-with-PAN-3-7-2018.pdf

Or. fr

Poprawka 32
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina znaczącą rolę, jaką 
technologie cyfrowe odegrały w 
oddzieleniu emisji od produkcji w 
rolnictwie UE przez zwiększenie jego 
ogólnej produktywności o 25% od 1990 r. 
i jednoczesne ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych o 20% w tym samym 
okresie; uważa, że innowacje, nowoczesne 
technologie i duże zbiory danych będą w 
szczególności miały zasadnicze znaczenie 
dla wyeliminowania luki między 
bieżącymi i przyszłymi zadaniami 
środowiskowymi, a zarazem pomogą 
utrzymać konkurencyjność sektora rolno-
spożywczego;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

 3a. zauważa, że dane odgrywają 
pewną rolę w zmniejszaniu śladu 
ekologicznego i osiąganiu kilku celów 
zrównoważonego rozwoju określonych 
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych, takich jak 
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, 
Innowacyjności i infrastruktura oraz 
Działania w dziedzinie klimatu;

Or. en

Poprawka 34
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 3a. podkreśla potencjał danych jako 
czynnika stymulującego rozwój obszarów 
wiejskich oraz przyspieszającego czynienie 
postępów w dążeniu do 
równouprawnienia płci;

Or. en

Poprawka 35
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa do rozwoju platform typu 
open source, prowadzonych bezpośrednio 
przez rolników, organizujących wzajemną 
pomoc i wymianę najlepszych praktyk 
wśród rolników oraz bezpośrednio 
łączących producentów żywności i 
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konsumentów poprzez krótkie łańcuchy 
dostaw;

Or. fr

Poprawka 36
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. jest przeciwny przestrzeni danych, 
która byłaby nieregulowanym i 
nieskrępowanym rynkiem wzmacniającym 
dominującą pozycję kilku dużych grup 
rolno-spożywczych;

Or. fr

Poprawka 37
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę zmniejszenia 
przepaści między dostępem obszarów 
miejskich i wiejskich do możliwości 
biznesowych i usług, w tym zapewnienia 
dostępu do szybkich sieci 
szerokopasmowych na wszystkich 
obszarach wiejskich;

4. podkreśla potrzebę zmniejszenia 
przepaści między dostępem obszarów 
miejskich i wiejskich do możliwości 
biznesowych i usług, w tym zapewnienia 
dostępu do szybkich sieci 
szerokopasmowych na wszystkich 
obszarach wiejskich; zauważa, że rolnicy 
znajdują się również w grupie wiekowej i 
grupie zamożności, w których przepaść 
cyfrowa występuje w największym 
stopniu; przypomina, że w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
finansowanych jest wiele programów 
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rozwoju obszarów wiejskich, w tym 
programów, za których pośrednictwem 
wspiera się niezbędne przejście na 
bardziej zrównoważone i ekologiczne 
rolnictwo w UE, oraz że jego geograficzne 
pokrywanie się z obszarami o dużych 
potrzebach inwestycyjnych jest 
dodatkowym powodem, aby uzupełnić go 
o specjalne fundusze na rzecz cyfryzacji; 
apeluje o wsparcie dostępu rolników do 
usług cyfrowych, przede wszystkim za 
pośrednictwem przyszłego programu 
„Cyfrowa Europa” i instrumentu „Łącząc 
Europę”;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę zmniejszenia 
przepaści między dostępem obszarów 
miejskich i wiejskich do możliwości 
biznesowych i usług, w tym zapewnienia 
dostępu do szybkich sieci 
szerokopasmowych na wszystkich 
obszarach wiejskich;

4. podkreśla potrzebę zmniejszenia 
przepaści między dostępem obszarów 
miejskich i wiejskich do możliwości 
biznesowych i usług, w tym zapewnienia 
dostępu do szybkich sieci 
szerokopasmowych na wszystkich 
obszarach wiejskich; podkreśla, ze usługi 
te umożliwiają korzystanie z technologii 
opartej na danych i rozwój 
„inteligentnego rolnictwa” lub „e-
rolnictwa”, w ramach których powstają 
miejsca pracy wysokiej jakości i dalsze 
możliwości gospodarcze dla obszarów 
wiejskich, dzięki którym można zwalczyć 
ich wyludnianie się; 

