
AD\1213747BG.docx PE652.570v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

2020/2217(INI)

20.10.2020

СТАНОВИЩЕ
на комисията по земеделие и развитие на селските райони

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно Европейска стратегия за данните
(2020/2217(INI))

Докладчик по становище: Хуан Игнасио Соидо Алварес



PE652.570v02-00 2/8 AD\1213747BG.docx

BG

PA_NonLeg



AD\1213747BG.docx 3/8 PE652.570v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. приветства факта, че съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска 
стратегия за данните“, и Бялата книга относно изкуствения интелект посочват 
селското стопанство като стратегически сектор от обществен интерес за 
цифровата ера и подчертават факта, че по време на настоящата пандемия от 
COVID-19 хранително-вкусовата промишленост отново е доказала, че е сектор от 
стратегическо значение; признава потенциала на цифровите технологии за 
селските райони и предлага разработването на общо европейско пространство на 
данни за селското стопанство; във връзка с това подчертава, че е необходима по-
голяма финансова подкрепа, за да се насърчава използването на цифрови 
технологии в селскостопанския сектор на ЕС, както и че тези технологии трябва 
да се използват по-широко в системите за контрол; призовава за по-нататъшно 
сътрудничество между държавите членки по въпросите, свързани с мерките за 
цифровизация на селското стопанство;

2. приветства Декларацията за сътрудничество от 2019 г. относно „интелигентното и 
устойчиво цифрово бъдеще за европейското селско стопанство и селските 
райони“, в която се признава потенциалът на цифровите технологии и на 
използването на данни за справяне с важните и спешни икономически, социални, 
климатични и екологични предизвикателства пред хранително-вкусовия сектор и 
селските райони на ЕС; 

3. припомня, че данните могат да допринесат за повишаване на устойчивостта и 
конкурентоспособността по целите агрохранителни и лесовъдни вериги, като 
намаляват рисковете по отношение на селскостопанското и лесовъдното 
производство и на доходите на земеделските стопани и собствениците на гори; 
подчертава, че широкият достъп до данни допринася за развитието на иновативни 
и устойчиви техники като прецизно земеделие и прецизно животновъдство, което 
ще спомогне за по-ефективното използване на ресурсите и за постигане на целите 
на стратегията „От фермата до трапезата“; подкрепя научноизследователската и 
развойна дейност в хранително-вкусовия сектор съгласно насоките на програмата 
„Хоризонт Европа“ и отбелязва, че е важно всички равнища в сектора да имат 
достъп до иновативни и устойчиви техники;

4. подчертава ролята на данните за подобряване на информацията, предоставяна на 
потребителите, чрез проследимостта и използването на цифрови етикети за 
продукти на хранително-вкусовата промишленост, за намаляване на хранителните 
отпадъци, както и за осигуряването на възможност за ефективно и навременно 
използване на ресурсите в селскостопанското и горското производство, което 
потенциално допринася за по-издръжлив и по-устойчив хранително-вкусов сектор 
с големи ползи за потребителите, производителите и околната среда; в този 
контекст подчертава ролята на данните за успешното прилагане на стратегията 
„От фермата до трапезата“;
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5. припомня значението на цифровите технологии за намаляването на емисиите на 
парникови газове в селското стопанство на ЕС, при същевременно увеличаване на 
общата му производителност; счита, че иновациите, новите технологии и по-
специално големите информационни масиви могат да допринесат значително за 
„Зеления пакт“ и че те имат потенциала да преодолеят разминаването между 
настоящите и бъдещите цели за екологично и социално развитие, като 
същевременно поддържат продоволствената сигурност и конкурентоспособността 
на хранително-вкусовата промишленост; отбелязва, че висококачествените данни 
могат да играят роля за намаляване на екологичния отпечатък на хранително-
вкусовия сектор и за постигане на някои от целите за устойчиво развитие, 
определени от Общото събрание на ООН;

6. настоятелно призовава националните и/или регионалните органи да засилят 
разработването на основаващи се на данни инструменти и на инструменти за 
обработка на данни за сектори като пчеларството, които зависят в голяма степен 
от природни и обусловени от човека външни фактори и за които е решаващо да 
има точни и актуални данни;

7. припомня, че ЕС е световен лидер по отношение на стандартите за хуманно 
отношение към животните; във връзка с това настоятелно призовава органите на 
държавите членки да подобрят събирането и обработката на данни с цел 
осигуряване на по-бързо и по-добро медицинско диагностициране и лечение на 
селскостопански животни от рода на едър рогат добитък, еднокопитни животни, 
дребни преживни животни, домашни птици и пчели, като целта е също така да се 
намали антимикробната резистентност (АМР) сред тях.

