
AD\1224613EL.docx PE653.821v04-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

2020/2216(INI)

25.2.2021

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

σχετικά με τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: άρση των 
φραγμών στη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και βελτίωση της 
χρήσης της ΤΝ για τους Ευρωπαίους καταναλωτές
(2020/2216(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ivo Hristov



PE653.821v04-00 2/14 AD\1224613EL.docx

EL

PA_NonLeg



AD\1224613EL.docx 3/14 PE653.821v04-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή και η απώλεια βιοποικιλότητας έχουν ήδη 
σημαντικό αντίκτυπο στη γεωργία και τη δασοκομία, με άμεσο αντίκτυπο στην 
παραγωγή και τη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων, καθώς επηρεάζουν τη φυτική και 
ζωική παραγωγή και ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και, συνεπώς, τους καταναλωτές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές αυτές επιπτώσεις θα μπορούσαν να μετριαστούν 
με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και καινοτόμων εργαλείων·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση μας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
απαιτεί να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις στον τομέα της γεωργικής και 
κτηνοτροφικής παραγωγής στην Ένωση, καθώς και να ενισχυθούν οι απαιτήσεις ώστε 
να συμβάλλουν οι τομείς αυτοί στην αύξηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, 
μεταξύ άλλων με τη στήριξη της ΤΝ· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
επιβάλλονται πανομοιότυπες απαιτήσεις σε προϊόντα τρίτων χωρών με τις οποίες η ΕΕ 
συνάπτει συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ και άλλα καινοτόμα εργαλεία έχουν τη δυνατότητα να 
τελειοποιήσουν τις πρακτικές παραγωγής που, με γνώμονα την ολοένα και 
αποδοτικότερη χρήση των πόρων, είναι απαραίτητες ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της 
Ένωσης για τη βιωσιμότητα· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να φτάσει τα 
9,7 δισεκατομμύρια έως το 2050, και ότι η ζήτηση τροφίμων θα είναι σημαντικά 
υψηλότερη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να δώσουν ώθηση στη μετάβαση 
σε έναν πιο βιώσιμο αγροδιατροφικό τομέα στην ΕΕ, σύμφωνα με τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και η 
στρατηγική για τη βιοποικιλότητα έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τους γεωργούς να 
παράγουν ποιοτικές καλλιέργειες και να μειώσουν την απώλεια θρεπτικών ουσιών και 
τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων έως το 2030· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προσπάθειες για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα μπορούσαν να υποστηριχθούν με 
την ψηφιοποίηση του αγροδιατροφικού τομέα και τη χρήση τεχνολογιών ΤΝ και 
διαδικτύου των πραγμάτων (IoT), οι οποίες μπορούν να καταστήσουν δυνατή τη 
δημιουργία νέων εργαλείων για την αντικατάσταση των φυτοφαρμάκων εκείνων που 
είναι δυνητικώς επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου, καθώς και να ευνοήσουν την 
πιο περιορισμένη χρήση τους χάρη στη γεωργία ακριβείας, και παράλληλα να μειώσουν 
το κόστος για τους γεωργούς·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους γενικούς στόχους της μελλοντικής κοινής 
γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) είναι η προώθηση της έξυπνης γεωργίας·
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Η. λαμβάνοντας υπόψη την εκθετική μεγέθυνση που σημειώνεται τα τελευταία έτη σε 
τεχνολογικούς τομείς, και δη στις πλατφόρμες που εξειδικεύονται στη χρήση και την 
αποθήκευση δεδομένων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη Λευκή Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η γεωργία 
αναγνωρίστηκε ως ένας από τους τομείς των οποίων την αποδοτικότητα μπορεί να 
αυξήσει η ΤΝ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ) προβλέπει να διατεθούν 10 δισεκατομμύρια EUR από τον προϋπολογισμό του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) για τη γεωργία και 
τη δασοκομία, πράγμα που αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη τεχνολογικών 
υποδομών ΤΝ για τον τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διανομή ψηφιακών 
τεχνολογιών στη γεωργία, τη δασοκομία και τη βιομηχανία τροφίμων μπορεί να 
οδηγήσει στην ανάπτυξη επαρκών πρώτων υλών, στην παραγωγή βιώσιμων και 
οικονομικά προσιτών τροφίμων, σε βελτιώσεις στην φυτοπροστασία, στην προστασία 
της υγείας των ζώων, και στη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, και παράλληλα να 
περιορίσει τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το κόστος των εισροών·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες διαφορές ανάμεσα στη διείσδυση και την κάλυψη 
ευρυζωνικής πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στις αγροτικές περιοχές1·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυτικές ασθένειες και οι επιβλαβείς οργανισμοί 
εξακολουθούν να ευθύνονται για την απώλεια του 30 % περίπου των ετήσιων εσοδειών 
παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές λύσεις μπορούν να εντοπίσουν 
επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς και ελλείψεις θρεπτικών ουσιών, και να 
προτείνουν κατάλληλα μέτρα για συγκεκριμένες ασθένειες·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ξεκινήσει σε διάφορα κράτη μέλη η διαδικασία της 
δημιουργίας ψηφιακών κόμβων για τη γεωργία, οι οποίοι αναμένεται να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή και την εφαρμογή λύσεων ΤΝ και 
ψηφιακών λύσεων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2020 που 
περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα πλαίσιο για τις δεοντολογικές 
πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών2·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή μετάβαση στη γεωργία απαιτεί αυξημένες 
επενδύσεις σε βασικούς παράγοντες για τη διευκόλυνση της ψηφιακής οικονομίας, 
όπως η ευρυζωνική NGA και η κατάρτιση των γεωργών, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως 
οι δυνατότητες της ψηφιοποίησης και της ΤΝ στον γεωργικό τομέα·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα τμήματα του γεωργικού τομέα εφαρμόζουν ήδη 
τεχνολογίες ΤΝ που έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν σε 
μεγαλύτερη κλίμακα σε ολόκληρο τον τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των εν 
λόγω τεχνολογιών παραμένει ανύπαρκτη ή περιορισμένη σε πολλά άλλα τμήματα του 