Or. en
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Poprawka 39
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę zmniejszenia 
przepaści między dostępem obszarów 
miejskich i wiejskich do możliwości 
biznesowych i usług, w tym zapewnienia 
dostępu do szybkich sieci 
szerokopasmowych na wszystkich 
obszarach wiejskich;

4. podkreśla potrzebę zmniejszenia, za 
pośrednictwem środków wsparcia 
mających na celu zwiększenie 
atrakcyjności środowiska wiejskiego, 
przepaści między dostępem obszarów 
miejskich i wiejskich do możliwości 
biznesowych i usług, w tym zapewnienia 
dostępu do szybkich sieci 
szerokopasmowych na wszystkich 
obszarach wiejskich;

Or. ro

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę zmniejszenia 
przepaści między dostępem obszarów 
miejskich i wiejskich do możliwości 
biznesowych i usług, w tym zapewnienia 
dostępu do szybkich sieci 
szerokopasmowych na wszystkich 
obszarach wiejskich;

4. podkreśla potrzebę zmniejszenia 
przepaści między dostępem obszarów 
miejskich i wiejskich do możliwości 
biznesowych i usług, w tym zapewnienia 
przystępnego cenowo, bezpiecznego i 
powszechnego dostępu do szybkich sieci 
szerokopasmowych na wszystkich 
obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawka 41
Balázs Hidvéghi

Projekt opinii
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Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę zmniejszenia 
przepaści między dostępem obszarów 
miejskich i wiejskich do możliwości 
biznesowych i usług, w tym zapewnienia 
dostępu do szybkich sieci 
szerokopasmowych na wszystkich 
obszarach wiejskich;

4. podkreśla potrzebę zmniejszenia 
przepaści między dostępem obszarów 
miejskich i wiejskich do możliwości 
biznesowych i usług, w tym zapewnienia 
dostępu do szybkich sieci 
szerokopasmowych na wszystkich 
obszarach wiejskich; zwraca uwagę na 
rolę rolnictwa precyzyjnego w 
zmniejszaniu aktualnej luki we 
wprowadzaniu technologii w Unii; kładzie 
nacisk na konieczność, aby wprowadzanie 
technologii cyfrowych było promowane ze 
szczególnym uwzględnieniem małych i 
średnich gospodarstw rolnych;

Or. en

Poprawka 42
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę zmniejszenia 
przepaści między dostępem obszarów 
miejskich i wiejskich do możliwości 
biznesowych i usług, w tym zapewnienia 
dostępu do szybkich sieci 
szerokopasmowych na wszystkich 
obszarach wiejskich;

4. podkreśla potrzebę zmniejszenia 
przepaści między dostępem obszarów 
miejskich i wiejskich do możliwości 
biznesowych i usług, w tym zapewnienia 
dostępu do szybkich sieci 
szerokopasmowych na wszystkich 
obszarach wiejskich; wzywa do utworzenia 
ośrodków innowacji cyfrowych na 
poziomie regionalnym, blisko 
użytkowników końcowych, aby 
przyspieszyć rozwój i wprowadzanie 
innowacji cyfrowych, oraz do stworzenia 
regionalnego ekosystemu innowacji;

Or. en



AM\1208682PL.docx 25/46 PE653.991v01-00

PL

Poprawka 43
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do wykorzystania 
technologii cyfrowych do rozwoju 
europejskiego modelu rolnictwa opartego 
na agroekologii;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 4a. uważa, że dobra infrastruktura 
cyfrowa jest niezbędna do utrzymania 
środowiska do życia i pracy na obszarach 
wiejskich; podkreśla, że rozbudowa 
infrastruktury cyfrowej powinna mieć 
miejsce nie tylko w aglomeracjach 
miejskich, lecz także na terenie całego 
państwa i w sposób niezwłoczny;

Or. de

Poprawka 45
Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje prace 
grupy tematycznej ds. inteligentnych wsi 
w ramach Europejskiej Sieci na rzecz 
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Rozwoju Obszarów Wiejskich 
ukierunkowane na poprawę jakości i 
warunków życia w społecznościach 
wiejskich dzięki narzędziom cyfrowym i 
narzędziom wymiany danych; wyraża 
poparcie dla włączenia zachęt lub 
środków dotyczących inteligentnych wsi, 
bezpiecznie wykorzystujących dane 
cyfrowe, do kolejnych wieloletnich ram 
finansowych za pośrednictwem takich 
programów jak programy rozwoju 
obszarów wiejskich;