8. подчертава необходимостта да се подкрепят мерки за намаляване на различията 
между градските и селските райони по отношение на достъпа до възможности за 
стопанска дейност и услуги, включително да се гарантира сигурен и 
широкоразпространен достъп на приемлива цена до високоскоростни 
широколентови услуги за всички селски райони; подчертава, че тези 
широколентови услуги позволяват използването на технологии, основаващи се на 
данни, включително разработването на „интелигентно земеделие“ или 
„електронно селско стопанство“, които имат потенциала за откриване на 
качествени работни места и допълнителни икономически възможности, и които 
ще улеснят приемствеността между поколенията в засегнатите от обезлюдяване 
райони, като същевременно укрепят равенството между половете; призовава за 
предоставянето на повече права на земеделските стопани и за това достъпът на 
земеделските стопани до цифрови услуги да бъде подкрепен като приоритет от 
бъдещата програма „Цифрова Европа“ и Механизма за свързване на Европа, и 
подкрепя създаването на центрове за цифрови иновации на регионално равнище в 
близост до крайните потребители, както и предоставянето на специална подкрепа 
за МСП, за да се ускори разработването и внедряването на цифрови иновации и да 
се създаде регионална иновационна екосистема; изразява подкрепата си за 
включването на стимули и/или мерки за интелигентни села в следващата 
многогодишна финансова рамка (МФР) чрез програми като програмите за 
развитие на селските райони;

9. счита, че е от съществено значение Комисията да продължи да засилва 
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научноизследователската и развойната дейност (НИРД) по отношение на 
инструментите, използващи изкуствен интелект, цифровите технологии, 
инфраструктурата, бизнес моделите и късите вериги на доставки, насочени към 
хранително-вкусовия сектор и лесовъдния сектор, подкрепени от инструменти на 
ЕС, включително, но не само, инструменти за наблюдение на Земята, като 
например услугите за данни и информация от „Коперник“ и „Галилео“ и услугите 
за достъп до данни и информация (DIAS);

10. подчертава значението на насърчаването на развитието на инфраструктура и 
устройства, способни да обработват селскостопански данни, както и на 
целенасочените инвестиции за насърчаване на повишаването на осведомеността, 
подобряването на цифровата грамотност и цифровите умения, за да се оказва 
подкрепа при цифровия преход на земеделските стопани, по-специално дребните 
земеделски стопани, МСП в хранително-вкусовия сектор и селските общности; 
подчертава необходимостта от предоставяне на редовни обучения на 
консултантите в селското стопанство, за да могат земеделските стопани да усвоят 
по-добре цифровите технологии; подчертава, че наличието на силна система за 
селскостопанско образование в областта на интелигентни технологии е от 
ключово значение; подкрепя създаването и споделянето на най-добри практики за 
насърчаване на иновациите;

11. призовава за укрепване на киберсигурността и подчертава необходимостта от 
стабилна правна рамка, която да защитава правото на земеделските стопани и на 
собствениците на гори на суверенитет на данните и която да предотвратява 
нарушаването на конкуренцията и влошаването на автономността на 
земеделските стопани и собствениците на гори, като същевременно подкрепя 
развитието на икономика с гъвкаво управление на данните; призовава Комисията 
да разработи рамка за обмен и анализ на селскостопански данни с цел да улесни 
намаляването на риска и подготвеността на селскостопанските производители и 
работниците в хранително-вкусовия сектор; подчертава, че първичните 
производители трябва да бъдат поставени в центъра на рамката и че трябва да се 
гарантира, че всички, включително земеделските стопани с малки и средни 
стопанства, имат достъп до технологии и могат да се възползват от тях, като 
същевременно са защитени от непреднамерено и неинформирано споделяне на 
данни;

12. припомня, че е важно да има точни и актуални данни за вноса от трети държави в 
ЕС на стоки и продукти, в т.ч. селскостопански; припомня също така, че в своя 
специален доклад за 2018 г. относно „Закъснения при внедряването на 
информационните системи за Митническия съюз: какви са причините?“ 
Европейската сметна палата констатира, че закъсненията при въвеждането на 
новата информационна система за митническия съюз са били повлияни, наред с 
другото, от факта, че ресурсите, предоставени от ЕС и държавите членки, не са 
били достатъчни; изразява загриженост, че това забавяне би могло да 
възпрепятства пълното модернизиране на съответните митнически процедури, 
което би могло да създаде трудности при събирането и/или използването на 
надеждни и точни данни за износа и вноса на стоки и продукти; призовава всички 
заинтересовани лица да  предоставят необходимите ресурси за завършването на 
новата митническа информационна система, за предпочитане преди, но не по-
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късно от отложения краен срок – 2025 г.
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