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Amendamentul 1
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că, în comunicarea sa 
intitulată „O strategie europeană privind 
datele” și în cartea sa albă privind 
inteligența artificială, Comisia scoate în 
evidență agricultura ca un sector strategic 
de interes public pentru era digitală și 
propune să fie elaborat un spațiu 
european comun pentru datele din 
domeniul agriculturii;

1. salută faptul că, în comunicarea sa 
intitulată „O strategie europeană privind 
datele” și în cartea sa albă privind 
inteligența artificială, Comisia scoate în 
evidență agricultura ca un sector strategic 
de interes public pentru era digitală;

Or. fr

Amendamentul 2
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că, în comunicarea sa 
intitulată „O strategie europeană privind 
datele” și în cartea sa albă privind 
inteligența artificială, Comisia scoate în 
evidență agricultura ca un sector strategic 
de interes public pentru era digitală și 
propune să fie elaborat un spațiu european 
comun pentru datele din domeniul 
agriculturii;

1. salută faptul că, în comunicarea sa 
intitulată „O strategie europeană privind 
datele” și în cartea sa albă privind 
inteligența artificială, Comisia scoate în 
evidență agricultura ca un sector strategic 
de interes public pentru era digitală și 
propune să fie elaborat un spațiu european 
comun pentru datele din domeniul 
agriculturii; insistă în acest sens asupra 
necesității de a încuraja 
interoperabilitatea unui astfel de 
instrument în special cu mecanismele de 
sprijin și control ale PAC pentru a se 
asigura eficacitatea sa;

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că, în comunicarea sa 
intitulată „O strategie europeană privind 
datele” și în cartea sa albă privind 
inteligența artificială, Comisia scoate în 
evidență agricultura ca un sector strategic 
de interes public pentru era digitală și 
propune să fie elaborat un spațiu european 
comun pentru datele din domeniul 
agriculturii;

1. salută faptul că, în comunicarea sa 
intitulată „O strategie europeană privind 
datele” și în cartea sa albă privind 
inteligența artificială, Comisia scoate în 
evidență agricultura ca un sector strategic 
de interes public pentru era digitală și 
propune să fie elaborat un spațiu european 
comun pentru datele din domeniul 
agriculturii; subliniază faptul că sectorul 
agroalimentar s-a dovedit a fi un sector de 
mare importanță strategică în timpul 
pandemiei în curs de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 4
Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că, în comunicarea sa 
intitulată „O strategie europeană privind 
datele” și în cartea sa albă privind 
inteligența artificială, Comisia scoate în 
evidență agricultura ca un sector strategic 
de interes public pentru era digitală și 
propune să fie elaborat un spațiu european 
comun pentru datele din domeniul 
agriculturii;

1. salută faptul că, în comunicarea sa 
intitulată „O strategie europeană privind 
datele” și în cartea sa albă privind 
inteligența artificială, Comisia scoate în 
evidență agricultura ca un sector strategic 
de interes public pentru era digitală, 
recunoaște potențialul tehnologiilor 
digitale pentru zonele rurale și propune să 
fie elaborat un spațiu european comun 
pentru datele din domeniul agriculturii;

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

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

 1a. salută Declarația de cooperare din 
2019 privind un viitor digital inteligent și 
durabil pentru agricultura europeană și 
zonele rurale europene, care recunoaște 
potențialul tehnologiilor digitale și 
utilizarea datelor pentru a contribui la 
soluționarea dificultăților economice, 
sociale, climatice și de mediu importante 
și urgente cu care se confruntă sectorul 
agroalimentar al UE și zonele sale rurale;

Or. en

Amendamentul 6
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

 1 bis. subliniază necesitatea dezvoltării și 
promovării cooperării dintre statele 
membre în ceea ce privește măsurile de 
digitalizare a agriculturii și schimbul de 
experiență cu privire la activitățile în 
materie de cercetare-inovare; evidențiază 
importanța dezvoltării investițiilor în 
cercetare și inovare în ceea ce privește 
sectorul agricol, precum și nevoia ca UE 
să identifice stimulente adecvate pentru 
accelerarea adoptării soluțiilor bazate pe 
date, inclusiv de către micii fermieri;

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește potențialul datelor de a 
îmbunătăți competitivitatea în ansamblul 
lanțului agroalimentar, reducând riscurile 
asociate proceselor de producție agricolă și 
riscurile pentru veniturile agricultorilor;

2. reamintește potențialul datelor de a 
îmbunătăți competitivitatea în ansamblul 
lanțului agroalimentar, reducând riscurile 
asociate proceselor de producție agricolă și 
riscurile pentru veniturile agricultorilor; cu 
toate acestea, digitalizarea sectorului 
agroalimentar va transforma în mod 
considerabil caracterul producției și 
cererea de forță de muncă și competențe; 
solicită, prin urmare, Comisiei și statelor 
membre să introducă investiții specifice 
pentru a promova conștientizarea și 
îmbunătățirea competențelor digitale prin 
programele de educație și formare;

Or. en

Amendamentul 8
Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește potențialul datelor de a 
îmbunătăți competitivitatea în ansamblul 
lanțului agroalimentar, reducând riscurile 
asociate proceselor de producție agricolă și 
riscurile pentru veniturile agricultorilor;

2. reamintește potențialul datelor de a 
îmbunătăți competitivitatea în ansamblul 
lanțului agroalimentar, reducând riscurile 
asociate proceselor de producție agricolă și 
riscurile pentru veniturile agricultorilor; 
sprijină transformarea Rețelei de 
informații contabile agricole în Rețeaua 
de date privind sustenabilitatea agricolă a 
fermelor, fapt ce va îmbunătăți 
performanța în materie de climă și de 
mediu, precum și sustenabilitatea 
generală a fermierilor participanți, 
inclusiv a veniturilor acestora, oferind 
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orientări fermierilor prin serviciile de 
consiliere adaptate, în conformitate cu 
nivelul mai ridicat de ambiție în domeniul 
climei și al mediului al PAC după 2020, 
aflată în prezent în curs de revizuire și cu 
obiectivele Pactului verde european;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește potențialul datelor de a 
îmbunătăți competitivitatea în ansamblul 
lanțului agroalimentar, reducând riscurile 
asociate proceselor de producție agricolă și 
riscurile pentru veniturile agricultorilor;

2. reamintește potențialul datelor de a 
îmbunătăți competitivitatea în ansamblul 
lanțului agroalimentar, reducând riscurile 
asociate proceselor de producție agricolă și 
riscurile pentru veniturile agricultorilor; 
sprijină cercetarea și dezvoltarea în 
sectorul agroalimentar în conformitate cu 
orientările programului Orizont Europa și 
ia act de importanța accesibilității C-D la 
toate nivelurile sectorului;