Or. en

Poprawka 46
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zauważa, że strategia dotycząca 
danych powinna służyć osiągnięciu celów 
strategii „od pola do stołu” w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w rolnictwie, zależności od pestycydów i 
degradacji gleby1a;

_________________

1a Pkt 56 i 59 rezolucji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0005_PL.html

Or. fr

Poprawka 47
Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa organy krajowe lub 
regionalne do zintensyfikowania 
opracowywania narzędzi przetwarzania 
danych i narzędzi opartych na danych dla 
sektorów takich jak pszczelarstwo, które 
są w dużym stopniu zależne od 
naturalnych i ludzkich czynników 
zewnętrznych i dla których precyzyjne i 
aktualne dane mają zasadnicze znaczenie;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa za istotne, aby Komisja w 
dalszym ciągu wspierała badania i rozwój 
w odniesieniu do technologii cyfrowych, 
infrastruktury i modeli biznesowych 
koncentrujących się na sektorze rolno-
spożywczym i na obszarach wiejskich;

5. uważa za istotne, aby Komisja w 
dalszym ciągu wspierała badania i rozwój 
w odniesieniu do narzędzi 
wykorzystujących sztuczną inteligencję, 
technologii cyfrowych, infrastruktury i 
modeli biznesowych koncentrujących się 
na sektorze rolno-spożywczym i na 
obszarach wiejskich;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa za istotne, aby Komisja w 5. uważa za istotne, aby Komisja w 
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dalszym ciągu wspierała badania i rozwój 
w odniesieniu do technologii cyfrowych, 
infrastruktury i modeli biznesowych 
koncentrujących się na sektorze rolno-
spożywczym i na obszarach wiejskich;

dalszym ciągu intensyfikowała badania i 
rozwój w odniesieniu do technologii 
cyfrowych, infrastruktury i modeli 
biznesowych koncentrujących się na 
sektorze rolno-spożywczym i na obszarach 
wiejskich;

Or. en

Poprawka 50
Balázs Hidvéghi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa za istotne, aby Komisja w 
dalszym ciągu wspierała badania i rozwój 
w odniesieniu do technologii cyfrowych, 
infrastruktury i modeli biznesowych 
koncentrujących się na sektorze rolno-
spożywczym i na obszarach wiejskich;

5. uważa za istotne, aby Komisja w 
dalszym ciągu wspierała badania i rozwój 
w odniesieniu do technologii cyfrowych, 
infrastruktury i modeli biznesowych 
koncentrujących się na sektorach rolno-
spożywczym i leśnym oraz na obszarach 
wiejskich;

Or. en

Poprawka 51
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa za istotne, aby Komisja w 
dalszym ciągu wspierała badania i rozwój 
w odniesieniu do technologii cyfrowych, 
infrastruktury i modeli biznesowych 
koncentrujących się na sektorze rolno-
spożywczym i na obszarach wiejskich;

5. uważa za istotne, aby Komisja w 
dalszym ciągu wspierała badania i rozwój 
w odniesieniu do technologii cyfrowych, 
infrastruktury , krótkich łańcuchów 
dostaw i modeli biznesowych 
koncentrujących się na sektorze rolno-
spożywczym i na obszarach wiejskich;

Or. ro
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Poprawka 52
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa za istotne, aby Komisja w 
dalszym ciągu wspierała badania i rozwój 
w odniesieniu do technologii cyfrowych, 
infrastruktury i modeli biznesowych 
koncentrujących się na sektorze rolno-
spożywczym i na obszarach wiejskich;

5. uważa za istotne, aby Komisja w 
dalszym ciągu i w coraz większym stopniu 
wspierała badania i rozwój, a także 
szkolenia dla rolników w odniesieniu do 
technologii cyfrowych, infrastruktury i 
modeli biznesowych koncentrujących się 
na sektorze rolno-spożywczym i na 
obszarach wiejskich;

Or. fr

Poprawka 53
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa za istotne, aby Komisja w 
dalszym ciągu wspierała badania i rozwój 
w odniesieniu do technologii cyfrowych, 
infrastruktury i modeli biznesowych 
koncentrujących się na sektorze rolno-
spożywczym i na obszarach wiejskich;

