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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjoni teatises „Euroopa andmestrateegia“ ja 
komisjoni valges raamatus tehisintellekti kohta käsitatakse põllumajandust kui 
digitaalajastul avalikku huvi pakkuvat strateegilist sektorit ning rõhutab asjaolu, et 
jätkuva COVID-19 pandeemia käigus on veelgi selgemalt ilmnenud, et põllumajandus- 
ja toidusektor on suure strateegilise tähtsusega sektor; tõdeb digitehnoloogia potentsiaali 
maapiirkondades ja teeb ettepaneku luua põllumajanduse ühtne Euroopa andmeruum; 
rõhutab sellega seoses vajadust suurema rahalise toetuse järele, et edendada 
digitehnoloogiate kasutamist ELi põllumajandussektoris ja nende tehnoloogiate 
suuremat kasutamist kontrollisüsteemides; nõuab, et liikmesriigid teeksid 
põllumajanduse digiteerimise meetmete valdkonnas rohkem koostööd;

2. peab kiiduväärseks 2019. aasta avaldust Euroopa põllumajanduse ja maapiirkondade 
aruka ja jätkusuutliku digituleviku kohta, milles tunnustatakse digitehnoloogiate ja 
andmete kasutamise potentsiaali oluliste ja kiireloomuliste majanduslike, sotsiaalsete, 
kliima- ja keskkonnaalaste probleemküsimuste lahendamisel, millega ELi 
põllumajandus- ja toidusektor ning maapiirkonnad silmitsi seisavad; 

3. tuletab meelde andmete potentsiaali kestlikkuse ja konkurentsivõime suurendamisel 
kõigis toidu- ja metsanduse tarneahelates ning põllu- ja metsamajandusliku tootmise ja 
põllumajandustootjate ja metsaomanike sissetulekuga seotud riskide vähendamisel; 
rõhutab, et laialdane juurdepääs andmetele aitab välja töötada uuenduslikke ja säästvaid 
meetodeid, nagu täppispõllumajandus ja täppisloomakasvatus, mis aitavad ressursse 
tõhusamalt kasutada ja saavutada strateegia „Talust taldrikule“ eesmärke; toetab teadus- 
ja arendustegevust põllumajandus- ja toidusektoris vastavalt programmi „Euroopa 
horisont“ suunistele ning märgib innovaatilistele ja säästvatele tehnoloogiate 
kättesaadavuse tähtsust kõigi sektori tasandite puhul;

4. rõhutab andmete olulisust, et parandada tarbijatele esitatavat teavet põllumajanduslike 
toiduainete jälgitavuse ja digitaalsete märgiste kasutamise abil, samuti andmete rolli 
toidu raiskamise vähendamisel ning põllumajanduslikus tootmises ja metsanduses 
ressursside tõhusa ja õigeaegse kasutamise võimaldamisel, mis võib aidata kaasa 
vastupidavama ja kestlikuma põllumajandusliku toidutööstuse kujundamisele, mis toob 
suurt kasu tarbijatele, tootjatele ja keskkonnale; rõhutab sellega seoses andmete rolli 
strateegia „Talust taldrikule“ edukal rakendamisel;

5. tuletab meelde, kui oluline on olnud digitehnoloogia ELi põllumajanduse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel, suurendades samal ajal põllumajanduse 
üldist tootlikkust; on seisukohal, et innovatsioon, uued tehnoloogiad ja eelkõige 
suurandmed võivad anda olulise panuse nn rohelisse kokkuleppesse ning et neil on 
potentsiaal kaotada lõhe praeguste ja tulevaste keskkonna- ja sotsiaalarengu eesmärkide 
vahel, säilitades samal ajal toiduga kindlustatuse ja põllumajandusliku toidutööstuse 
konkurentsivõime; märgib, et kvaliteetsed andmed võivad aidata vähendada 
põllumajandusliku toidutööstuse ökoloogilist jalajälge ja saavutada mitmeid ÜRO 
Peaassamblee määratletud kestliku arengu eesmärke;
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6. ergutab riiklikke ja/või piirkondlikke ametiasutusi edendama andmetöötluse ja 
andmepõhiste vahendite arendamist sellistes sektorites nagu mesindus, mis sõltuvad 
tugevalt looduslikest ja inimestest tingitud välisteguritest ning mille jaoks on täpsed ja 
ajakohased andmed äärmiselt vajalikud;

7. tuletab meelde, et EL on loomade heaolu standardite osas maailmas juhtival 
positsioonil; ergutab liikmesriikide ametiasutusi andmete kogumist ja töötlemist 
täiustama, eesmärgiga pakkuda kariloomade, muu hulgas veiste, hobuslaste, 
väikemäletsejate, kodulindude ja mesilaste kiiremat ja paremat meditsiinilist 
diagnoosimist ning ravi, eesmärgiga vähendada ühtlasi nende 
antimikroobikumiresistentsust;