Or. en

Amendamentul 10
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește potențialul datelor de a 
îmbunătăți competitivitatea în ansamblul 
lanțului agroalimentar, reducând riscurile 
asociate proceselor de producție agricolă și 
riscurile pentru veniturile agricultorilor;

2. reamintește potențialul datelor de a 
îmbunătăți competitivitatea în ansamblul 
lanțului agroalimentar, reducând riscurile 
asociate proceselor de producție agricolă și 
riscurile pentru veniturile agricultorilor; 
subliniază că ele vor permite, cu investiții 
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suficiente, să se îndeplinească obiectivele 
de tranziție ale strategiei „De la fermă la 
consumator”, ajutându-i pe producători 
să modernizeze exploatațiile și să dezvolte 
noi tehnici inovatoare și durabile pentru 
agricultură precum agricultura de 
precizie;

Or. fr

Amendamentul 11
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește potențialul datelor de a 
îmbunătăți competitivitatea în ansamblul 
lanțului agroalimentar, reducând riscurile 
asociate proceselor de producție agricolă și 
riscurile pentru veniturile agricultorilor;

2. reamintește potențialul datelor de a 
îmbunătăți competitivitatea în ansamblul 
lanțului agroalimentar, reducând riscurile 
asociate proceselor de producție agricolă și 
riscurile pentru veniturile agricultorilor 
dacă stocarea și utilizarea acestor date 
rămân sub controlul fermierilor, al 
organizațiilor lor și al autorităților 
publice; subliniază că este important ca 
fiecare fermier să poate gestiona 
utilizările datelor agricole brute generate 
și colectate privind exploatația sa 
(controlul colectării datelor respective, al 
accesului la ele și al utilizărilor 
autorizate); susține în acest sens poziția 
Comisiei privind un acces la date în 
condiții echitabile, transparente, 
rezonabile, proporționale și 
nediscriminatorii;

Or. fr

Amendamentul 12
Daniel Buda

Proiect de aviz
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Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește potențialul datelor de a 
îmbunătăți competitivitatea în ansamblul 
lanțului agroalimentar, reducând riscurile 
asociate proceselor de producție agricolă și 
riscurile pentru veniturile agricultorilor;

2. reamintește potențialul datelor de a 
îmbunătăți performanțele în materie de 
durabilitate și competitivitatea în 
ansamblul lanțului agroalimentar, reducând 
riscurile asociate proceselor de producție 
agricolă și riscurile pentru veniturile 
agricultorilor; subliniază totodată că 
accesul larg la date contribuie la 
dezvoltarea agriculturii de precizie;

Or. ro

Amendamentul 13
Balázs Hidvéghi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește potențialul datelor de a 
îmbunătăți competitivitatea în ansamblul 
lanțului agroalimentar, reducând riscurile 
asociate proceselor de producție agricolă și 
riscurile pentru veniturile agricultorilor;

2. reamintește potențialul datelor de a 
îmbunătăți competitivitatea în ansamblul 
lanțurilor agroalimentare și silvice, 
reducând riscurile asociate proceselor de 
producție agricolă și silvică și riscurile 
pentru veniturile agricultorilor și 
proprietarilor de păduri;

Or. en

Amendamentul 14
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că consecințele 
modelului agroindustrial pot fi tratate 
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doar printr-o schimbare de paradigmă 
către agroecologie și soluțiile bazate pe 
natură; subliniază faptul că digitalizarea 
agriculturii ar putea juca un rol 
important în soluționarea dificultăților 
globale, cum ar fi schimbările climatice, 
pierderea biodiversității, pandemiile și 
dezvoltarea agroecologiei, dar că 
digitalizarea nu ar trebui să fie un 
obiectiv în sine; subliniază că 
digitalizarea agriculturii ar trebui luată în 
considerare în mod judicios în ceea ce 
privește potențialele sale efecte negative, 
în special în ceea ce privește autonomia 
fermierilor;

Or. en

Amendamentul 15
Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

 2a. subliniază necesitatea de a crește 
gradul de conștientizare și de a oferi 
sprijin micilor fermieri, care adesea nu 
dispun de capacitatea de a investi și nu 
reușesc să atragă atenția asupra soluțiilor 
de piață care se potrivesc nevoilor lor, 
pentru a valorifica pe deplin potențialul 
spațiului comun pentru datele din 
domeniul agriculturii, care va permite 
aplicarea precisă și adaptată a modelelor 
de producție la nivelul fermelor mici; 
invită Comisia să stimuleze participarea 
micilor agricultori la spațiul comun 
pentru datele din domeniul agriculturii, 
inclusiv prin mijloace financiare 
suplimentare;

Or. en
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Amendamentul 16
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că există riscul ca 
agregarea datelor în cadrul sistemelor 
agricole digitale să se realizeze prin 
intermediul unor platforme de date 
deținute de mari grupuri economice; 
întrucât, în consecință, instrumentele 
digitale utilizate în agricultură tind să 
favorizeze producția de masă, excluzându-
i pe producătorii mici și mijlocii;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

 2a. constată că digitalizarea 
agriculturii poate aduce o contribuție 
semnificativă la Pactul verde și la 
obiectivele climatice și de mediu printr-o 
utilizare sustenabilă a resurselor și prin 
aplicații inovatoare în domeniul cultivării 
plantelor și al creșterii animalelor;

Or. de

Amendamentul 18
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că datele privind 
agricultura și terenurile agricole sunt de 
interes public pentru securitatea 
alimentară și protecția mediului și că 
aceste date trebuie puse la dispoziția 
publicului; subliniază că este nevoie, 
îndeosebi, de date complete, standardizate 
și interoperabile pentru a ghida în mod 
corespunzător viitoarea PAC bazată pe 
performanțe; constată că datele UE sunt 
necesare, în special, în ceea ce privește 
pădurile și mai ales cartografierea 
pădurilor virgine, calitatea și fertilitatea 
solului, biodiversitatea și terenurile 
agricole, polenizatorii, precum și 
utilizarea pesticidelor, îngrășămintelor și 
a produselor veterinare;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

 2b. atrage atenția că aplicațiile 
digitale sunt esențiale pentru a facilita 
procesele agricole, a folosi resursele mai 
eficient și a produce alimente sigure în 
mod sustenabil;