5. uważa za istotne, aby Komisja w 
dalszym ciągu wspierała badania i rozwój 
w odniesieniu do technologii cyfrowych, 
infrastruktury i modeli biznesowych 
koncentrujących się na sektorze rolno-
spożywczym i na obszarach wiejskich; 
wzywa w szczególności do wspierania 
projektów mających na celu gromadzenie 
danych na temat pszczół, będących 
pierwszymi ofiarami pestycydów; zwraca 
uwagę na potencjał modeli predykcyjnych 
spadzi łączących skale upraw lub badania 
nad wskaźnikami powrotów pszczół 
zbieraczek w zależności od odwiedzanych 
zasobów w celu scharakteryzowania 
toksyczności niektórych środków ochrony 
roślin dla pszczół;
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Or. fr

Poprawka 54
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa za istotne, aby Komisja w 
dalszym ciągu wspierała badania i rozwój 
w odniesieniu do technologii cyfrowych, 
infrastruktury i modeli biznesowych 
koncentrujących się na sektorze rolno-
spożywczym i na obszarach wiejskich;

5. uważa za istotne, aby Komisja w 
dalszym ciągu wspierała badania i rozwój 
w odniesieniu do technologii cyfrowych, 
infrastruktury i modeli biznesowych 
koncentrujących się na sektorze rolno-
spożywczym i na obszarach wiejskich, w 
tym inteligentne i odporne miejskie 
systemy żywnościowe wspierane za 
pośrednictwem unijnych narzędzi, m.in. 
narzędzi obserwacji Ziemi, takich jak 
usługi programu Copernicus dotyczące 
danych i informacji oraz usługi w zakresie 
dostępu do danych i informacji (DIAS);

Or. en

Poprawka 55
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa za istotne, aby Komisja w 
dalszym ciągu wspierała badania i rozwój 
w odniesieniu do technologii cyfrowych, 
infrastruktury i modeli biznesowych 
koncentrujących się na sektorze rolno-
spożywczym i na obszarach wiejskich;

5. uważa za istotne, aby Komisja w 
dalszym ciągu wspierała badania i rozwój 
w odniesieniu do technologii cyfrowych, 
infrastruktury i modeli biznesowych 
koncentrujących się na sektorze rolno-
spożywczym i na obszarach wiejskich, 
jednocześnie kładąc szczególny nacisk na 
głównych producentów i zapewniając 
przydatność wyników badań dla rolników;

Or. en
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Poprawka 56
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do dalszego 
zwiększania dostępu rolników do danych 
pochodzących z europejskich programów 
kosmicznych, w szczególności Galileo i 
Copernicus, oraz do inwestowania w 
interoperacyjność z innymi źródłami 
danych;

Or. en

Poprawka 57
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uznaje znaczenie transformacji 
cyfrowej i korzyści wynikających z 
podejścia do zarządzania rolnictwem 
wykorzystującego technologie i opartego 
na danych i tym samym podkreśla rolę 
rolnictwa precyzyjnego i precyzyjnego 
chowu zwierząt gospodarskich we 
wspieraniu optymalizacji produkcji rolnej 
i zwierzęcej oraz minimalizacji wcześniej 
wspomnianych odpadów, kosztów i 
wpływu na środowisko;

Or. en

Poprawka 58
Manuel Bompard
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Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla znaczenie promowania 
rozwoju umiejętności cyfrowych, aby 
wspierać rolników i społeczności wiejskie 
w transformacji cyfrowej;

6. podkreśla znaczenie promowania 
rozwoju umiejętności cyfrowych, aby 
wspierać rolników i społeczności wiejskie 
w transformacji cyfrowej, w szczególności 
przez programy uczenia się przez całe 
życie zawodowe i wsparcie dla 
pracowników rolnych dotkniętych 
zmniejszeniem zatrudnienia; podkreśla, że 
rozwój robotów zbierających zagraża 
pracy osób podejmujących pracę 
sezonową; dostrzega potencjalne korzyści 
płynące ze strategii w zakresie danych 
oraz – szerszej – z cyfryzacji sektora;  
podkreśla jednak, że przejście od 
rolnictwa intensywnego do rolnictwa 
ekstensywnego będzie wymagało 
utworzenia znacznej liczby miejsc pracy w 
sektorze rolnym, w związku z czym należy 
poprawić postrzeganie tych zawodów 
przez młode pokolenia;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla znaczenie promowania 
rozwoju umiejętności cyfrowych, aby 
wspierać rolników i społeczności wiejskie 
w transformacji cyfrowej;