8. rõhutab vajadust toetusmeetmete järele, et ühtlustada linna- ja maapiirkondade 
juurdepääsu ärivõimalustele ja teenustele, sealhulgas tagada kõigis maapiirkondades 
taskukohane, turvaline ja laialt levinud kiire lairibaühendus; toonitab, et need lairiba 
internetiteenused võimaldavad andmepõhiste lahenduste kasutamist, sealhulgas nn 
nutipõllumajanduse või e-põllumajanduse arendamist, mis loob maapiirkondades 
kvaliteetseid töökohti ja täiendavaid majanduslikke võimalusi, samuti aitab see tuua 
nooremat põlvkonda rahvastikukaoga hädas olevatesse piirkondadesse ja suurendada 
soolist võrdõiguslikkust; nõuab, et tulevases programmis „Digitaalne Euroopa“ ja 
Euroopa ühendamise rahastus toetataks esmajärjekorras põllumajandustootjate 
võimestamist ja nende juurdepääsu digiteenustele, ning toetab digitaalse innovatsiooni 
keskuste loomist piirkondlikul tasandil lõppkasutajate lähedal ja eritoetuse andmist 
VKEdele, et kiirendada digitaalse innovatsiooni arendamist ja kasutuselevõttu ning luua 
piirkondlik innovatsiooni ökosüsteem; väljendab toetust arukate külade stiimulite ja/või 
meetmete lisamisele järgmisse mitmeaastasesse finantsraamistikku selliste 
programmide kaudu nagu maaelu arengu programmid;

9. peab oluliseks, et komisjon jätkaks ELi vahenditega toetatavatele põllumajandus- ja 
toidusektorile ning maapiirkondadele keskenduvate tehisintellektivahendite, 
digitehnoloogiate, taristu, ärimudelite ja lühikeste tarneahelatega seotud teadus- ja 
arendustegevuse toetamist, muu hulgas maavaatlusvahendite abil, nagu Copernicuse 
programmi ja Galileo andme- ja teabeteenused ning andmetele ja teabele juurdepääsu 
teenused (DIAS);

10. rõhutab, kui oluline on edendada põllumajandusandmete töötlemiseks sobivate taristute 
ja seadmete arendamist ning sihtotstarbelisi investeeringuid teadlikkuse 
suurendamiseks, digikirjaoskuse ja digioskuste parandamiseks, et toetada 
põllumajandustootjaid, eelkõige väikepõllumajandustootjaid, põllumajandusliku 
toidutööstuse sektori VKEsid ja maakogukondi digiüleminekus; rõhutab 
põllumajandusnõustajate regulaarse koolitamise olulisust, et soodustada 
digitehnoloogiate suuremat kasutuselevõttu põllumajandustootjate seas; rõhutab, et 
võtmelahendus on tugev põllumajanduslik haridus nutitehnoloogia valdkonnas; toetab 
innovatsiooni edendamise parimate tavade kujundamist ja nende jagamist;

11. nõuab küberturvalisuse tugevdamist ja rõhutab, et vaja on jõulist õigusraamistikku, mis 
kaitseks põllumajandustootjate õigust andmesuveräänsusele ning hoiaks ära konkurentsi 
moonutamise ja põllumajandustootjate ja metsaomanike autonoomia vähenemise, 
toetades samas osava andmekasutusega majanduse arengut; kutsub komisjoni üles 
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looma raamistikku põllumajanduslike andmete jagamiseks ja analüüsimiseks, et 
hõlbustada põllumajandusettevõtjate ja -töötajate riskivähendamist ja valmisolekut; 
rõhutab vajadust asetada raamistiku keskmesse toormetootjad ning tagada, et kõigil, 
sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega põllumajandustootjatel, oleks juurdepääs 
tehnoloogiale ja et nad saaksid sellest kasu, olles samas kaitstud tahtmatu ja 
mitteteadliku andmevahetuse eest;

12. tuletab meelde, kui tähtsad on täpsed ja ajakohastatud andmed kaupade ja toodete, 
sealhulgas põllumajanduskaupade ja -toodete kolmandatest riikidest ELi importimise 
kohta; tuletab ühtlasi meelde, et oma 2018. aasta eriaruandes „Mitmed viivitused tolli 
IT-süsteemide rakendamisel: mis läks valesti?“ leidis Euroopa Kontrollikoda, et 
viivitused uue IT-süsteemi rakendamisel tolliliidus olid muu hulgas tingitud ELi ja 
liikmesriikide poolt eraldatud ebapiisavatest vahenditest; on mures, et see viivitus võib 
takistada tolliprotsesside täielikku ajakohastamist, see aga võib muuta keerukaks 
usaldusväärsete ja täpsete andmete kogumise ja/või nende andmete kasutamise kaupade 
ja toodete ekspordi ja impordi puhul; kutsub kõiki asjaomaseid sidusrühmi eraldama 
vajalikke vahendeid uue tolli IT-süsteemi lõpetamiseks, eelistatult varem, kuid mitte 
hiljem kui juba edasilükatud tähtajaks 2025. aastal.
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