Or. de

Amendamentul 20
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2b. regretă că dezvoltarea agriculturii 
digitale promovate de Comisia Europeană 
în cadrul reformei PAC consolidează 
controlul exercitat de către un sistem de 
agricultură industrial foarte nociv pentru 
mediu și biodiversitate;

Or. fr

Amendamentul 21
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. regretă că soluțiile de înaltă 
tehnologie promovate în agricultură 
încurajează intensificarea și 
uniformizarea producției, accentuând, 
astfel, tendința globală în domeniul 
biodiversității;

Or. fr

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

Proiect de aviz
 Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

 2c subliniază că metodele inovatoare 
în domeniul cultivării plantelor și al 
creșterii animalelor pot contribui la 
îndeplinirea obiectivului global al 
securității alimentare și la acoperirea 
cererii de alimente de calitate; 

Or. de
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Amendamentul 23
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. își reafirmă susținerea pentru 
datele publice și pentru interzicerea 
brevetării formelor de viață; subliniază că 
spațiul european al datelor agricole nu 
trebuie să servească drept bancă pentru 
secvențierea și brevetarea ulterioară a 
unei părți din ADN; insistă asupra 
riscului de comercializare și privatizare a 
biodiversității; reamintește hotărârea din 
luna mai a Marii Camere de Apel a 
Oficiului European de Brevete, care a 
conchis că plantele și animalele obținute 
prin procedee în esență biologice nu sunt 
brevetabile;

Or. fr

Amendamentul 24
Balázs Hidvéghi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază rolul datelor în 
îmbunătățirea informațiilor puse la 
dispoziția consumatorilor, asigurându-se 
trasabilitatea și utilizarea etichetelor 
digitale, precum și în stimularea unor 
practici agricole mai reziliente și mai 
sustenabile și în sporirea eficienței utilizării 
resurselor;

3. evidențiază rolul datelor în 
îmbunătățirea informațiilor puse la 
dispoziția consumatorilor, asigurându-se 
trasabilitatea și utilizarea etichetelor 
digitale, precum și în stimularea unor 
practici agricole mai reziliente și mai 
sustenabile, în gestionarea pădurilor și în 
sporirea eficienței utilizării resurselor;

Or. en



AM\1208682RO.docx 15/45 PE653.991v01-00

RO

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază rolul datelor în 
îmbunătățirea informațiilor puse la 
dispoziția consumatorilor, asigurându-se 
trasabilitatea și utilizarea etichetelor 
digitale, precum și în stimularea unor 
practici agricole mai reziliente și mai 
sustenabile și în sporirea eficienței utilizării 
resurselor;

3. evidențiază rolul datelor în 
îmbunătățirea informațiilor puse la 
dispoziția consumatorilor, asigurându-se 
trasabilitatea și utilizarea etichetelor 
digitale, precum și în stimularea unor 
practici agricole mai reziliente și mai 
sustenabile și în sporirea eficienței utilizării 
resurselor, care la rândul lor înseamnă 
beneficii importante pentru mediu și 
climă;

Or. en

Amendamentul 26
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază rolul datelor în 
îmbunătățirea informațiilor puse la 
dispoziția consumatorilor, asigurându-se 
trasabilitatea și utilizarea etichetelor 
digitale, precum și în stimularea unor 
practici agricole mai reziliente și mai 
sustenabile și în sporirea eficienței utilizării 
resurselor;

3. evidențiază rolul datelor în 
îmbunătățirea informațiilor puse la 
dispoziția consumatorilor, asigurându-se 
trasabilitatea și utilizarea etichetelor 
digitale și necesitatea de a garanta că 
agricultorii beneficiază de valoarea 
adăugată din cadrul lanțului; evidențiază, 
de asemenea, rolul important al datelor în 
stimularea unor practici agricole mai 
reziliente și mai sustenabile și în sporirea 
eficienței utilizării resurselor;

Or. en

Amendamentul 27
Petros Kokkalis
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază rolul datelor în 
îmbunătățirea informațiilor puse la 
dispoziția consumatorilor, asigurându-se 
trasabilitatea și utilizarea etichetelor 
digitale, precum și în stimularea unor 
practici agricole mai reziliente și mai 
sustenabile și în sporirea eficienței utilizării 
resurselor;

3. evidențiază rolul datelor în 
îmbunătățirea informațiilor puse la 
dispoziția consumatorilor, asigurându-se 
trasabilitatea și utilizarea etichetelor 
digitale, precum și în stimularea unor 
practici agricole și produse 
agroalimentare mai reziliente și mai 
sustenabile și în sporirea eficienței utilizării 
resurselor, limitând astfel amprenta de 
carbon și de mediu a sectorului;

Or. en

Amendamentul 28
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază rolul datelor în 
îmbunătățirea informațiilor puse la 
dispoziția consumatorilor, asigurându-se 
trasabilitatea și utilizarea etichetelor 
digitale, precum și în stimularea unor 
practici agricole mai reziliente și mai 
sustenabile și în sporirea eficienței utilizării 
resurselor;

3. evidențiază rolul datelor în 
îmbunătățirea informațiilor puse la 
dispoziția consumatorilor, asigurându-se 
trasabilitatea și utilizarea etichetelor 
digitale, precum și în stimularea unor 
practici agricole mai reziliente și mai 
sustenabile și în sporirea eficienței utilizării 
resurselor, contribuind, totodată, la 
accelerarea implementării strategiei „de 
la fermă la consumator”;

Or. ro

Amendamentul 29
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază rolul datelor în 
îmbunătățirea informațiilor puse la 
dispoziția consumatorilor, asigurându-se 
trasabilitatea și utilizarea etichetelor 
digitale, precum și în stimularea unor 
practici agricole mai reziliente și mai 
sustenabile și în sporirea eficienței utilizării 
resurselor;

3. evidențiază rolul datelor în 
îmbunătățirea informațiilor puse la 
dispoziția consumatorilor, asigurându-se 
trasabilitatea și utilizarea etichetelor 
digitale, precum și în stimularea unor 
practici agricole mai reziliente și mai 
sustenabile și în sporirea eficienței utilizării 
resurselor; constată totuși că, în absența 
voinței politice, digitalizarea și robotizarea 
sectorului au dus până acum la o pierdere 
a diversității genetice a principalelor 
culturi alimentare ale noastre, la o 
reducere a varietății alimentelor 
consumate în majoritatea țărilor OCDE, 
precum și la o scădere importantă a 
valorii nutritive a alimentelor care rămân;

