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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

1. üdvözli, hogy "Az európai adatstratégia" című bizottsági közlemény és a mesterséges 
intelligenciáról szóló fehér könyv a mezőgazdaságot a digitális kor stratégiai közérdekű 
ágazataként emeli ki, és hangsúlyozza, hogy az agrár-élelmiszeripari ágazat a 
folyamatban lévő Covid19-világjárvány során még inkább kiemelt stratégiai fontosságú 
ágazatnak bizonyult; elismeri a digitális technológiákban a vidéki területek tekintetében 
rejlő lehetőségeket, és javasolja egy közös európai mezőgazdasági adattér kialakítását; e 
tekintetben kitart amellett, hogy nagyobb pénzügyi támogatásra van szükség a digitális 
technológiák használatának ösztönzése érdekében az uniós mezőgazdasági ágazatban, 
és hogy e technológiákat nagyobb mértékben kell alkalmazni az ellenőrzési 
rendszerekben; további együttműködésre szólít fel a tagállamok között a mezőgazdaság 
digitalizálására irányuló intézkedések terén;

2. üdvözli „Az európai mezőgazdaság és vidéki területek intelligens és fenntartható 
digitális jövője” című, 2019. évi együttműködési nyilatkozatot, amely elismeri a 
digitális technológiákban és az adatok felhasználásában rejlő lehetőségeket az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata és vidéki területei előtt álló fontos és sürgős gazdasági, 
társadalmi, éghajlati és környezeti kihívások megválaszolásának támogatására; 

3. emlékeztet arra, hogy az adatok az agrár-élelmiszeripari és erdészeti lánc egészében 
növelhetik a fenntarthatóságot és a versenyképességet, csökkentve a mezőgazdasági és 
erdészeti termelés kockázatait, illetve a mezőgazdasági termelők és erdőtulajdonosok 
jövedelmét érintő kockázatokat; hangsúlyozza, hogy az adatokhoz való széles körű 
hozzáférés hozzájárul az olyan innovatív és fenntartható technikák kifejlesztéséhez, 
mint a precíziós mezőgazdaság és a precíziós állattenyésztés, amelyek hozzájárulnak az 
erőforrások hatékonyabb felhasználásához és a „termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
célkitűzéseinek eléréséhez; támogatja a Horizont Európa program iránymutatásait 
követő kutatást és fejlesztést az agrár-élelmiszeripari ágazatokban, és felhívja a 
figyelmet az innovatív és fenntartható technikákhoz való hozzáférés fontosságára az 
ágazat minden szintjén;

4. hangsúlyozza az adatok szerepét a fogyasztók számára az agrár-élelmiszeripari 
termékek digitális címkéinek nyomon követhetősége és használata révén nyújtott 
tájékoztatás javításában, az élelmiszer-pazarlás csökkentésében, valamint a 
mezőgazdasági és erdészeti termelésben az erőforrások hatékony és időben történő 
felhasználásának lehetővé tételében, potenciálisan hozzájárulva egy ellenállóbb és 
fenntarthatóbb, a fogyasztók, a termelők és a környezet számára jelentős előnyökkel 
járó agrár-élelmiszeripari ágazathoz; ezzel összefüggésben kiemeli az adatok szerepét a 
„termelőtől a fogyasztóig” stratégia sikeres végrehajtásában;

5. emlékeztet arra, hogy a digitális technológiák fontos szerepet játszottak az 
üvegházhatást okozó gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentésében az uniós 
mezőgazdaságban, miközben növelték annak általános termelékenységét; úgy véli, hogy 
különösen az innováció, az új technológiák és a nagy adathalmazok jelentős mértékben 
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hozzájárulhatnak a „zöld megállapodáshoz”, és képesek lehetnek áthidalni a jelenlegi és 
a jövőbeli környezetvédelmi és társadalmi fejlesztési célok közötti szakadékot, 
miközben fenntartják az élelmezésbiztonságot és az agrár-élelmiszeripari ágazat 
versenyképességét; megjegyzi, hogy a jó minőségű adatok szerepet játszhatnak az 
agrár-élelmiszeripari ágazat ökológiai lábnyomának csökkentésében és az ENSZ 
Közgyűlése által meghatározott számos fenntartható fejlesztési cél elérésében;

6. sürgeti a nemzeti és/vagy regionális hatóságokat, hogy javítsák az adatfeldolgozási és 
adatalapú eszközök fejlesztését az olyan ágazatok számára, mint a méhészet, amelyek 
nagymértékben függnek a természeti és emberközpontú külső tényezőktől, és amelyek 
esetében kulcsfontosságúak a pontos és naprakész adatok;

7. emlékeztet arra, hogy az EU világelső az állatjóléti normák terén; sürgeti e tekintetben a 
tagállami hatóságokat, hogy javítsák az adatgyűjtést és -feldolgozást azzal a céllal, hogy 
gyorsabb és jobb orvosi diagnózist és kezelést biztosítsanak a haszonállatok, többek 
között a szarvasmarhák, a lófélék, a kiskérődzők, a baromfiak és a méhek esetében, az 
antimikrobiális rezisztencia csökkentése céljából is;

