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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako věcně příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. s uspokojením konstatuje, že ve sdělení Komise s názvem „Evropská strategie pro data“ 
a v její bílé knize o umělé inteligenci se poukazuje na zemědělství jako na strategické 
odvětví veřejného zájmu v digitálním věku a poukazuje na to, že během stávající 
pandemie onemocnění COVID-19 se potvrdilo, že zemědělsko-potravinářské odvětví je 
odvětvím značného strategického významu; uznává potenciál digitálních technologií 
pro venkovské oblasti a navrhuje, aby byl vytvořen společný evropský prostor pro údaje 
o zemědělství; poukazuje v této souvislosti na to, že je nutné zajistit větší finanční 
podporu, která by vedla k širšímu využívání digitálních technologií v zemědělství v EU 
a k jejich většímu využívání v řídicích systémech; vyzývá k hlubší spolupráci mezi 
členskými státy v oblasti opatření týkajících se digitalizace zemědělství;

2. vítá prohlášení o spolupráci z roku 2019 na téma „inteligentní a udržitelná budoucnost 
pro evropské zemědělství a venkovské oblasti“, v němž se uvádí, že digitální 
technologie a využívání údajů může napomoci při řešení důležitých a naléhavých 
ekonomických, sociálních, klimatických a environmentálních problémů, s nimiž se 
v EU potýká zemědělsko-potravinářské odvětví a venkov; 

3. připomíná, že data mají potenciál zvýšit udržitelnost a konkurenceschopnost v celém 
zemědělsko-potravinářském řetězci a v řetězci spojeném s lesnictvím, omezit riziko 
týkající se zemědělské a lesnické výroby a příjmu zemědělců a vlastníků lesů; 
zdůrazňuje, že široký přístup k údajům přispívá k rozvoji inovativních a udržitelných 
postupů, jako je přesné zemědělství a přesná živočišná výroba, což napomůže 
účinnějšímu využívání zdrojů a dosažení cílů strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“; 
podporuje v souladu s hlavními směry programu Horizont Evropa výzkum a vývoj 
v zemědělsko-potravinářském odvětví a konstatuje, že je důležité, aby byl přístup 
k inovativním a udržitelným postupům zajištěn na všech úrovních tohoto odvětví;

4. poukazuje na to, že díky dohledatelnosti zemědělsko-potravinářských výrobků 
a využívání digitálních štítků pomáhají data zdokonalovat informace 
dostupné spotřebitelům, přispívají k omezení plýtvání potravinami a k účinnějšímu 
a časově výhodnému využívání zdrojů v zemědělské a lesnické výrobě, což může 
přispívat k vytvoření odolnějšího a udržitelnějšího zemědělsko-potravinářského odvětví, 
které by bylo ku prospěchu spotřebitelům, výrobcům a životnímu prostředí; poukazuje 
v této souvislosti na úlohu dat při úspěšném uplatňování strategie „od zemědělce 
ke spotřebitelům“;

5. připomíná, že digitální technologie se ukázaly jako důležité z hlediska omezení emisí 
skleníkových plynů v zemědělství EU, což vedlo ke zvýšení jeho celkové produktivity; 
domnívá se, že k uplatňování „Zelené dohody pro Evropu“ mohou významným 
způsobem přispět inovace, nové technologie a data velkého objemu, které mají značný 
potenciál překlenout mezeru mezi stávajícími a budoucími cíli v oblasti životního 
prostředí a sociálního rozvoje a zároveň zajistit dostatek potravin 
a konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského odvětví; bere na vědomí, že 
kvalitní data mají svůj význam při snižování ekologické stopy tohoto odvětví 
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a při plnění různých cílů udržitelného rozvoje, které vytyčilo Valné shromáždění OSN;

6. naléhavě vyzývá vnitrostátní a regionální orgány, aby posílily rozvoj zpracování údajů 
a nástrojů založených na datech v odvětvích, jako je včelařství, která jsou vysoce 
závislá na přírodních a člověkem podmíněných vnějších faktorech a pro něž je velmi 
důležité mít přesná a aktualizovaná data;

7. připomíná, že EU je světovým lídrem, pokud jde o normy v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat; v tomto ohledu naléhavě vyzývá orgány členských států, aby zlepšily 
shromažďování a zpracovávání dat s cílem zajistit rychlejší a přesnější stanovování 
lékařských diagnóz a ošetřování hospodářských zvířat, jako je mj. skot, koně, ovce, 
kozy a drůbež a včely, a to i za účelem snížení jejich antimikrobiální rezistence;