Or. fr

Amendamentul 30
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază rolul datelor în 
îmbunătățirea informațiilor puse la 
dispoziția consumatorilor, asigurându-se 
trasabilitatea și utilizarea etichetelor 
digitale, precum și în stimularea unor 
practici agricole mai reziliente și mai 
sustenabile și în sporirea eficienței utilizării 
resurselor;

3. evidențiază rolul datelor în 
îmbunătățirea informațiilor puse la 
dispoziția consumatorilor, asigurându-se 
trasabilitatea și utilizarea etichetelor 
digitale, precum și în stimularea unor 
practici agricole mai reziliente și mai 
sustenabile și în sporirea eficienței utilizării 
resurselor; în acest sens insistă că 
ameliorarea trasabilității prin etichetarea 
digitală va trebui să fie în beneficiul 
agricultorilor și să nu ducă la o situație de 
dependență sau de dezechilibru față de 
alte verigi ale lanțului agricol;

Or. fr
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Amendamentul 31
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că marile grupuri 
agroalimentare dispun deja de tehnologii 
care pot exploata cantități mari de date; 
subliniază că, potrivit unui sondaj 
recent1a, 91,7 % dintre agricultorii 
abordați se tem că Bayer-Monsanto 
controlează datele privind practicile 
agricole; subliniază, de asemenea, că 
înființarea unui spațiu european comun 
al datelor privind agricultura și accesul la 
acesta riscă să consolideze poziția 
dominantă a grupurilor respective;
_________________
1a https://1bps6437gg8c169i0y1drtgz-
wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2018/03/2018-FINAL-
White-Paper-with-PAN-3-7-2018.pdf

Or. fr

Amendamentul 32
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește importanța pe care o 
au tehnologiile digitale pentru a realiza 
decuplarea emisiilor în agricultura UE, 
crescând productivitatea globală cu 25 % 
față de nivelul din 1990, reducând, în 
același timp, emisiile de gaze cu efect de 
seră cu 20 % față de nivelurile din 1990; 
consideră că, în special, inovarea, noile 
tehnologii și volumele mari de date vor fi 
esențiale pentru a reduce decalajul dintre 
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obiectivele de mediu actuale și cele 
viitoare, menținând în același timp 
competitivitatea sectorului agroalimentar;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

 3a. remarcă faptul că datele joacă un 
rol în reducerea amprentei ecologice și în 
realizarea mai multor obiective de 
dezvoltare durabilă definite de Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor Unite, 
inclusiv consumul și producția 
responsabile, inovarea și infrastructura, 
precum și acțiunile în domeniul climei;

Or. en

Amendamentul 34
Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

 3a. subliniază potențialul datelor ca 
factor de dezvoltare rurală și de 
accelerare a progresului pentru obținerea 
egalității de gen;

Or. en

Amendamentul 35
Manuel Bompard
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Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită să se acorde prioritate 
platformelor cu sursă deschisă, gestionate 
direct de fermieri, prin care aceștia oferă 
asistență reciprocă și schimbă bunele 
practici și care pun producătorii de 
produse alimentare în contact direct cu 
consumatorii în cadrul lanțurilor scurte 
de aprovizionare;

Or. fr

Amendamentul 36
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. se declară defavorabil unui spațiu 
al datelor care ar constitui o piață 
nereglementată și necontrolată ce ar 
consolida poziția dominantă a câtorva 
mari grupuri agroalimentare;

Or. fr

Amendamentul 37
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că trebuie redus 
decalajul dintre zonele rurale și cele urbane 

4. subliniază că trebuie redus 
decalajul dintre zonele rurale și cele urbane 
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în ceea ce privește accesul la oportunități 
de afaceri și la servicii, inclusiv prin 
garantarea accesului la bandă largă de mare 
viteză în toate zonele rurale;

în ceea ce privește accesul la oportunități 
de afaceri și la servicii, inclusiv prin 
garantarea accesului la bandă largă de mare 
viteză în toate zonele rurale; ia act de 
faptul că fermierii sunt, de asemenea, în 
categoriile de vârstă și de avere cele mai 
afectate de decalajul digital; reamintește 
că FEADR finanțează numeroase 
programe de dezvoltare rurală, inclusiv 
cele care sprijină trecerea necesară la o 
agricultură a UE mai durabilă și mai 
ecologică și că suprapunerea sa 
geografică cu zonele în care este mare 
nevoie de investiții este un motiv în plus 
pentru care trebuie completat cu fonduri 
specializate pentru digitalizare; solicită ca 
viitorul program Europa digitală și 
Mecanismul pentru interconectarea 
Europei să facă o prioritate din sprijinirea 
accesului fermierilor la serviciile digitale;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că trebuie redus 
decalajul dintre zonele rurale și cele urbane 
în ceea ce privește accesul la oportunități 
de afaceri și la servicii, inclusiv prin 
garantarea accesului la bandă largă de mare 
viteză în toate zonele rurale;

4. subliniază că trebuie redus 
decalajul dintre zonele rurale și cele urbane 
în ceea ce privește accesul la oportunități 
de afaceri și la servicii, inclusiv prin 
garantarea accesului la bandă largă de mare 
viteză în toate zonele rurale; subliniază că 
aceste servicii permit utilizarea 
tehnologiei bazate pe date și dezvoltarea 
„agriculturii inteligente” sau a „e-
agriculturii”, care creează locuri de 
muncă de calitate și oportunități 
economice suplimentare pentru zonele 
rurale, care pot combate depopularea; 
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Or. en

Amendamentul 39
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că trebuie redus 
decalajul dintre zonele rurale și cele urbane 
în ceea ce privește accesul la oportunități 
de afaceri și la servicii, inclusiv prin 
garantarea accesului la bandă largă de mare 
viteză în toate zonele rurale;

4. subliniază că trebuie redus 
decalajul dintre zonele rurale și cele 
urbane, prin măsuri de sprijin cu scopul 
de a crește atractivitatea mediului rural, 
în ceea ce privește accesul la oportunități 
de afaceri și la servicii, inclusiv prin 
garantarea accesului la bandă largă de mare 
viteză în toate zonele rurale;

Or. ro

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că trebuie redus 
decalajul dintre zonele rurale și cele urbane 
în ceea ce privește accesul la oportunități 
de afaceri și la servicii, inclusiv prin 
garantarea accesului la bandă largă de mare 
viteză în toate zonele rurale;

4. subliniază că trebuie redus 
decalajul dintre zonele rurale și cele urbane 
în ceea ce privește accesul la oportunități 
de afaceri și la servicii, inclusiv prin 
garantarea accesului sigur, generalizat și 
la prețuri abordabile la bandă largă de 
mare viteză în toate zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 41
Balázs Hidvéghi
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că trebuie redus 
decalajul dintre zonele rurale și cele urbane 
în ceea ce privește accesul la oportunități 
de afaceri și la servicii, inclusiv prin 
garantarea accesului la bandă largă de mare 
viteză în toate zonele rurale;

