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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że komunikat Komisji pt. „Europejska strategia w 
zakresie danych” i jej biała księga w sprawie sztucznej inteligencji podkreślają 
znaczenie rolnictwa jako strategicznego sektora publicznego dla ery cyfrowej i 
podkreśla fakt, że sektor rolno-spożywczy okazał się sektorem o dużym znaczeniu 
strategicznym w czasie trwającej pandemii COVID-19; uznaje potencjał, jaki 
technologie cyfrowe mają na obszarach wiejskich, i proponuje opracowanie wspólnej 
europejskiej przestrzeni danych dotyczących rolnictwa; podkreśla w związku z tym 
potrzebę większego wsparcia finansowego w celu promowania wykorzystania 
technologii cyfrowych w sektorze rolnym UE oraz większego wykorzystania tych 
technologii w systemach kontroli; wzywa do dalszej współpracy między państwami 
członkowskimi w zakresie środków digitalizacji rolnictwa;

2. pochwala deklarację współpracy pt. „Inteligentna i zrównoważona cyfrowa przyszłość 
dla europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich” podpisaną w 2019 r., w której 
uznano potencjał technologii cyfrowych i wykorzystywania danych jako wsparcia w 
sprostaniu istotnym i pilnym wyzwaniom gospodarczym, społecznym, klimatycznym i 
środowiskowym, przed którymi stoją unijny sektor rolno-spożywczy i obszary wiejskie; 

3. przypomina o potencjale danych w celu zwiększenia zrównoważonego charakteru i 
konkurencyjności w całym łańcuchu rolno-spożywczym i łańcuchu leśnictwa, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka w odniesieniu do produkcji rolnej i leśnej oraz 
dochodów rolników i właścicieli lasów; podkreśla, że szeroki dostęp do danych 
przyczynia się do rozwoju innowacyjnych i zrównoważonych technik – takich jak 
rolnictwo precyzyjne i precyzyjna hodowla zwierząt gospodarskich – które pomogą 
efektywniej wykorzystywać zasoby i osiągnąć cele strategii „od pola do stołu”; wspiera 
badania i rozwój w sektorze rolno-spożywczym zgodne z wytycznymi opracowanymi w 
ramach programu „Horyzont Europa” i zwraca uwagę na znaczenie dostępności 
innowacyjnych u zrównoważonych technik na wszystkich poziomach tego sektora;

4. podkreśla rolę danych w poprawie informacji udostępnianych konsumentom, 
umożliwiających identyfikowalność i stosowanie etykiet cyfrowych dla produktów 
rolno-spożywczych, ich roli w ograniczaniu marnotrawienia żywności, a także w 
umożliwianiu efektywnego i terminowego wykorzystywania zasobów w produkcji 
rolnej i leśnej, co może przyczynić się do powstania bardziej odpornego i 
zrównoważonego sektora rolno-spożywczego przynoszącego znaczne korzyści 
konsumentom, producentom i środowisku; w tym kontekście podkreśla rolę danych w 
skutecznym wdrażaniu strategii „od pola do stołu”;

5. zwraca uwagę na znaczenie technologii cyfrowych w osiąganiu redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w rolnictwie UE przy jednoczesnym zwiększeniu jego ogólnej 
wydajności; uważa, że innowacje, nowe technologie i w szczególności duże zbiory 
danych mogą znacząco przyczynić się do realizacji Zielonego Ładu oraz że mogą one 
wypełnić lukę między obecnymi i przyszłymi celami rozwoju środowiskowego i 
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społecznego, przy jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa żywnościowego i 
konkurencyjności sektora rolno-spożywczego; zauważa, że wysokiej jakości dane mogą 
odegrać rolę w zmniejszaniu śladu ekologicznego sektora rolno-spożywczego i 
realizacji kilku celów zrównoważonego rozwoju określonych przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ;

6. wzywa organy krajowe lub regionalne do zintensyfikowania opracowywania narzędzi 
przetwarzania danych i narzędzi opartych na danych dla sektorów takich jak 
pszczelarstwo, które są w dużym stopniu zależne od naturalnych i ludzkich czynników 
zewnętrznych i dla których precyzyjne i aktualne dane mają zasadnicze znaczenie;

7. przypomina, że UE zajmuje czołową pozycję na świecie, jeżeli chodzi o normy 
dobrostanu zwierząt; wzywa w tym kontekście organy państw członkowskich do 
usprawnienia gromadzenia i przetwarzania danych w celu zapewnienia szybszej i 
dokładniejszej diagnozy medycznej oraz szybszego i skuteczniejszego leczenia zwierząt 
gospodarskich, takich jak bydło, koniowate, małe przeżuwacze, drób i pszczoły, 
również aby zmniejszyć wśród nich oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe;

