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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas paziņojumā “Eiropas Datu stratēģija” un tās Baltajā 
grāmatā par mākslīgo intelektu lauksaimniecība ir uzsvērta kā stratēģiska sabiedrības 
interešu nozare digitālajā laikmetā, un uzsver, ka agropārtikas nozare ir stratēģiski 
nozīmīga pašreizējās Covid-19 pandēmijas laikā; atzīst digitālo tehnoloģiju potenciālu 
lauku apvidos un ierosina izveidot kopēju Eiropas lauksaimniecības datu telpu; šajā 
sakarā uzstāj, ka ir vajadzīgs lielāks finansiālais atbalsts, lai veicinātu digitālo 
tehnoloģiju izmantošanu ES lauksaimniecības nozarē, un ka šīs tehnoloģijas ir vairāk 
jāizmanto kontroles sistēmās; prasa dalībvalstīm turpināt sadarbību lauksaimniecības 
digitalizācijas pasākumu jomā;

2. atzinīgi vērtē 2019. gada sadarbības deklarāciju “Vieda un ilgtspējīga digitālā nākotne 
Eiropas lauksaimniecībai un lauku apvidiem”, kurā atzīts digitālo tehnoloģiju un datu 
izmantošanas potenciāls, lai palīdzētu risināt svarīgās un steidzamās ekonomiskās, 
sociālās, klimata un vides problēmas, ar ko saskaras ES agropārtikas nozare un lauku 
apvidi; 

3. atgādina par datu potenciālu palielināt ilgtspēju un konkurētspēju visā agropārtikas un 
mežsaimniecības ķēžu garumā, samazinot riskus lauksaimnieciskajā un 
mežsaimniecības ražošanā un attiecībā uz lauksaimnieku un meža īpašnieku 
ienākumiem; uzsver, ka plaša piekļuve datiem palīdz izstrādāt inovatīvas un ilgtspējīgas 
metodes, piemēram, precīzo lauksaimniecību un precīzo lopkopību, kas palīdzēs 
efektīvāk izmantot resursus un sasniegt stratēģijas “no lauka līdz galdam” mērķus; 
atbalsta pētniecību un izstrādi agropārtikas nozarē, ievērojot programmas “Apvārsnis 
Eiropa” vadlīnijas, un norāda, ka ir svarīgi nodrošināt inovatīvu un ilgtspējīgu metožu 
pieejamību visos nozares līmeņos;

4. uzsver datu lomu patērētājiem sniegtās informācijas uzlabošanā ar agropārtikas 
produktu izsekojamību un digitālo marķējumu izmantošanu, to lomu pārtikas 
izšķērdēšanas samazināšanā, kā arī resursu efektīvā un savlaicīgā izmantošanā 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, potenciāli veicinot noturīgāku un ilgtspējīgāku 
agropārtikas nozari, kas sniedz ievērojamu labumu patērētājiem, ražotājiem un videi; 
šajā kontekstā uzsver datu lomu stratēģijas “no lauka līdz galdam” sekmīgā īstenošanā;

5. atgādina, ka digitālajām tehnoloģijām ir bijusi liela nozīme siltumnīcefekta gāzu (SEG) 
emisiju samazināšanā ES lauksaimniecībā, vienlaikus palielinot tās vispārējo 
produktivitāti; uzskata, ka inovācija, jaunās tehnoloģijas un jo īpaši lielie dati var sniegt 
būtisku ieguldījumu zaļā kursa īstenošanā un ka tiem ir potenciāls pārvarēt plaisu starp 
pašreizējiem un turpmākajiem vides un sociālās attīstības mērķiem, vienlaikus 
saglabājot pārtikas nodrošinājumu un agropārtikas nozares konkurētspēju; norāda, ka 
augstas kvalitātes datiem var būt nozīme agropārtikas nozares ekoloģiskās pēdas 
samazināšanā un vairāku ANO Ģenerālās asamblejas noteikto ilgtspējīgas attīstības 
mērķu sasniegšanā;
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6. mudina valsts un/vai reģionālās iestādes veicināt datu apstrādes un uz datiem balstītu 
rīku izstrādi tādās nozarēs kā biškopība, kuras ir lielā mērā atkarīgas no dabas un 
cilvēku virzītiem ārējiem faktoriem un kurās izšķiroša nozīme ir precīziem un 
atjauninātiem datiem;

7. atgādina , ka ES ir viena no pasaules līderiem dzīvnieku labturības standartu jomā; šajā 
kontekstā mudina dalībvalstu iestādes uzlabot datu vākšanu un apstrādi, lai nodrošinātu 
ātrāku un labāku medicīnisko diagnozi un ārstēšanu tādiem lauksaimniecības 
dzīvniekiem kā liellopi, zirgu dzimtas dzīvnieki, mazie atgremotāji, mājputni un bites, 
tostarp ar mērķi samazināt mikrobu rezistenci (AMR);