6. podkreśla znaczenie promowania 
rozwoju umiejętności cyfrowych, aby 
wspierać rolników i społeczności wiejskie 
w transformacji cyfrowej; zachęca do 
wypracowania i wymiany najlepszych 
praktyk w celu promowania innowacji; 
podkreśla konieczność zapewnienia, aby 
wszyscy, w tym małe i średnie 
gospodarstwa rolne, mogli uzyskać dostęp 
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do technologii i czerpać z nich korzyści;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla znaczenie promowania 
rozwoju umiejętności cyfrowych, aby 
wspierać rolników i społeczności wiejskie 
w transformacji cyfrowej;

6. podkreśla znaczenie promowania 
rozwoju umiejętności cyfrowych, aby 
wspierać rolników i społeczności wiejskie 
w transformacji cyfrowej, i zachęca do 
wymiany pokoleń w rolnictwie na 
obszarach wiejskich sprzyjającej 
powstawaniu nowych możliwości dla 
kolejnego pokolenia rolników w celu 
zapewnienia niezależności żywnościowej i 
bezpieczeństwa żywnościowego Europy w 
przyszłości;

Or. en

Poprawka 61
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla znaczenie promowania 
rozwoju umiejętności cyfrowych, aby 
wspierać rolników i społeczności wiejskie 
w transformacji cyfrowej;

6. podkreśla znaczenie promowania 
rozwoju umiejętności cyfrowych, aby 
wspierać rolników i społeczności wiejskie 
w transformacji cyfrowej przez poprawę 
infrastruktury i opracowanie rozwiązań, 
takich jak sztuczna inteligencja, które 
umożliwiają przetwarzanie gromadzonych 
danych dotyczących rolnictwa; 
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Or. fr

Poprawka 62
Krzysztof Jurgiel

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla znaczenie promowania 
rozwoju umiejętności cyfrowych, aby 
wspierać rolników i społeczności wiejskie 
w transformacji cyfrowej;

6. podkreśla znaczenie promowania 
rozwoju umiejętności cyfrowych, aby 
wspierać rolników i społeczności wiejskie 
w transformacji cyfrowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem małych gospodarstw 
rolnych, które mogą doświadczyć 
wykluczenia cyfrowego;

Or. en

Poprawka 63
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla znaczenie promowania 
rozwoju umiejętności cyfrowych, aby 
wspierać rolników i społeczności wiejskie 
w transformacji cyfrowej;

6. podkreśla znaczenie promowania 
rozwoju umiejętności cyfrowych, aby 
wspierać rolników, MŚP w sektorze rolno-
spożywczym i społeczności wiejskie w 
transformacji cyfrowej;

Or. en

Poprawka 64
Balázs Hidvéghi

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla znaczenie promowania 
rozwoju umiejętności cyfrowych, aby 
wspierać rolników i społeczności wiejskie 
w transformacji cyfrowej;

6. podkreśla znaczenie promowania 
rozwoju umiejętności cyfrowych, aby 
wspierać rolników i społeczności wiejskie 
w transformacji cyfrowej; zwraca uwagę, 
że solidny system edukacji rolniczej w 
zakresie inteligentnych technologii jest 
kluczowy dla przyciągnięcia większej 
liczby osób młodych do tego sektora, co 
przyczynia się do wymiany pokoleń w 
rolnictwie; kładzie nacisk na konieczność 
prowadzenia regularnych szkoleń 
doradców rolniczych, aby umożliwić 
zwiększenie wprowadzania technologii 
cyfrowych przez rolników;

Or. en

Poprawka 65
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że kilka dużych 
korporacji w sektorze rolniczym posiada 
platformy dużych zbiorów danych, które 
umożliwiają im kontrolowanie rynku i 
zapewniają przewagę konkurencyjną; 
podkreśla, że małe gospodarstwa rolne 
muszą kupować od tych dużych korporacji 
dane dotyczące ich samych, jeżeli chcą 
mieć do nich dostęp, co stanowi 
zagrożenie dla prywatności, rentowności i 
niezależności rolników;

