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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä, että komission tiedonannossa ”Euroopan datastrategia” ja komission 
valkoisessa kirjassa tekoälystä maatalous otetaan esille digitaalisen aikakauden yleistä 
etua koskevana strategisena alana ja korostaa, että maaseutuelintarvikeala on 
osoittautunut strategisesti erittäin merkittäväksi covid-19-pandemian aikana; tunnustaa 
digitaaliteknologian potentiaalin maaseutualueilla ja ehdottaa yhteisen eurooppalaisen 
maatalouden tietoalueen kehittämistä; korostaa tässä yhteydessä tarvetta lisätä 
taloudellista tukea digitaaliteknologian käytön edistämiseksi EU:n maatalousalalla ja 
lisätä näiden teknologioiden käyttöä valvontajärjestelmissä; kehottaa lisäämään 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä maatalouden digitalisointitoimissa;

2. muistuttaa vuonna 2019 allekirjoitetusta yhteistyöjulkilausumasta ”Älykäs ja kestävä 
digitaalinen tulevaisuus maataloudessa ja maaseudulla Euroopassa” ja toteaa, että siinä 
tunnustetaan digitaaliteknologian ja datan käytön potentiaali EU:n maatalous- ja 
elintarvikesektorin ja maaseudun merkittäviin ja kiireellisiin taloudellisiin ja sosiaalisiin 
sekä ilmastoa ja ympäristöä koskeviin haasteisiin puuttumisessa;

3. muistuttaa datan mahdollisuuksista parantaa kestävyyttä ja kilpailukykyä kaikkialla 
maatalouselintarvike- ja metsätalousketjuissa ja vähentää maa- ja metsätaloustuotantoon 
sekä viljelijöiden ja metsänomistajien tuloihin kohdistuvia riskejä; korostaa, että datan 
laaja saatavuus edistää innovatiivisten ja kestävien tekniikoiden, kuten täsmäviljelyn ja 
täsmäkarjankasvatuksen, kehittämistä, mikä auttaa käyttämään resursseja 
tehokkaammin ja saavuttamaan pellolta pöytään -strategian tavoitteet; kannattaa 
tutkimusta ja kehittämistä maatalouselintarvikealalla Euroopan horisontti -ohjelman 
suuntaviivojen mukaisesti ja toteaa, että innovatiivisten ja kestävien tekniikkojen 
saatavuus alan kaikilla tasoilla on tärkeää;

4. korostaa datan merkitystä kuluttajille tarjottavan tiedon parantamisessa 
maatalouselintarviketuotteiden jäljitettävyyden ja digitaalisten merkintöjen käytön 
avulla, elintarvikejätteen vähentämisessä sekä resurssien tehokkaan ja oikea-aikaisen 
käytön mahdollistamisessa maa- ja metsätaloudessa, mikä saattaa edistää 
muutosjoustavampaa ja kestävämpää maatalouselintarvikealaa, josta on suurta hyötyä 
kuluttajille, tuottajille ja ympäristölle; korostaa tässä yhteydessä datan merkitystä 
pellolta pöytään -strategian onnistuneessa täytäntöönpanossa;

5. muistuttaa digitaaliteknologian merkityksestä EU:n maatalouden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja sen yleisen tuottavuuden lisäämisessä; 
katsoo, että innovointi, uudet teknologiat ja massadata voivat erityisesti edistää 
merkittävästi vihreän kehityksen ohjelmaa ja että niillä voidaan kuroa umpeen 
nykyisten ja tulevien ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten kehitystavoitteiden välistä 
kuilua ja säilyttää samalla elintarviketurva ja maatalouselintarvikealan kilpailukyky; 
toteaa, että laadukkaalla datalla voi olla merkitystä maatalouselintarvikealan ekologisen 
jalanjäljen pienentämisessä ja useiden Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 
määrittelemien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa;
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6. kehottaa kansallisia ja/tai alueellisia viranomaisia tehostamaan tietojenkäsittelyn ja 
dataan perustuvien välineiden kehittämistä mehiläishoidon kaltaisille aloille, jotka ovat 
hyvin riippuvaisia luontoon liittyvistä tekijöistä ja ihmisvetoisista ulkoisista tekijöistä ja 
joille täsmällinen ja päivitetty data on ratkaisevan tärkeää;

7. muistuttaa, että EU on maailmanlaajuisessa johtoasemassa eläinten hyvinvointia 
koskevien normien alalla; kehottaa tämän osalta jäsenvaltioiden viranomaisia 
parantamaan datankeruuta ja käsittelyä, jotta voidaan tarjota nopeampaa ja parempaa 
karjan sairauksien diagnosointia ja hoitoa muun muassa nautakarjalle, hevoseläimille, 
pienille märehtijöille, siipikarjalle ja mehiläisille tavoitteena myös vähentää niiden 
hankinnaista mikrobilääkeresistenssiä;