8. hangsúlyozza, hogy kísérő intézkedésekre van szükség a városi és vidéki területek üzleti 
lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférése közötti szakadék csökkentése 
céljából, beleértve a nagy sebességű széles sávú hálózatokhoz való megfizethető, 
biztonságos és széles körű hozzáférés biztosítását valamennyi vidéki terület számára; 
kiemeli, hogy ezek a széles sávú szolgáltatások lehetővé teszik az adatközpontú 
technológiák használatát, beleértve az „intelligens gazdálkodás” vagy az „e-
gazdálkodás” fejlesztését, amelyek minőségi munkahelyeket és további gazdasági 
lehetőségeket teremthetnek, és elősegítik a generációváltást az elnéptelenedéssel küzdő 
területeken, miközben erősítik a nemek közötti egyenlőséget; felszólít arra, hogy a 
jövőbeli digitális Európa program és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
prioritásként támogassa a mezőgazdasági termelők szerepvállalásának növelését és a 
mezőgazdasági termelők digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférését, és támogatja a 
digitális innovációs központok létrehozását regionális szinten, közel a 
végfelhasználókhoz, amelyek különleges támogatást nyújtanak a kkv-knak a digitális 
innovációk fejlesztésének és elterjedésének felgyorsítása, valamint egy regionális 
innovációs ökoszisztéma létrehozása érdekében; támogatja az intelligens falvakra 
vonatkozó ösztönzők és/vagy intézkedések beillesztését a következő többéves pénzügyi 
keretbe olyan programokon keresztül, mint a vidékfejlesztési programok;

9. alapvető fontosságúnak tartja, hogy a Bizottság továbbra is fokozza az uniós 
eszközökkel támogatott agrár-élelmiszeripari és erdészeti ágazatokra összpontosító 
kutatást és fejlesztést (K+F) a mesterséges intelligenciával kapcsolatos eszközök, a 
digitális technológiák, az infrastruktúra, az üzleti modellek és a rövid ellátási láncok 
tekintetében, ideértve többek között az olyan Föld-megfigyelési eszközöket, mint a 
Kopernikusz és a Galileo adat- és információs szolgáltatások, valamint az adat- és 
információ-hozzáférési szolgáltatások (DIAS);

10. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy előmozdítsák a mezőgazdasági adatok 
feldolgozására alkalmas infrastruktúra és eszközök fejlesztését, valamint a tudatosság 
növelését, a digitális jártasság javítását és a digitális készségek fejlesztését célzó célzott 
beruházásokat a mezőgazdasági termelők, különösen a mezőgazdasági kistermelők, az 
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agrár-élelmiszeripari ágazatban működő kkv-k és a vidéki közösségek digitális 
átállásban való támogatása céljából; hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági 
tanácsadóknak rendszeres képzésben kell részesülniük annak érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termelők jobban átvehessék a digitális technológiákat; kiemeli, hogy 
kulcsfontosságú az intelligens technológiákkal kapcsolatos erős mezőgazdasági oktatási 
rendszer; támogatja a bevált gyakorlatok kialakítását és megosztását az innováció 
előmozdítása érdekében;

11. felszólít a kiberbiztonság megerősítésére és kiemeli, hogy szilárd jogi keretre van 
szükség, amely biztosítja a mezőgazdasági termelők és az erdőtulajdonosok 
adatszuverenitáshoz való jogát, és megakadályozza a verseny torzulását és a 
mezőgazdasági termelők és az erdőtulajdonosok autonómiájának gyengülését, 
ugyanakkor támogatja az adatagilis gazdaság fejlődését; felszólítja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki keretet az agráradatok megosztására és elemzésére az agrár-élelmiszeripari 
ágazatban tevékenykedő mezőgazdasági termelők és munkavállalók 
kockázatcsökkentésének és felkészültségének elősegítése érdekében; hangsúlyozza, 
hogy az elsődleges termelőket kell a keret középpontjába helyezni, és biztosítani kell, 
hogy mindenki – beleértve a kis- és közepes méretű gazdasággal rendelkező 
mezőgazdasági termelőket is – hozzáférhessen a technológiához és élvezhesse annak 
előnyeit, ugyanakkor védve legyen a nem szándékos és tájékoztatás nélküli 
adatmegosztástól;

12. emlékeztet az áruk és termékek – beleértve a mezőgazdasági árukat és termékeket is – 
harmadik országokból az EU-ba történő behozatalára vonatkozó pontos és naprakész 
adatok fontosságára; emlékeztet továbbá arra, hogy a Számvevőszék „A vámügyi 
informatikai rendszerek sorozatos késedelmei: mi okozott problémát?” című 2018. évi 
különjelentésében megállapította, hogy a vámunió új informatikai rendszerének 
végrehajtását érintő késedelmeket többek között az EU és a tagállamok által biztosított 
források elégtelensége okozta; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ez a késedelem 
akadályozhatja a vonatkozó vámeljárások teljes korszerűsítését, ami veszélyeztetheti az 
áruk és termékek kivitelére és behozatalára vonatkozó megbízható és pontos adatok 
gyűjtését és/vagy felhasználását; felszólítja az érdekelt feleket, hogy gondoskodjanak az 
új vámügyi informatikai rendszer megvalósításához szükséges forrásokról legkésőbb a 
2025-ös elhalasztott határidőig, de lehetőleg még azelőtt.
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