Or. en

Poprawka 66
Bert-Jan Ruissen
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Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia dostępności 
odpowiednich zasobów za pośrednictwem 
budżetu i planów wspólnej polityki rolnej, 
aby umożliwić rolnikom wykorzystanie 
innowacyjnych technik takich jak 
rolnictwo precyzyjne;

Or. en

Poprawka 67
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że inwestycje publiczne 
w badania i rozwój muszą być jasno 
uwarunkowane i odzwierciedlać wartości 
UE dotyczące cyfryzacji; podkreśla w 
związku z tym znaczenie rygorystycznych 
europejskich przepisów w zakresie dużych 
zbiorów danych związanych z procesami 
produkcji rolnej, zapewniających 
przestrzeganie celów suwerenności 
żywnościowej, różnorodności biologicznej 
i wydajności wykorzystywanych zasobów, 
w szczególności wody; zauważa, że prawie 
połowa prywatnych badań rolniczych na 
świecie dotyczy wyłącznie uprawy 
kukurydzy, która jest zbożem należącym w 
dużej mierze do przedsiębiorstw 
nasiennych; wzywa do wspierania w 
szczególności badań dotyczących 
nieopatentowanego materiału siewnego;

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

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 6a. podkreśla, że szkolenie i doradztwo 
dla rolników w zakresie inwestycji w 
technologie cyfrowe jest ważne dla 
zapewnienia możliwości zastosowania 
nowoczesnych rozwiązań i wyzwań 
związanych z cyfryzacją 1:1 w praktyce;

Or. de

Poprawka 69
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zauważa, że rolnicy zazwyczaj nie 
mają kontroli nad produktami 
informacyjnymi generowanymi z 
surowych danych pozyskanych z ich pól i 
że informacje te mogą zostać 
wykorzystane w celu wywarcia wpływu na 
ceny, stawki ubezpieczeniowe i 
potencjalnie stanowić impuls do 
masowego wykupu i dzierżawy ziemi w 
północnej i południowej części świata;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

 6b. wzywa Komisję do 
zagwarantowania, aby badania i 
innowacje w zakresie cyfrowych 
technologii rolnych były również 
opłacalne pod względem finansowym dla 
mniejszych gospodarstw rolnych;

Or. de

Poprawka 71
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że dane od sadzenia do 
zbiorów, w tym dane dotyczące zmian 
pogodowych i rynkowych, mają 
zasadnicze znaczenie dla rolników, ale 
mają również wartość dla osób 
zajmujących się spekulacją surowcami, 
sprzedawców produktów spożywczych oraz 
zakładów ubezpieczeń; zwraca uwagę 
Komisji i państw członkowskich na ryzyko 
pogłębienia się nierówności między 
rolnikami i nadprodukcji upraw, które są 
opłacalne, ale szkodliwe dla środowiska;

Or. fr

Poprawka 72
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że potrzebne są solidne 
ramy prawne gwarantujące prawo rolników 

7. podkreśla, że potrzebne są solidne 
ramy prawne gwarantujące prawo rolników 
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do suwerenności w zakresie danych oraz 
zapobiegające zakłóceniom konkurencji i 
pogarszaniu się autonomii rolników, bez 
nakładania ograniczeń na rozwój 
gospodarki opartej na danych.

do suwerenności w zakresie danych oraz 
zapobiegające zakłóceniom konkurencji na 
ich niekorzyść.

Or. fr

Poprawka 73
Krzysztof Jurgiel

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że potrzebne są solidne 
ramy prawne gwarantujące prawo rolników 
do suwerenności w zakresie danych oraz 
zapobiegające zakłóceniom konkurencji i 
pogarszaniu się autonomii rolników, bez 
nakładania ograniczeń na rozwój 
gospodarki opartej na danych;

7. podkreśla, że potrzebne są solidne 
ramy prawne gwarantujące prawo rolników 
do suwerenności w zakresie danych oraz 
zapobiegające zakłóceniom konkurencji i 
pogarszaniu się autonomii rolników, bez 
nakładania ograniczeń na rozwój 
gospodarki opartej na danych, a także 
konieczność zapewnienia wystarczających 
środków finansowych;