4. subliniază că trebuie redus 
decalajul dintre zonele rurale și cele urbane 
în ceea ce privește accesul la oportunități 
de afaceri și la servicii, inclusiv prin 
garantarea accesului la bandă largă de mare 
viteză în toate zonele rurale; subliniază 
rolul agriculturii de precizie în reducerea 
decalajului tehnologic actual în cadrul 
Uniunii; subliniază că trebuie promovată 
adoptarea tehnologiilor digitale, cu un 
accent special pe fermierii mici și mijlocii;

Or. en

Amendamentul 42
Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că trebuie redus 
decalajul dintre zonele rurale și cele urbane 
în ceea ce privește accesul la oportunități 
de afaceri și la servicii, inclusiv prin 
garantarea accesului la bandă largă de mare 
viteză în toate zonele rurale;

4. subliniază că trebuie redus 
decalajul dintre zonele rurale și cele urbane 
în ceea ce privește accesul la oportunități 
de afaceri și la servicii, inclusiv prin 
garantarea accesului la bandă largă de mare 
viteză în toate zonele rurale; solicită 
înființarea de centre de inovare digitală la 
nivel regional, aproape de utilizatorii 
finali, pentru a accelera dezvoltarea și 
adoptarea inovațiilor digitale și pentru a 
crea un ecosistem regional de inovare;

Or. en

Amendamentul 43
Manuel Bompard

Proiect de aviz
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Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită ca tehnologiile digitale să 
servească la dezvoltarea unui model 
european de agricultură bazat pe 
agroecologie;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

 4a. consideră că o infrastructură 
digitală bună este indispensabilă pentru a 
putea trăi și lucra în regiunile rurale; 
subliniază că infrastructura digitală nu ar 
trebui să se dezvolte numai în zonele 
metropolitane, ci pretutindeni și fără 
întârziere;

Or. de

Amendamentul 45
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută activitatea grupului tematic 
privind satele inteligente din cadrul 
REDR (Rețeaua Europeană de Dezvoltare 
Rurală), care vizează consolidarea și 
îmbunătățirea vieții în comunitățile rurale 
prin instrumentele digitale și de schimb de 
date; își exprimă sprijinul pentru 
includerea în următorul CFM, prin 
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intermediul unor programe precum 
programele de dezvoltare rurală a unor 
stimulente și/sau măsuri privind satele 
inteligente care utilizează datele digitale 
în mod sigur;

Or. en

Amendamentul 46
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. observă că strategia pentru date 
trebuie să permită sprijinirea obiectivelor 
strategiei „De la fermă la consumator” 
pentru a limita emisiile de gaze cu efect de 
seră de origine agricolă, dependența de 
pesticide și degradarea solurilor1a;

_________________

1a Punctele 56 și 59 ale Rezoluției 
referitoare la Pactul verde: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0005_RO.html

Or. fr

Amendamentul 47
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. îndeamnă autoritățile naționale 
și/sau regionale să consolideze 
dezvoltarea de instrumente de prelucrare 
a datelor și de instrumente bazate pe date 
pentru sectoare precum apicultura, care 
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au un nivel ridicat de dependență de 
factori externi naturali și umani și pentru 
care sunt esențiale date exacte și 
actualizate;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că sprijinul continuu al 
Comisiei este esențial pentru cercetarea și 
dezvoltarea (R-D) în materie de tehnologii 
digitale, infrastructură și modele de afaceri 
axate pe sectorul agroalimentar și pe 
zonele rurale;

5. consideră că sprijinul continuu al 
Comisiei este esențial pentru cercetarea și 
dezvoltarea (R-D) în materie de 
instrumente de inteligență artificială, 
tehnologii digitale, infrastructură și modele 
de afaceri axate pe sectorul agroalimentar 
și pe zonele rurale;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că sprijinul continuu al 
Comisiei este esențial pentru cercetarea și 
dezvoltarea (R-D) în materie de tehnologii 
digitale, infrastructură și modele de afaceri 
axate pe sectorul agroalimentar și pe 
zonele rurale;

5. consideră că sprijinul continuu al 
Comisiei este esențial pentru 
îmbunătățirea cercetării și dezvoltării (R-
D) în materie de tehnologii digitale, 
infrastructură și modele de afaceri axate pe 
sectorul agroalimentar și pe zonele rurale;

Or. en
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Amendamentul 50
Balázs Hidvéghi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că sprijinul continuu al 
Comisiei este esențial pentru cercetarea și 
dezvoltarea (R-D) în materie de tehnologii 
digitale, infrastructură și modele de afaceri 
axate pe sectorul agroalimentar și pe 
zonele rurale;

5. consideră că sprijinul continuu al 
Comisiei este esențial pentru cercetarea și 
dezvoltarea (R-D) în materie de tehnologii 
digitale, infrastructură și modele de afaceri 
axate pe sectoarele agroalimentar și silvic 
și pe zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 51
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că sprijinul continuu al 
Comisiei este esențial pentru cercetarea și 
dezvoltarea (R-D) în materie de tehnologii 
digitale, infrastructură și modele de afaceri 
axate pe sectorul agroalimentar și pe 
zonele rurale;

5. consideră că sprijinul continuu al 
Comisiei este esențial pentru cercetarea și 
dezvoltarea (R-D) în materie de tehnologii 
digitale, infrastructură și modele de afaceri, 
lanțuri scurte de aprovizionare axate pe 
sectorul agroalimentar și pe zonele rurale;

Or. ro

Amendamentul 52
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că sprijinul continuu al 
Comisiei este esențial pentru cercetarea și 
dezvoltarea (R-D) în materie de tehnologii 

5. consideră că sprijinul continuu și 
majorat al Comisiei este esențial pentru 
cercetarea și dezvoltarea (R-D), dar și 
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digitale, infrastructură și modele de afaceri 
axate pe sectorul agroalimentar și pe 
zonele rurale;

pentru formarea agricultorilor în materie 
de tehnologii digitale, infrastructură și 
modele de afaceri axate pe sectorul 
agroalimentar și pe zonele rurale;

Or. fr

Amendamentul 53
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că sprijinul continuu al 
Comisiei este esențial pentru cercetarea și 
dezvoltarea (R-D) în materie de tehnologii 
digitale, infrastructură și modele de afaceri 
axate pe sectorul agroalimentar și pe 
zonele rurale;