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας. Μεμονωμένοι δείκτες DESI – 1β1 
Ταχεία ευρυζωνική κάλυψη (NGA).
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0275.
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γεωργικού τομέα·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και κατάρτιση είναι καίριας σημασίας για την 
ομαλή και επιτυχή εισαγωγή των τεχνολογιών ΤΝ στον γεωργικό τομέα, τόσο για τη 
νεότερη γενιά όσο και για τα υπάρχοντα μέλη της γεωργικής κοινότητας·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει οι πληροφορίες για τις ορθές πρακτικές ΤΝ να 
διατεθούν σε ευρύτερο φάσμα εμπειρογνωμόνων και συμφεροντούχων, προκειμένου να 
αυξηθεί η ενημέρωση και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τον τομέα στο σύνολο της 
Ένωσης, αλλά και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κατά περίπτωση·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γεωργικός τομέας, η ψηφιοποίησή του και η εφαρμογή της 
ΤΝ σε αυτόν εξαρτώνται από αξιόπιστα δεδομένα και σταθερές υποδομές άλλων 
τομέων, όπως τα αεροδιαστημικά και μετεωρολογικά εργαλεία, καθώς και τα εργαλεία 
για τον έλεγχο του εδάφους και τη μέτρηση ζωικών δεικτών, μεταξύ άλλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδεχομένως να απαιτούνται, συνεπώς, τεχνολογικές 
αναβαθμίσεις και βελτιώσεις σε ορισμένες περιοχές και ορισμένα κράτη μέλη·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες ΤΝ και η ψηφιοποίηση έχουν τη δυνατότητα να 
βελτιώσουν τη γεωργική απόδοση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, οι οποίες 
συχνά πλήττονται λόγω της πρόσβασης σε περιορισμένους πόρους και σημαντικών 
εποχικών μεταβολών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας των περιορισμών τους, 
παραμένουν συχνά εκτός του πεδίου του κυρίαρχου ερευνητικού ρεύματος·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες και εργασίες ΤΝ στον τομέα της γεωργίας και της 
κτηνοτροφίας έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την ελκυστικότητα του τομέα για 
τους νέους και, συνεπώς, να συμβάλουν στην επίλυση του προβλήματος της ανανέωσης 
των γενεών·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν στον αγροδιατροφικό τομέα επιδεικνύονται ή 
χρησιμοποιούνται τεχνολογίες ΤΝ που δεν είναι πλήρως λειτουργικές ή μελέτες που δεν 
έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, διακυβεύεται η εμπιστοσύνη της αγροδιατροφικής 
κοινότητας στην ΤΝ·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα όσον αφορά την εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών και τεχνικών, πράγμα που μπορεί να ωφελήσει και να διευκολύνει τη 
διείσδυση των τεχνολογιών ΤΝ στον τομέα·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη συλλογή 
ακριβέστερων και επικαιροποιημένων δεδομένων σχετικά με την καλή μεταχείριση των 
ζώων, πράγμα που μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των τομεακών ερευνών και 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία των χαρακτηριστικών τοπίου στις γεωργικές 
εκτάσεις ευνοεί τη βιοποικιλότητα, μπορεί να συμβάλλει στον μετριασμό των ακραίων 
καιρικών φαινομένων, και προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση και την 
απερήμωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή ανάλυση των δεδομένων τηλεσκόπησης 
εξασφαλίζει την ορθή καταγραφή τους και τη δυνητική βελτίωση του ελέγχου, 
προλαμβάνει δε τον άδικο αποκλεισμό τμημάτων επιλέξιμων εκτάσεων που 
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καλύπτονται με χαρακτηριστικά τοπίου ή τον εσφαλμένο χαρακτηρισμό δασωδών 
βοσκοτόπων ή άλλων γεωργοδασοκομικών συστημάτων ως μη γεωργικών εκτάσεων·