Or. en

Poprawka 74
Balázs Hidvéghi

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że potrzebne są solidne 
ramy prawne gwarantujące prawo rolników 
do suwerenności w zakresie danych oraz 
zapobiegające zakłóceniom konkurencji i 
pogarszaniu się autonomii rolników, bez 
nakładania ograniczeń na rozwój 
gospodarki opartej na danych;

7. podkreśla, że potrzebne są solidne 
ramy prawne gwarantujące prawo rolników 
i właścicieli lasów do suwerenności w 
zakresie danych oraz zapobiegające 
zakłóceniom konkurencji i pogarszaniu się 
autonomii rolników i właścicieli lasów, bez 
nakładania ograniczeń na rozwój 
gospodarki opartej na danych;
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Or. en

Poprawka 75
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że potrzebne są solidne 
ramy prawne gwarantujące prawo rolników 
do suwerenności w zakresie danych oraz 
zapobiegające zakłóceniom konkurencji i 
pogarszaniu się autonomii rolników, bez 
nakładania ograniczeń na rozwój 
gospodarki opartej na danych.

7. wzywa do wzmocnienia 
cyberbezpieczeństwa i podkreśla, że 
potrzebne są solidne ramy prawne 
gwarantujące prawo rolników do 
suwerenności w zakresie danych oraz 
zapobiegające zakłóceniom konkurencji i 
pogarszaniu się autonomii rolników, bez 
nakładania ograniczeń na rozwój 
gospodarki opartej na danych.

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że potrzebne są solidne 
ramy prawne gwarantujące prawo rolników 
do suwerenności w zakresie danych oraz 
zapobiegające zakłóceniom konkurencji i 
pogarszaniu się autonomii rolników, bez 
nakładania ograniczeń na rozwój 
gospodarki opartej na danych;

7. podkreśla, że potrzebne są solidne 
ramy prawne gwarantujące prawo rolników 
do suwerenności w zakresie danych oraz 
zapobiegające zakłóceniom konkurencji i 
pogarszaniu się autonomii rolników, 
jednocześnie wspierające rozwój 
gospodarki opartej na danych;

Or. en

Poprawka 77
Manuel Bompard
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Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że potrzebne są solidne 
ramy prawne gwarantujące prawo rolników 
do suwerenności w zakresie danych oraz 
zapobiegające zakłóceniom konkurencji i 
pogarszaniu się autonomii rolników, bez 
nakładania ograniczeń na rozwój 
gospodarki opartej na danych.

7. podkreśla, że potrzebne są solidne 
ramy prawne gwarantujące prawo rolników 
do suwerenności w zakresie danych oraz 
zapobiegające zakłóceniom konkurencji i 
pogarszaniu się autonomii rolników, bez 
nakładania ograniczeń na rozwój 
gospodarki opartej na danych, proponuje, 
aby dostęp do danych i ich gromadzenie 
były uzależnione od wypełnienia 
formularza dostępu określającego cel 
gromadzenia danych;

Or. fr

Poprawka 78
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zauważa, że zdolność rolników do 
wprowadzania innowacji i przechodzenia 
na agroekologiczne praktyki jest 
ograniczona ich dochodami oraz że 
zobowiązywanie do przeprowadzenia 
cyfryzacji bez wsparcia finansowego może 
tworzyć średnio- i długoterminowe 
zadłużenie, ograniczać działalność 
rolników i powodować ich zależność;

Or. en

Poprawka 79
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Projekt opinii
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Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wyraża natomiast zaniepokojenie 
propozycją stworzenia wspólnej 
przestrzeni europejskich danych 
dotyczących rolnictwa, która mogłaby 
prowadzić do ujawniania danych 
osobowych i zawodowych rolników bez 
jakichkolwiek zastrzeżeń.

