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POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja, da Komisija v sporočilu o evropski strategiji za podatke in v beli knjigi o 
umetni inteligenci poudarja, da je kmetijstvo v digitalni dobi strateški sektor javnega 
interesa in da se je med pandemijo covida-19 izkazal za strateško izredno pomembnega; 
se zaveda, da ima digitalna tehnologija velik potencial za podeželje, ter predlaga, da bi 
zasnovali skupni evropski podatkovni prostor za kmetijstvo; glede tega vztraja, da je 
potrebna večja finančna podpora za spodbujanje uporabe digitalne tehnologije v 
kmetijskem sektorju EU in za njeno večjo uporabo v nadzornih sistemih; poziva k 
nadaljnjemu sodelovanju med državami članicami pri ukrepih za digitalizacijo 
kmetijstva;

2. pozdravlja deklaracijo iz leta 2019 o sodelovanju na področju pametne in trajnostne 
digitalne prihodnosti za evropsko kmetijstvo in podeželje, v kateri se priznava, da lahko 
digitalna tehnologija in uporaba podatkov prispevata k reševanju pomembnih in nujnih 
gospodarskih, socialnih, podnebnih in okoljskih izzivov, pred katere sta postavljena 
agroživilski sektor in podeželje v EU; 

3. želi spomniti, da je mogoče s podatki povečati trajnost in konkurenčnost v vsej 
agroživilski in gozdarski verigi ter zmanjšati tveganja za kmetijsko in gozdarsko 
proizvodnjo ter za prihodke kmetov in lastnikov gozdov; poudarja, da široka dostopnost 
podatkov pomaga pri razvoju inovativnih in trajnostnih tehnik, kakršna sta precizno 
kmetijstvo in precizna živinoreja, tako da se bodo učinkoviteje porabljali viri in se bodo 
bolje uresničevali cilji strategije „od vil do vilic“; podpira raziskave in razvoj v 
agroživilskem sektorju v skladu s smernicami programa Obzorje Evropa ter poudarja, 
da morajo biti na vseh ravneh sektorja dostopne inovativne in trajnostne tehnike;

4. poudarja, da imamo podatki pomembno vlogo pri izboljševanju informacij za 
potrošnike, saj omogočajo sledljivost agroživilskih proizvodov in uporabo digitalnih 
oznak, in pri zmanjševanju količin zavržene hrane ter učinkoviti in pravočasni uporabi 
kmetijskih in gozdarskih proizvodnih virov, kar lahko vse prispeva k odpornejšemu in 
bolj trajnostnemu agroživilskemu sektorju ter bo imelo mnogotere koristi za potrošnike, 
proizvajalce in okolje; ob tem poudarja, da bodo imeli podatki pomembno vlogo pri 
uspešnem izvajanju strategije „od vil do vilic“;

5. želi spomniti, da digitalna tehnologija že precej prispeva k zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov v evropskem kmetijstvu in pomaga povečevati njegovo skupno 
produktivnost; meni, da lahko inovacije, nova tehnologija, zlasti pa velepodatki, veliko 
prispevajo k uresničevanju evropskega zelenega dogovora in da bi lahko pomagali tudi 
premostiti razkorak med sedanjimi sin prihodnjimi cilji glede okolja in socialnega 
razvoja ter obenem ohraniti zanesljivo oskrbo s hrano in konkurenčnost agroživilskega 
sektorja; se zaveda, da so visokokakovostni podatki pomembni za zmanjšanje 
ekološkega odtisa agroživilskega sektorja in uresničevanje več ciljev trajnostnega 
razvoja, ki jih je določila generalna skupščina Združenih narodov;

6. poziva nacionalne oziroma regionalne oblasti, naj okrepijo razvoj orodij za obdelavo 
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podatkov in orodij, ki temeljijo na podatkih, za sektorje, ki so zelo odvisni od naravnih 
in človeških zunanjih dejavnikov in za katere so točni in posodobljeni podatki 
bistvenega pomena, na primer čebelarstvo;

7. želi opomniti, da je EU vodilna v svetu na področju standardov dobrobiti živali; zato 
poziva organe držav članic, naj izboljšajo zbiranje in obdelavo podatkov, da bi 
zagotovili hitrejše in boljše diagnosticiranje in zdravljenje živali, denimo goveda, 
kopitarjev, drobnice, perutnine in čebel, med drugim za zmanjšanja antimikrobične 
odpornosti;