8. uzsver, ka ir vajadzīgi atbalsta pasākumi, lai mazinātu plaisu starp pilsētu un lauku 
apvidu piekļuvi uzņēmējdarbības iespējām un pakalpojumiem, tostarp jānodrošina 
pieejama, droša un plaša piekļuve ātrdarbīgam platjoslas pieslēgumam visiem lauku 
apvidiem; uzsver, ka šie platjoslas pakalpojumi ļauj izmantot uz datiem balstītu 
tehnoloģiju, tostarp attīstīt “viedo lauksaimniecību” jeb “e-lauksaimniecību”, kam ir 
potenciāls radīt kvalitatīvas darbvietas un turpmākas ekonomiskās iespējas un kas 
veicinās paaudžu maiņu teritorijās, kuras cīnās ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, un 
vienlaikus stiprinās dzimumu līdztiesību; prasa atbalstīt lauksaimnieku iespēju 
palielināšanu un nākamajā Digitālās Eiropas programmā un Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentā prioritārā kārtā atbalstīt lauksaimnieku piekļuvi digitālajiem 
pakalpojumiem un atbalsta digitālās inovācijas centru izveidi reģionālā līmenī tuvu 
galalietotājiem un īpaša atbalsta sniegšanu MVU, lai paātrinātu digitālo inovāciju 
attīstību un ieviešanu un izveidotu reģionālu inovācijas ekosistēmu; pauž atbalstu viedo 
ciematu stimulu un/vai pasākumu iekļaušanai nākamajā daudzgadu finanšu shēmā 
(DFS), izmantojot tādas programmas kā lauku attīstības programmas (LAP);

9. uzskata, ka ir būtiski, lai Komisija turpinātu palielināt pētniecību un izstrādi (R&D) 
attiecībā uz mākslīgā intelekta instrumentiem, digitālajām tehnoloģijām, infrastruktūru, 
uzņēmējdarbības modeļiem un īsām piegādes ķēdēm, koncentrējoties uz agropārtikas un 
mežsaimniecības nozarēm, ko atbalsta ES instrumenti, tostarp, bet ne tikai, Zemes 
novērošanas instrumenti, piemēram, Copernicus un Galileo datu un informācijas 
pakalpojumi un datu un informācijas piekļuves pakalpojumi (DIAS);

10. uzsver, ka ir svarīgi veicināt tādas infrastruktūras un ierīču attīstību, kas spēj apstrādāt 
lauksaimniecības datus, kā arī mērķtiecīgas investīcijas, lai veicinātu informētības 
palielināšanu, digitālās pratības uzlabošanu un digitālās prasmes nolūkā atbalstīt 
lauksaimniekus, jo īpaši mazos lauksaimniekus, MVU agropārtikas nozarē un lauku 
kopienas digitālajā pārejā; uzsver, ka lauku saimniecību konsultanti ir regulāri 
jāapmāca, lai lauksaimnieki varētu labāk ieviest digitālās tehnoloģijas; uzsver, ka 
būtiska nozīme ir spēcīgai lauksaimniecības izglītības sistēmai viedo tehnoloģiju jomā; 
atbalsta paraugprakses izveidi un apmaiņu ar to, lai veicinātu inovāciju;

11. prasa pastiprināt kiberdrošību un uzsver, ka ir vajadzīgs stingrs tiesiskais regulējums, 
kas aizsargātu lauksaimnieku un mežu īpašnieku tiesības uz datu suverenitāti un 
nepieļautu konkurences izkropļojumus un lauksaimnieku un mežu īpašnieku 
autonomijas pasliktināšanos, vienlaikus atbalstot elastīgas datu ekonomikas attīstību; 
aicina Komisiju izstrādāt sistēmu lauksaimniecības datu apmaiņai un analīzei, lai 
veicinātu riska mazināšanu un lauksaimnieku un darba ņēmēju gatavību agropārtikas 
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nozarē; uzsver nepieciešamību regulējuma centrā izvirzīt primāros ražotājus un 
nodrošināt, ka ikviens, tostarp lauksaimnieki ar mazām un vidējām saimniecībām, var 
piekļūt tehnoloģijām un gūt no tām labumu, vienlaikus aizsargājot viņus no netīšas un 
neinformētas datu apmaiņas;

12. atgādina, cik svarīgi ir precīzi un atjaunināti dati par preču un produktu, tostarp 
lauksaimniecības preču un produktu, importu no trešām valstīm uz ES; turklāt atgādina, 
ka Eiropas Revīzijas palāta 2018. gada īpašajā ziņojumā “Kāpēc vairākkārt kavējās 
muitas IT sistēmu ieviešana” konstatēja, ka kavējumi muitas savienības jaunās IT 
sistēmas ieviešanā cita starpā ir radušies tāpēc, ka ES un dalībvalstis ir piešķīrušas 
nepietiekamus resursus; pauž bažas par to, ka šī kavēšanās varētu kavēt attiecīgo muitas 
procesu pilnīgu modernizāciju, kas varētu apdraudēt uzticamu un precīzu datu par preču 
un produktu eksportu un importu vākšanu un/vai izmantošanu; aicina visas attiecīgās 
ieinteresētās personas nodrošināt nepieciešamos resursus jaunās muitas IT sistēmas 
pabeigšanai pirms atliktā termiņa 2025. gadā, bet ne vēlāk.
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