5. consideră că sprijinul continuu al 
Comisiei este esențial pentru cercetarea și 
dezvoltarea (R-D) în materie de tehnologii 
digitale, infrastructură și modele de afaceri 
axate pe sectorul agroalimentar și pe 
zonele rurale; solicită în special să fie 
sprijinite proiectele care vizează 
colectarea datelor privind albinele, 
principalele victime ale pesticidelor; 
constată potențialul modelelor predictive 
ale producției de miere care utilizează 
dispozitive conectate de cântărire a 
recoltelor sau cel al studiilor privind rata 
de revenire a albinelor culegătoare în 
funcție de resursa vizitată pentru a 
caracteriza toxicitatea anumitor produse 
de protecție a plantelor pentru albine;

Or. fr

Amendamentul 54
Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că sprijinul continuu al 5. consideră că sprijinul continuu al 
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Comisiei este esențial pentru cercetarea și 
dezvoltarea (R-D) în materie de tehnologii 
digitale, infrastructură și modele de afaceri 
axate pe sectorul agroalimentar și pe 
zonele rurale;

Comisiei este esențial pentru cercetarea și 
dezvoltarea (R-D) în materie de tehnologii 
digitale, infrastructură și modele de afaceri 
axate pe sectorul agroalimentar și pe 
zonele rurale, inclusiv sisteme alimentare 
urbane inteligente și reziliente, sprijinite 
de instrumente ale UE, care cuprind, fără 
a se limita la ele, instrumentele de 
observare a Pământului, cum ar fi 
serviciile de date și informații ale 
Copernicus și serviciile de acces la date și 
informații (DIAS);

Or. en

Amendamentul 55
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că sprijinul continuu al 
Comisiei este esențial pentru cercetarea și 
dezvoltarea (R-D) în materie de tehnologii 
digitale, infrastructură și modele de afaceri 
axate pe sectorul agroalimentar și pe 
zonele rurale;

5. consideră că sprijinul continuu al 
Comisiei este esențial pentru cercetarea și 
dezvoltarea (R-D) în materie de tehnologii 
digitale, infrastructură și modele de afaceri 
axate pe sectorul agroalimentar și pe 
zonele rurale, punând totodată 
producătorii primari în centrul atenției și 
asigurând caracterul utilizabil al 
rezultatelor cercetării pentru agricultori;

Or. en

Amendamentul 56
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să 
îmbunătățească în continuare 
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disponibilitatea pentru agricultori a 
datelor din cadrul programelor spațiale 
europene, în special Galileo și 
Copernicus, și să investească în 
interoperabilitatea cu alte surse de date;

Or. en

Amendamentul 57
Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recunoaște importanța 
transformării digitale a sectorului agricol 
și avantajele unei abordări bazate pe 
tehnologie și date pentru gestionarea 
agriculturii și subliniază, astfel, rolul 
agriculturii de precizie și a zootehniei de 
precizie, care contribuie la optimizarea 
producției agricole și zootehnice și la 
reducerea la minimum a deșeurilor, 
costurilor și a impactului asupra mediului 
menționate anterior;

Or. en

Amendamentul 58
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. evidențiază importanța promovării 
dezvoltării competențelor digitale, pentru a 
sprijini agricultorii și comunitățile rurale în 
procesul de tranziție digitală;

6. evidențiază importanța promovării 
dezvoltării competențelor digitale, pentru a 
sprijini agricultorii și comunitățile rurale în 
procesul de tranziție digitală, îndeosebi 
prin programe de formare pe tot 
parcursul vieții active și sprijin pentru 
agricultorii afectați de desființarea 
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locurilor de muncă; subliniază că 
dezvoltarea roboților culegători amenință 
locurile de muncă ale lucrătorilor 
sezonieri; recunoaște posibilele beneficii 
ale unei strategii privind datele și, în 
general, ale digitalizării sectorului; 
subliniază totuși că trecerea de la 
agricultura intensivă la agricultura 
extensivă nu poate fi realizată fără 
crearea unui număr important de locuri 
de muncă în sectorul agricol și că este 
necesar să se revalorizeze aceste profesii 
în ochii tinerelor generații;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. evidențiază importanța promovării 
dezvoltării competențelor digitale, pentru a 
sprijini agricultorii și comunitățile rurale în 
procesul de tranziție digitală;

6. evidențiază importanța promovării 
dezvoltării competențelor digitale, pentru a 
sprijini agricultorii și comunitățile rurale în 
procesul de tranziție digitală; încurajează 
crearea și schimbul de bune practici 
pentru a promova inovarea; subliniază 
necesitatea de a se asigura că toți 
agricultorii, inclusiv fermierii mici și 
mijlocii, pot avea acces la tehnologie și 
pot beneficia de aceasta;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. evidențiază importanța promovării 
dezvoltării competențelor digitale, pentru a 
sprijini agricultorii și comunitățile rurale în 
procesul de tranziție digitală;

6. evidențiază importanța promovării 
dezvoltării competențelor digitale, pentru a 
sprijini agricultorii și comunitățile rurale în 
procesul de tranziție digitală și încurajează 
reînnoirea generațională în zonele rurale, 
promovând noi oportunități pentru 
următoarea generație de fermieri pentru a 
asigura viitorul autonomiei și al 
securității alimentare ale Europei;

Or. en

Amendamentul 61
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. evidențiază importanța promovării 
dezvoltării competențelor digitale, pentru a 
sprijini agricultorii și comunitățile rurale în 
procesul de tranziție digitală;

6. evidențiază importanța promovării 
dezvoltării competențelor digitale, pentru a 
sprijini agricultorii și comunitățile rurale în 
procesul de tranziție digitală, îmbunătățind 
infrastructurile și dezvoltarea de 
dispozitive precum inteligența artificială, 
capabile să trateze datele agricole 
colectate; 

Or. fr

Amendamentul 62
Krzysztof Jurgiel

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. evidențiază importanța promovării 
dezvoltării competențelor digitale, pentru a 
sprijini agricultorii și comunitățile rurale în 

6. evidențiază importanța promovării 
dezvoltării competențelor digitale, pentru a 
sprijini agricultorii și comunitățile rurale în 
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procesul de tranziție digitală; procesul de tranziție digitală, cu un accent 
special pe micii fermieri care se pot 
confrunta cu excluderea digitală;

Or. en

Amendamentul 63
Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. evidențiază importanța promovării 
dezvoltării competențelor digitale, pentru a 
sprijini agricultorii și comunitățile rurale în 
procesul de tranziție digitală;