Or. fr

Poprawka 80
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 7a. podkreśla konieczność 
umieszczenia rolników w centrum 
gromadzenia i przetwarzania danych 
dotyczących rolnictwa oraz zarządzania 
nimi, co ma ich chronić przed 
niezamierzonym i nieświadomym 
udostępnieniem danych;

Or. en

Poprawka 81
Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. przypomina, że UE zajmuje 
czołową pozycję na świecie, jeżeli chodzi o 
normy dobrostanu zwierząt; w tym 
zakresie wzywa organy państw 
członkowskich do usprawnienia 
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gromadzenia i przetwarzania danych w 
celu zapewnienia szybszej i dokładniejszej 
diagnozy medycznej oraz szybszego i 
skuteczniejszego leczenia zwierząt 
gospodarskich, takich jak bydło, 
koniowate, małe przeżuwacze, drób i 
pszczoły, również aby zmniejszyć wśród 
nich oporność na środki 
przeciwdrobnoustrojowe;

Or. en

Poprawka 82
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 7a. wzywa Komisję do opracowania 
ram wymiany i analizy danych 
dotyczących rolnictwa, by ułatwić 
ograniczanie ryzyka oraz przygotowanie 
rolników i pracowników w sektorze rolno-
spożywczym;

Or. en

Poprawka 83
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. zauważa, że chociaż cyfryzacja 
może stanowić źródło zatrudnienia, 
ponieważ zasadniczo tworzy w regionach 
miejskich miejsca pracy wymagające 
zaawansowanej technicznie wiedzy, może 
mieć również negatywny wpływ na 
rolnictwo, polegający na spadku 
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zapotrzebowania na siłę roboczą i 
masowego opuszczania wsi; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
priorytetowego traktowania wsparcia na 
rzecz wiejskich MŚP, a także narzędzi 
służących ożywieniu wiejskich 
społeczności, aby uniknąć ich zubożenia;

Or. en

Poprawka 84
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 7b. przypomina, że rolnicy i 
przedsiębiorstwa rolnicze powinni czerpać 
korzyści z wymiany danych zgodnie z 
przejrzystymi i sprawiedliwymi ramami 
regulacyjnymi wyraźnie określającymi 
prawa rzeczowe, prawa dostępu i prawa 
do ponownego wykorzystywania;

Or. en

Poprawka 85
Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. przywołuje znaczenie dokładnych i 
aktualnych danych na temat przywozu z 
państw trzecich do UE towarów i 
produktów, w tym towarów i produktów 
rolniczych; przypomina również, że w 
swoim sprawozdaniu z 2018 r. pt. „Szereg 
opóźnień we wdrażaniu informatycznych 
systemów celnych: jak do nich doszło?” 
Europejski Trybunał Obrachunkowy 
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stwierdził, że opóźnienia we wdrażaniu 
nowego systemu informatycznego dla unii 
celnej były spowodowane m.in. 
przydzieleniem niewystarczających 
zasobów przez UE i państwa 
członkowskie; obawia się, że opóźnienie to 
może utrudnić całkowitą modernizację 
procedur celnych, co mogłoby podważać 
gromadzenie lub wykorzystywanie 
wiarygodnych i dokładnych danych na 
temat wywozu i przywozu towarów i 
produktów; wzywa wszystkie 
zainteresowane strony, aby przewidziały 
zasoby niezbędne do ukończenia nowego 
informatycznego systemu celnego, 
najlepiej przed terminem przesuniętym na 
2025 r., ale nie później;

Or. en

Poprawka 86
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. podkreśla, że dane i technologie 
cyfrowe nie powinny być wykorzystywane 
do wspierania intensywnej produkcji 
zwierzęcej, ponieważ podważałoby to cele 
określone w strategii „od pola do stołu”, 
jakimi są zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, ograniczenie stosowania 
środków przeciwdrobnoustrojowych w 
gospodarstwach i poprawa dobrostanu 
zwierząt;

Or. en

Poprawka 87
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby dane zgromadzone lub wytworzone 
przy pomocy funduszy publicznych 
pozostały ogólnodostępne i nie zostały 
zawłaszczone przez przedsiębiorstwa 
prywatne;

Or. en

Poprawka 88
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7e. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania rozwoju 
małych i bardziej zróżnicowanych 
przedsiębiorstw oraz modelu rolnictwa 
cyfrowego mającego na celu wzmocnienie 
niezależności rolników, a nie zwiększenie 
korporacyjnej kontroli nad rolnikami i 
naszym systemem żywnościowym; 
podkreśla w szczególności konieczność 
wspierania lokalnych i oddolnych 
inicjatyw cyfrowych, w ramach których 
promuje się narzędzia typu open source.

Or. en