8. podkreśla potrzebę środków wsparcia w celu zmniejszenia przepaści między dostępem 
obszarów miejskich i wiejskich do możliwości biznesowych i usług, w tym zapewnienia 
przystępnego cenowo, bezpiecznego i powszechnego dostępu do szybkich sieci 
szerokopasmowych na wszystkich obszarach wiejskich; podkreśla, ze usługi 
szerokopasmowe umożliwiają korzystanie z technologii opartej na danych, w tym 
rozwój „inteligentnego rolnictwa” lub „e-rolnictwa”, w ramach których mogą 
powstawać miejsca pracy wysokiej jakości i dalsze możliwości gospodarcze dla 
obszarów wiejskich, a także ułatwią wymianę pokoleń na obszarach zmagających się z 
wyludnieniem, przy jednoczesnym wzmocnieniu równouprawnienia płci; apeluje o 
wzmocnienie pozycji rolników i o priorytetowe wspieranie dostępu rolników do usług 
cyfrowych w ramach przyszłego programu „Cyfrowa Europa” i instrumentu „Łącząc 
Europę”, a także popiera tworzenie centrów innowacji cyfrowych na szczeblu 
regionalnym, blisko użytkowników końcowych, i udzielanie szczególnego wsparcia 
MŚP, aby przyspieszyć rozwój i absorpcję innowacji cyfrowych oraz stworzyć 
regionalny ekosystem innowacji; wyraża poparcie dla włączenia zachęt lub środków na 
rzecz inteligentnych wsi do kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF) za 
pośrednictwem takich programów, jak programy rozwoju obszarów wiejskich;

9. uważa za istotne, aby Komisja w dalszym ciągu intensyfikowała badania i rozwój w 
odniesieniu do narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, technologii cyfrowych, 
infrastruktury, modeli biznesowych i łańcuchów dostaw koncentrujących się na 
sektorze rolno-spożywczym i leśnym wspieranych za pośrednictwem unijnych narzędzi, 
m.in. narzędzi obserwacji Ziemi, takich jak usługi programu Copernicus dotyczące 
danych i informacji oraz usługi w zakresie dostępu do danych i informacji (DIAS);

10. podkreśla znaczenie promowania rozwoju infrastruktury i urządzeń umożliwiających 
przetwarzanie danych rolniczych, a także ukierunkowanych inwestycji promujących 
podnoszenie świadomości, zwiększanie alfabetyzmu cyfrowego i umiejętności 
cyfrowych w celu wspierania rolników, zwłaszcza drobnych rolników, MŚP z sektora 
rolno-spożywczego i społeczności wiejskich w transformacji cyfrowej; kładzie nacisk 
na konieczność prowadzenia regularnych szkoleń dla doradców rolniczych, aby 
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umożliwić zwiększenie wprowadzania technologii cyfrowych przez rolników; 
podkreśla, że silny system edukacji rolniczej w zakresie inteligentnych technologii ma 
kluczowe znaczenie; wspiera wypracowanie i wymianę najlepszych praktyk w celu 
promowania innowacji;

11. wzywa do wzmocnienia cyberbezpieczeństwa i podkreśla, że potrzebne są solidne ramy 
prawne gwarantujące prawo rolników i właścicieli lasów do suwerenności w zakresie 
danych oraz zapobiegające zakłóceniom konkurencji i pogarszaniu się autonomii 
rolników i właścicieli lasów, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju gospodarki opartej 
na danych; wzywa Komisję do opracowania ram wymiany i analizy danych 
dotyczących rolnictwa, by ułatwić ograniczanie ryzyka oraz przygotowanie rolników i 
pracowników w sektorze rolno-spożywczym; podkreśla potrzebę umieszczenia 
producentów surowców w centrum ram i zapewnienia wszystkim, w tym rolnikom 
posiadającym małe i średnie gospodarstwa rolne, dostępu do technologii i korzystania z 
niej, a jednocześnie ochrony przed nieumyślną i nieświadomą wymianą danych;

12. przypomina o znaczeniu dokładnych i aktualnych danych na temat przywozu z państw 
trzecich do UE towarów i produktów, w tym towarów i produktów rolniczych; 
przypomina również, że w swoim sprawozdaniu z 2018 r. pt. „Szereg opóźnień we 
wdrażaniu informatycznych systemów celnych: jak do nich doszło?” Europejski 
Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że opóźnienia we wdrażaniu nowego systemu 
informatycznego dla unii celnej były spowodowane m.in. przydzieleniem 
niewystarczających zasobów przez UE i państwa członkowskie; obawia się, że 
opóźnienie to może utrudnić całkowitą modernizację odnośnych procedur celnych, co 
mogłoby podważać gromadzenie lub wykorzystywanie wiarygodnych i dokładnych 
danych na temat wywozu i przywozu towarów i produktów; wzywa wszystkie 
zainteresowane strony, aby przewidziały zasoby niezbędne do ukończenia nowego 
informatycznego systemu celnego, najlepiej przed terminem przesuniętym na 2025 r., 
ale nie później.
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