1. θεωρεί ότι θα πρέπει, κατά την αξιολόγηση της εφαρμοσιμότητας και των επιπτώσεων 
της ΤΝ και παρόμοιων τεχνολογιών στον τομέα και σε αγροτικές περιοχές, να δίνεται 
προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν την ευημερία, τη βελτίωση των εργασιακών 
συνθηκών, την προστασία των μέσων διαβίωσης των γεωργών, των εργαζομένων και/ή 
των φορέων εκμετάλλευσης στον γεωργικό και δασοκομικό τομέα, τις κοινωνιακές 
απαιτήσεις σχετικά με τα τρόφιμα και την υγεία, και μεταξύ άλλων τα ασφαλή, 
θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, την επισιτιστική ασφάλεια, την προσαρμοστικότητα 
των παραγωγών σε νέες τεχνολογίες ΤΝ, τη μείωση του υψηλού κόστους παραγωγής 
για τους Ευρωπαίους γεωργούς, την καλή μεταχείριση των ζώων, και άλλες 
δεοντολογικές και κοινωνιακές πτυχές· τονίζει ότι πρέπει η χρήση της ΤΝ να είναι 
βιώσιμη και δεοντολογική·

2. πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι εκφράζουν βάσιμους φόβους ότι η εισαγωγή της ΤΝ θα 
οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας και ότι πρέπει, επομένως, η εν λόγω εισαγωγή 
να σέβεται τις αρχές της δίκαιης μετάβασης, και δη τον στόχο της δημιουργίας νέων 
θέσεων απασχόλησης, αντί να δημιουργεί ανεργία μέσω της τεχνολογικής προόδου·

3. καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να εκπονήσουν και να δημοσιεύσουν 
αναλύσεις του αντικτύπου που έχει η εισαγωγή τεχνολογιών ΤΝ στους χώρους 
εργασίας και στους εργαζομένους βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, 
προκειμένου να προετοιμάσουν και να προβούν, στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής 
σχέσης και του διαλόγου με τους εργοδότες, τους εργαζομένους και τις συνδικαλιστικές 
ενώσεις ή τους εκπροσώπους τους, σε μια ομαλή μετάβαση προς νέα γεωργικά μοντέλα 
βασιζόμενα στην ΤΝ, με τη συμπερίληψη κοινωνικά υπεύθυνων και δίκαιων πολιτικών 
και λύσεων για τους εργαζομένους του τομέα, με στόχο να στηριχθεί η προσαρμογή της 
αγοράς εργασίας και να αποφευχθεί ο κοινωνικός και οικονομικός αποκλεισμός·

4. πιστεύει ένθερμα ότι θα πρέπει τα οφέλη της ΤΝ και της ψηφιοποίησης να είναι 
προσιτά σε όλους τους γεωργικούς παραγωγούς και κτηνοτρόφους, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος ή την τοποθεσία του αγροκτήματος ή των εγκαταστάσεών τους· τονίζει ότι 
χρειάζεται οι ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα να λάβουν στήριξη για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό τους, καθώς διαθέτουν περιορισμένους πόρους· 

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκολύνει και να εξασφαλίσει, εντός του πλαισίου 
των αρμοδιοτήτων της, τη δίκαιη και ισότιμη χρηματοδότηση, την πρόσβαση στα 
επιτεύγματα της ΤΝ και την κατανομή τους στους διάφορους τομείς, καλύπτοντας όλες 
τις περιφέρειες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων, αγροτικών 
και νησιωτικών περιοχών, με σκοπό να αποφευχθεί η διαμόρφωση νέων χασμάτων και 
μιας ΕΕ δύο ταχυτήτων σε θέματα όπως η ΤΝ· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 
ενισχυθούν οι ψηφιακές ικανότητες και υποδομές, με σκοπό να αποφευχθεί η 
διαμόρφωση νέων χασμάτων και μιας ΕΕ δύο ταχυτήτων σε θέματα όπως η ΤΝ·