6. evidențiază importanța promovării 
dezvoltării competențelor digitale, pentru a 
sprijini agricultorii, IMM-urile din 
sectorul agroalimentar și comunitățile 
rurale în procesul de tranziție digitală;

Or. en

Amendamentul 64
Balázs Hidvéghi

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. evidențiază importanța promovării 
dezvoltării competențelor digitale, pentru a 
sprijini agricultorii și comunitățile rurale în 
procesul de tranziție digitală;

6. evidențiază importanța promovării 
dezvoltării competențelor digitale, pentru a 
sprijini agricultorii și comunitățile rurale în 
procesul de tranziție digitală; subliniază că 
un sistem de învățământ agronomic solid 
în domeniul tehnologiilor inteligente este 
esențial pentru a atrage mai mulți tineri 
către sector, ceea ce contribuie la 
reînnoirea generațională; subliniază 
necesitatea unor formări periodice ale 
consultanților agricoli pentru a face 
posibilă o mai bună utilizare a 
tehnologiilor digitale de către fermieri;

Or. en
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Amendamentul 65
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. constată că platformele de volume 
mari de date din sectorul agricol sunt 
deținute de câteva mari corporații, ceea ce 
le permite să aibă controlul asupra pieței 
și un avantaj concurențial; subliniază că 
micii fermieri trebuie să cumpere de la 
aceste mari corporații date care se referă 
la propriile lor ferme, dacă doresc să aibă 
acces la ele, ceea ce prezintă riscuri 
pentru viața privată, rentabilitatea și 
independența fermierilor;

Or. en

Amendamentul 66
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

 6a. solicită Comisiei și statelor 
membre să asigure disponibilitatea 
resurselor adecvate prin intermediul 
bugetului PAC și al planurilor PAC 
pentru a permite agricultorilor să utilizeze 
tehnici inovatoare, cum ar fi agricultura 
de precizie;

Or. en

Amendamentul 67
Manuel Bompard
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Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că investițiile în C&D 
trebuie să stabilească condiționalități 
clare, care să reflecte valorile Uniunii în 
domeniul digital; subliniază în acest sens 
importanța unui regulament european 
puternic privind volumele mari de date în 
legătură cu procesul de producție 
agricolă, asigurând respectarea 
obiectivelor de suveranitate alimentară, de 
biodiversitate și de utilizare eficace a 
resurselor, în special a apei; observă că 
aproape jumătate din cercetarea agricolă 
privată din lume se referă doar la cultura 
porumbului, cereală aflată în mare 
măsură în proprietatea producătorilor de 
semințe; solicită susținerea în special a 
cercetării privind semințele nebrevetate;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

 6a. reliefează importanța formării și 
consilierii agricultorilor în privința 
investițiilor digitale pentru ca evoluțiile și 
provocările actuale ale digitalizării să 
poată fi transpuse integral în practică;

Or. de

Amendamentul 69
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. constată că, în general, fermierii 
nu au niciun control asupra produselor 
informaționale generate de datele brute 
obținute din câmpurile lor și că aceste 
informații pot fi utilizate pentru a afecta 
prețurile, ratele asigurărilor și, eventual, 
a da informații pentru acapararea 
terenurilor în nordul și sudul globului;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

 6b. invită Comisia să se asigure că 
inovarea și cercetarea în domeniul 
tehnologiilor agrare digitale sunt 
accesibile financiar și pentru fermele mai 
mici;

Or. de

Amendamentul 71
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază că datele, de exemplu 
cele referitoare la plantare, la recoltă, la 
variațiile condițiilor meteo sau ale pieței, 
sunt vitale pentru agricultori, dar prezintă 
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valoare și pentru speculanții cu materii 
prime, vânzătorii de produse alimentare și 
companiile de asigurări; atrage atenția 
Comisiei și statelor membre asupra 
riscului de accentuare a inegalităților 
între agricultori și de supraproducție în 
cazul culturilor rentabile, dar dăunătoare 
mediului;

Or. fr

Amendamentul 72
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că este necesar un cadru 
juridic eficace, care să garanteze dreptul 
agricultorilor la suveranitatea asupra 
datelor și să prevină denaturarea 
concurenței și deteriorarea autonomiei 
agricultorilor, fără însă a împiedica 
dezvoltarea unei economii fluente în 
utilizarea datelor.

7. subliniază că este necesar un cadru 
juridic eficace, care să garanteze dreptul 
agricultorilor la confidențialitatea datelor 
și să prevină denaturarea concurenței în 
detrimentul lor.

Or. fr

Amendamentul 73
Krzysztof Jurgiel

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că este necesar un cadru 
juridic eficace, care să garanteze dreptul 
agricultorilor la suveranitatea asupra 
datelor și să prevină denaturarea 
concurenței și deteriorarea autonomiei 
agricultorilor, fără însă a împiedica 
dezvoltarea unei economii fluente în 

7. subliniază că sunt necesare un 
cadru juridic eficace, care să garanteze 
dreptul agricultorilor la suveranitatea 
asupra datelor și să prevină denaturarea 
concurenței și deteriorarea autonomiei 
agricultorilor, fără însă a împiedica 
dezvoltarea unei economii fluente în 
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utilizarea datelor. utilizarea datelor, și mijloace financiare 
suficiente.

Or. en

Amendamentul 74
Balázs Hidvéghi

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că este necesar un cadru 
juridic eficace, care să garanteze dreptul 
agricultorilor la suveranitatea asupra 
datelor și să prevină denaturarea 
concurenței și deteriorarea autonomiei 
agricultorilor, fără însă a împiedica 
dezvoltarea unei economii fluente în 
utilizarea datelor.

7. subliniază că este necesar un cadru 
juridic eficace, care să garanteze dreptul 
agricultorilor și al proprietarilor de păduri 
la suveranitatea asupra datelor și să prevină 
denaturarea concurenței și deteriorarea 
autonomiei agricultorilor și a 
proprietarilor de păduri, fără însă a 
împiedica dezvoltarea unei economii 
fluente în utilizarea datelor.

Or. en

Amendamentul 75
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că este necesar un cadru 
juridic eficace, care să garanteze dreptul 
agricultorilor la suveranitatea asupra 
datelor și să prevină denaturarea 
concurenței și deteriorarea autonomiei 
agricultorilor, fără însă a împiedica 
dezvoltarea unei economii fluente în 
utilizarea datelor.

7. solicită consolidarea securității 
cibernetice și subliniază că este necesar un 
cadru juridic eficace, care să garanteze 
dreptul agricultorilor la suveranitatea 
asupra datelor și să prevină denaturarea 
concurenței și deteriorarea autonomiei 
agricultorilor, fără însă a împiedica 
dezvoltarea unei economii fluente în 
utilizarea datelor.