8. korostaa tarvetta tukitoimille kaventamaan kuilua, joka vallitsee kaupunki- ja 
maaseutualueiden liiketoimintamahdollisuuksien ja palvelujen saatavuuden välillä, 
mukaan lukien kohtuuhintaisen, turvallisen ja laajan nopean laajakaistan saatavuuden 
takaaminen kaikille maaseutualueille; painottaa, että näillä laajakaistapalveluilla 
mahdollistetaan datavetoisen teknologian käyttö, esimerkiksi älykäs maanviljely tai 
sähköinen maanviljely, joilla on mahdollisuuksia luoda uusia laadukkaita työpaikkoja ja 
lisätä taloudellisia mahdollisuuksia sekä helpottaa sukupolvenvaihdoksia alueilla, jotka 
kärsivät väestökadosta, ja lujittaa samalla sukupuolten yhdenvertaisuutta; kehottaa 
tukemaan tulevassa Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa ja Verkkojen Eurooppa -
välineessä ensisijaisena tavoitteena viljelijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja 
digitaalisten palvelujen saatavuutta ja kannattaa digitaalisten innovointikeskittymien 
perustamista alueellisella tasolla lähellä loppukäyttäjiä sekä pk-yritysten erityistä 
tukemista, jotta voidaan nopeuttaa digitaalisten innovaatioiden kehittämistä ja 
käyttöönottoa ja luoda alueellinen innovaatioekosysteemi; ilmaisee tukensa älykkäitä 
kyliä koskevien kannustimien ja/tai toimenpiteiden sisällyttämiselle seuraavaan 
monivuotiseen rahoituskehykseen maaseudun kehittämisohjelmien kaltaisten ohjelmien 
kautta;

9. pitää olennaisen tärkeänä, että komissio tukee edelleen tekoälylaitteisiin, 
digitaaliteknologiaan, infrastruktuuriin, liiketoimintamalleihin ja lyhyisiin 
toimitusketjuihin liittyvää tutkimusta ja kehittämistä, jossa keskitytään 
maatalouselintarvike- ja metsätalousalaan, joita tuetaan EU:n välineillä, kuten 
Copernicus- ja Galileo-maanseurantaohjelmien kaltaisiin data- ja tietopalveluihin sekä 
datan ja informaation saantipalveluihin (DIAS);

10. korostaa, että on tärkeää edistää maatalousdatan käsittelyyn soveltuvan infrastruktuurin 
ja laitteiden kehittämistä sekä kohdennettuja investointeja tietoisuuden lisäämiseksi, 
digitaalisen lukutaidon parantamiseksi ja digitaalisten taitojen parantamiseksi, jotta 
voidaan tukea viljelijöitä, erityisesti pienviljelijöitä, maatalouselintarvikealan pk-
yrityksiä ja maaseutuyhteisöjä digitaalisessa siirtymässä; painottaa, että maatilaneuvojia 
on koulutettava säännöllisesti, jotta maanviljelijät voivat ottaa paremmin käyttöön 
digitaaliteknologioita; korostaa, että älykkään teknologian vahva 
maatalouskoulutusjärjestelmä on avainasemassa; kannustaa luomaan ja jakamaan 
parhaita käytäntöjä innovoinnin edistämiseksi;

11. kehottaa tehostamaan kyberturvallisuutta ja korostaa, että tarvitaan vakaa oikeudellinen 
kehys, jolla turvataan viljelijöiden oikeus datasuvereniteettiin ja estetään kilpailun 
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vääristyminen ja viljelijöiden ja metsänomistajien itsemääräämisoikeuden 
heikentyminen tukemalla samalla datatalouden kehittämistä; kehottaa komissiota 
laatimaan puitteet maatalousdatan jakamiselle ja analysoinnille tavoitteena helpottaa 
riskien vähentämistä sekä lisätä viljelijöiden ja maatalouselintarvikealan työntekijöiden 
valmiuksia; pitää tärkeänä alkutuottajien asettamista kehyksen keskiöön ja sen 
varmistamista, että myös pienten ja keskisuurten tilojen viljelijät voivat saada 
käyttöönsä teknologiaa ja hyötyä siitä, samalla kun heitä suojellaan tahattomalta ja 
tietoon perustumattomalta tietojen jakamiselta;

12. muistuttaa, että täsmälliset ja päivitetyt tiedot kolmansista maista unioniin tuoduista 
tavaroista ja tuotteista, myös maataloustuotteista, ovat tärkeitä; muistuttaa myös, että 
vuoden 2018 erityiskertomuksessaan ”Mikä on viivästyttänyt tullin tietoteknisten 
järjestelmien toteuttamista?” Euroopan tilintarkastustuomioistuin totesi, että 
viivästykset tulliunionin uuden tietoteknisen järjestelmän täytäntöönpanossa johtuivat 
muun muassa EU:n ja jäsenvaltioiden myöntämien varojen riittämättömyydestä; 
ilmaisee huolensa siitä, että viivästykset saattavat haitata tullimenettelyjen 
täysimääräistä nykyaikaistamista, mikä saattaa vaarantaa tavaroiden ja tuotteiden 
tuontia ja vientiä koskevan luotettavan ja täsmällisen datan keruuta ja/tai käyttöä; 
kehottaa kaikkia asianomaisia sidosryhmiä myöntämään tarvittavat resurssit tullin 
uuden tietoteknisen järjestelmän loppuunsaattamiseksi mieluiten ennen mutta 
viimeistään lykättyyn määräaikaan vuonna 2025 mennessä;
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