8. zdůrazňuje, že je nutné zajistit podpůrná opatření, která by omezila rozdíly v přístupu 
městských a venkovských oblastí k podnikatelským příležitostem a službám, mj. zaručit 
ve všech venkovských oblastech bezpečný a všeobecný přístup k cenově dostupnému 
vysokorychlostnímu širokopásmovému připojení; zdůrazňuje, že tyto širokopásmové 
služby umožňují využívání technologií založených na datech, včetně rozvoje 
„inteligentního zemědělství“ nebo „elektronického zemědělství“, které může vytvářet 
kvalitní pracovní místa a další ekonomické příležitosti a které pomůže v oblastech, jež 
bojují proti odlivu obyvatelstva, zajistit generační obměnu a zároveň větší rovnost mužů 
a žen; vyzývá k tomu, aby byl v rámci budoucího programu „Digitální Evropa“ 
a nástroje na propojení Evropy prioritně upevněno postavení zemědělců a zajištěn jejich 
přístup k digitálním službám, a podporuje vytvoření center digitálních inovací 
na regionální úrovni, která by se nacházela blízko koncových uživatelů, a poskytování 
zvláštní podpory malým a středním podnikům, aby došlo k urychlení vývoje 
a využívání digitálních inovací a k vytvoření regionálního inovačního prostředí; 
podporuje návrh, aby byly do příštího víceletého finančního rámce (VFR) 
prostřednictvím programů, jako jsou programy rozvoje venkova, zařazeny pobídky nebo 
opatření zaměřené na inteligentní vesnice;

9. domnívá se, že je naprosto nutné, aby Komise i nadále rozšiřovala výzkum a vývoj 
v oblasti nástrojů umělé inteligence, digitálních technologií, infrastruktury, 
podnikatelských modelů a krátkých dodavatelských řetězců zaměřených 
na zemědělsko-potravinářské odvětví a lesnictví, mj. v oblasti nástrojů pro pozorování 
Země, jako jsou datové a informační služby Copernicus a Galileo a služby zajišťující 
přístup k datům a informacím (DIAS);

10. poukazuje na to, že je důležité prosazovat rozvoj infrastruktury a zařízení schopných 
zpracovávat údaje ze zemědělství, stejně jako cílené investice do zvyšování povědomí 
o dané problematice, zlepšování digitální gramotnosti a digitálních dovedností 
na podporu zemědělců, zejména malých zemědělců, malých a středních podniků 
v zemědělsko-potravinářském odvětví a venkovských komunit v rámci digitální 
transformace; zdůrazňuje, že je nutné zajistit pravidelné proškolování zemědělských 
poradců, kteří by zemědělcům usnadnili zavádění digitálních technologií; poukazuje 
na zásadní význam rozvinutého systému vzdělávání v oblasti inteligentních technologií 
pro účely zemědělství; podporuje vytvoření osvědčených postupů za účelem podpory 
inovací a jejich výměny;
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11. vyzývá k posílení kybernetické bezpečnosti a zdůrazňuje, že je nutné vytvořit 
propracovaný právní rámec, který by zemědělcům a vlastníkům lesů zaručoval právo 
na svrchovanost v oblasti dat a bránil narušování hospodářské soutěže a omezování 
jejich autonomie a který by přitom podporoval rozvoj ekonomiky aktivně využívající 
data; vyzývá Komisi, aby vypracovala rámec pro předávání a analýzu zemědělských dat 
s cílem umožnit omezování rizik a zajistit připravenost zemědělců a pracovníků 
v zemědělsko-potravinářském sektoru; poukazuje na to, že je nutné, aby v centru tohoto 
rámce stáli primární producenti a aby bylo zajištěno, že přístup k technologiím 
a prospěch z nich budou mít všichni, včetně malých a středních zemědělců, a že budou 
zároveň chráněni před neúmyslným a neinformovaným předáváním dat;

12. připomíná význam přesných a aktuálních údajů o dovozu zboží a produktů, mimo jiné 
zemědělského zboží a produktů, ze třetích zemí do EU; připomíná také, že EÚČ ve své 
zvláštní zprávě z roku 2018 nazvané „Řada zpoždění s realizací celních informačních 
systémů: kde se stala chyba?“ zjistil, že ke zpoždění při zavádění nového IT systému 
v rámci celní unie došlo mimo jiné v důsledku toho, že EU a členské státy nezajistily 
dostatek zdrojů; je znepokojen tím, že toto zpoždění by mohlo být překážkou kompletní 
modernizace celních postupů, což by mohlo zpochybnit shromažďování nebo používání 
spolehlivých a přesných údajů o vývozu a dovozu zboží a produktů; vyzývá všechny 
zúčastněné strany, aby zajistily zdroje nezbytné k dokončení nového celního IT 
systému, a to pokud možno před posunutým termínem, kterým je rok 2025, avšak 
nejpozději do tohoto termínu.
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