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

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că este necesar un cadru 
juridic eficace, care să garanteze dreptul 
agricultorilor la suveranitatea asupra 
datelor și să prevină denaturarea 
concurenței și deteriorarea autonomiei 
agricultorilor, fără însă a împiedica 
dezvoltarea unei economii fluente în 
utilizarea datelor.

7. subliniază că este necesar un cadru 
juridic eficace, care să garanteze dreptul 
agricultorilor la suveranitatea asupra 
datelor și să prevină denaturarea 
concurenței și deteriorarea autonomiei 
agricultorilor, susținând totodată 
dezvoltarea unei economii fluente în 
utilizarea datelor.

Or. en

Amendamentul 77
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că este necesar un cadru 
juridic eficace, care să garanteze dreptul 
agricultorilor la suveranitatea asupra 
datelor și să prevină denaturarea 
concurenței și deteriorarea autonomiei 
agricultorilor, fără însă a împiedica 
dezvoltarea unei economii fluente în 
utilizarea datelor.

7. subliniază că este necesar un cadru 
juridic eficace, care să garanteze dreptul 
agricultorilor la suveranitatea asupra 
datelor și să prevină denaturarea 
concurenței și deteriorarea autonomiei 
agricultorilor, fără însă a împiedica 
dezvoltarea unei economii fluente în 
utilizarea datelor, și propune ca accesul la 
date și colectarea acestora să fie 
condiționate de utilizarea unui formular 
de acces care să stabilească scopul 
colectării.

Or. fr
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Amendamentul 78
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. ia act de faptul că această 
capacitate a agricultorilor de a inova și de 
a trece la practici agroecologice este 
limitată de venitul lor și că impunerea 
digitalizării fără sprijin financiar poate 
crea datorii pe termen mediu și lung, 
limitând activitățile agricultorilor și 
creând dependență;

Or. en

Amendamentul 79
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. este îngrijorat, în schimb, de 
propunerea de a dezvolta un spațiu 
comun al datelor agricole europene, care 
nu trebuie să conducă la dezvăluirea fără 
precauții a datelor personale și 
profesionale ale agricultorilor.

Or. fr

Amendamentul 80
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

 7a. subliniază ca agricultorul trebuie 
să se afle în centrul colectării, prelucrării 
și gestionării datelor agricole, protejându-
l de schimbul de date neintenționat și 
neinformat;

Or. en

Amendamentul 81
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reamintește că UE este lider 
mondial în ceea ce privește standardele de 
bunăstare a animalelor; îndeamnă, în 
acest sens, autoritățile statelor membre să 
îmbunătățească colectarea și prelucrarea 
datelor, cu scopul de a asigura o 
diagnosticare și un tratament medical mai 
rapide și mai bune pentru animale, cum 
ar fi bovinele, ecvideele, rumegătoarele 
mici, păsările de curte și albinele, printre 
altele, cu scopul de a reduce rezistența la 
antimicrobiene în rândul lor.

Or. en

Amendamentul 82
Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

 7a. solicită Comisiei să elaboreze un 
cadru pentru partajarea și analizarea 
datelor din sectorul agricol pentru a 



PE653.991v01-00 42/45 AM\1208682RO.docx

RO

facilita reducerea riscurilor și pregătirea 
agricultorilor și lucrătorilor din sectorul 
agroalimentar;

Or. en

Amendamentul 83
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. observă că, deși digitalizarea poate 
fi o sursă de locuri de muncă, creând, în 
general, locuri de muncă în mediul 
urban, care necesită cunoștințe de înaltă 
tehnologie, aceasta poate avea și un 
impact negativ asupra agriculturii, 
conducând la o scădere a nevoii de forță 
de muncă și la exodul din zonele rurale; 
invită Comisia și statele membre să 
acorde prioritate sprijinirii IMM-urilor 
rurale, precum și a instrumentelor care să 
revigoreze comunitățile rurale, în loc să le 
epuizeze;

Or. en

Amendamentul 84
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

 7b. reamintește că agricultorii și 
întreprinderile agricole ar trebui să 
profite de schimbul de date într-un cadru 
de reglementare transparent și echitabil 
care să definească în mod clar drepturile 
de proprietate, drepturile de acces și 
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drepturile de reutilizare;

Or. en

Amendamentul 85
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. reamintește importanța unor date 
exacte și actualizate privind importul din 
țări terțe în UE de bunuri și produse, 
printre care se numără și cele agricole; 
reamintește, de asemenea, că în raportul 
său din 2018 intitulat „O serie de 
întârzieri înregistrate în implementarea 
sistemelor informatice vamale: ce anume 
nu a funcționat?”, CCE a constatat că 
întârzierile în punerea în aplicare a 
noului sistem informatic pentru uniunea 
vamală au fost cauzate, printre altele, de 
resursele insuficiente ale UE și ale 
statelor membre; este preocupat de faptul 
că această întârziere ar putea afecta 
modernizarea completă a proceselor 
vamale, ceea ce ar putea pune sub semnul 
întrebării colectarea și/sau utilizarea unor 
date fiabile și precise privind exportul și 
importul de bunuri și produse; invită toate 
părțile interesate să prevadă resursele 
necesare pentru finalizarea noului sistem 
informatic vamal, de preferință înainte de 
termenul amânat din 2025, dar nu mai 
târziu;

Or. en

Amendamentul 86
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
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Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. subliniază că tehnologiile digitale 
nu ar trebui să fie utilizate pentru a 
sprijini creșterea intensivă a animalelor, 
deoarece acest lucru ar submina 
obiectivul strategiei „de la fermă la 
consumator” de a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră și utilizarea 
antimicrobienelor în ferme și de a 
îmbunătăți starea de bine a animalelor;

Or. en

Amendamentul 87
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. invită Comisia să se asigure că 
datele colectate sau create cu ajutorul 
fondurilor publice rămân publice și nu 
sunt însușite de întreprinderile private;

Or. en

Amendamentul 88
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7e. invită Comisia și statele membre să 
sprijine dezvoltarea unor întreprinderi 
mai mici și mai diversificate și a unui 
model de agricultură digitală menit să 
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consolideze independența fermierilor, mai 
degrabă decât să sporească controlul 
corporațiilor asupra fermierilor și asupra 
sistemului nostru alimentar; subliniază, 
în special, necesitatea de a sprijini 
inițiativele digitale de la nivel local care 
promovează instrumente cu surse 
deschise.

Or. en