8. poudarja, da je treba s podpornimi ukrepi zmanjšati razkorak med dostopom do 
poslovnih priložnosti in storitev med mesti in podeželjem ter povsod na podeželju 
zagotoviti cenovno sprejemljiv, varen in vsesplošni dostop do širokopasovne povezave 
visoke hitrosti; poudarja, da te storitve omogočajo uporabo tehnologije, ki temelji na 
podatkih, in razvoj „pametnega kmetovanja“ ali „e-kmetovanja“, s čimer se lahko 
odprejo kakovostna delovna mesta in dodatne ekonomske priložnosti ter se na 
območjih, od koder se prebivalstvo odseljuje, omogoči generacijska pomladitev in 
okrepi enakost spolov; poziva, naj se kmetom omogoči večja vloga ter naj se v 
prihodnjem programu za digitalno Evropo in instrumentu za povezovanje Evrope 
prednostno podpre dostop kmetov do digitalnih storitev, in zagovarja postavljanje 
regionalnih vozlišč za digitalne inovacije, ki bodo blizu končnim uporabnikom in bodo 
omogočala posebno podporo malim in srednjim podjetjem za hitrejši razvoj in 
sprejemanje digitalnih inovacij, obenem pa se bo tako oblikovalo regionalno 
inovacijsko okolje; podpira, da bi v naslednji večletni finančni okvir vključili pobude 
oziroma ukrepe za pametne vasi, na primer s programi za razvoj podeželja;

9. meni, da je bistvenega pomena, da Komisija še naprej podpira raziskave in razvoj orodij 
umetne inteligence, digitalne tehnologije, infrastrukture, poslovnih modelov in kratkih 
dobavnih verig s poudarkom na agroživilskem in gozdarskem sektorju ter s podporo 
orodij EU, vključno z orodji za opazovanje Zemlje, kot so podatkovne in informacijske 
storitve ter storitve dostopa do podatkov in informacij v sistemih Copernicus in Galileo 
(DIAS);

10. poudarja, da je pomembno spodbujati razvoj infrastrukture in naprav za obdelavo 
kmetijskih podatkov ter namenske naložbe za ozaveščanje, digitalno opismenjevanje in 
digitalno izpopolnjevanje, da bi kmete, agroživilska mala in srednja podjetja in 
podeželske skupnosti podprli pri digitalnem prehodu; poudarja, da je potrebno redno 
usposabljanje kmetijskih svetovalcev, da se kmetom omogoči čim boljše usvajanje 
digitalne tehnologije; poudarja, da je tu poglavitnega pomena močan kmetijski 
izobraževalni sistem za pametno tehnologijo; spodbuja k oblikovanju in izmenjavi 
dobre prakse za spodbujanje inovacij;

11. poziva k okrepitvi kibernetske varnosti in poudarja, da je potreben zanesljiv pravni 
okvir, ki bi varoval pravico kmetov in lastnikov gozdov do podatkovne suverenosti ter 
onemogočal izkrivljanje konkurence in krnitev samostojnosti kmetov, hkrati pa bo 
podpiral razvoj podatkovno okretnega gospodarstva; poziva Komisijo, naj oblikuje 
okvir za izmenjavo in analizo kmetijskih podatkov, s katerim bi omogočili 
zmanjševanje tveganj ter večjo pripravljenost kmetov in delavcev v agroživilskem 
sektorju; poudarja, da je treba primarne proizvajalce postaviti v središče tega okvira in 
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poskrbeti, da bo mogel do tehnologije priti vsakdo in jo uporabljati brez bojazni pred 
nenamernim in nezavednim deljenjem podatkov, vključno z nosilci malih in srednjih 
kmetij;

12. želi opomniti, da morajo biti podatki o uvozu blaga in proizvodov iz tretjih držav točni 
in ažurni, in to velja tudi za kmetijsko blago in proizvode; želi tudi spomniti, da je 
Evropsko računsko sodišče leta 2018 objavilo posebno poročilo z naslovom Vrsta 
zamud pri carinskih sistemih IT – Kakšni so bili problemi? in ugotovilo, da je prišlo do 
zamud pri izvajanju novega informacijskega sistema za carinsko unijo, med drugim 
zaradi nezadostnih sredstev zanj v EU in državah članicah; ima pomisleke, da bi te 
zamude utegnile zavreti dokončno posodobitev ustreznih carinskih postopkov, kar bi 
ogrozilo zbiranje oziroma uporabo zanesljivih in točnih podatkov o uvozu in izvozu 
blaga in proizvodov; poziva vse deležnike, naj priskrbijo potrebna sredstva za 
čimprejšnje dokončanje novega carinskega informacijskega sistema, najpozneje pa do 
roka, ki je bil preložen na leto 2025.
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