6. τονίζει ότι η γεωργία είναι ένας τομέας όπου η ΤΝ θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην 
επίλυση ζητημάτων και προκλήσεων σχετικά με την παραγωγή και τον εφοδιασμό 
τροφίμων και ότι, επομένως, για να καταστεί ανταγωνιστικός παράγοντας στον τομέα 
των ψηφιακών τεχνολογιών και της ΤΝ, και δη των τεχνολογιών που αφορούν τη 
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γεωργία, θα πρέπει να δοθεί υψηλότερη προτεραιότητα και να πραγματοποιηθούν πιο 
στοχευμένες επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, τη συνδεσιμότητα στις αγροτικές περιοχές, 
την ΤΝ, τα καινοτόμα και αποδοτικά εργαλεία, την έρευνα, και τις επιστημονικές και 
κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και της 
βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων, όπως το έδαφος και τα ύδατα για τη γεωργική 
και δασοκομική παραγωγή στην Ένωση, και να ληφθούν μέτρα για τη διατήρηση του 
εδάφους και την προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και για τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, λαμβάνοντας υπόψη την 
αυξανόμενη σημασία των ψηφιακών λύσεων στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 
και τη σημασία να εξασφαλιστεί η λειτουργία του τομέα της γεωργίας και των 
τροφίμων στην Ένωση· 

7. επιβεβαιώνει ότι θα πρέπει η αρχή «δημόσια κονδύλια, δημόσια δεδομένα» να 
καθοδηγεί την έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, 
όποτε εμπλέκονται δημόσια κονδύλια· τονίζει ότι θα πρέπει η δημόσια χρηματοδότηση 
της ΤΝ στον τομέα της γεωργίας να εστιάζει σε ολιστικές λύσεις για κοινές προκλήσεις 
που αφορούν το περιβάλλον, το κλίμα και την επισιτιστική ασφάλεια, και να 
συνυπολογίζει παράλληλα τον κοινωνικοοικονομικό της αντίκτυπο, προκειμένου η 
καινοτομία να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον·

8. τονίζει ότι οι τεχνολογίες IoT και η ΤΝ ειδικότερα αποτελούν σημαντική ευκαιρία για 
τον εκσυγχρονισμό, την αυτοματοποίηση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
βιωσιμότητας του αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και για την τοπική ανάπτυξη σε 
αγροτικές περιοχές·

9. θεωρεί ότι το ψηφιακό χάσμα συνιστά εμπόδιο στον επιμερισμό των οφελών του τομέα 
της ΤΝ και ότι πολλά αγροκτήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν είναι επαρκώς 
προετοιμασμένα να εφαρμόσουν καινοτομίες ή ΤΝ·

10. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης τεχνολογικών εφαρμογών που ανταποκρίνονται στις 
πραγματικές ανάγκες των γεωργών, στο πλαίσιο μιας συμμετοχικής διαδικασίας από τη 
βάση προς την κορυφή· τονίζει ότι πρέπει η κατάλληλη κατάρτιση, η οποία εφοδιάζει 
τους γεωργούς με τις αναγκαίες ψηφιακές δεξιότητες και εμπειρογνωμοσύνη, να 
παρέχεται σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, για παράδειγμα από συμβούλους στον 
τομέα της ψηφιακής γεωργίας, ιδίως για αγροκτήματα μικρού και μεσαίου μεγέθους, 
όπου η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών δεν θεωρείται πάντοτε επικερδής, προκειμένου 
να τους βοηθήσει να αποκτούν, να εφαρμόζουν και να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες 
εφαρμογές, και να επωφελούνται από αυτές, πράγμα που είναι απαραίτητο για τη 
δημιουργία οφελών στον αγροδιατροφικό τομέα·

11. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συμπεριλάβουν σε μεγαλύτερο 
βαθμό κατάρτιση και κύκλους μαθημάτων για την ΤΝ, ως μέρος τόσο της γενικής 
παιδείας όσο και της εξειδικευμένης ανώτερης εκπαίδευσης που εστιάζει στον 
αγροδιατροφικό τομέα, αλλά και ως μέρος της άτυπης εκπαίδευσης·

12. επισημαίνει ότι θα πρέπει τα δεδομένα που συλλέγονται από τους γεωργούς μέσω 
τεχνολογιών ΤΝ να παραμένουν στην ιδιοκτησία των γεωργών· τονίζει ότι αυτή τη 
στιγμή δεν υπάρχει στην ΕΕ νομικό πλαίσιο για τον έλεγχο της χρήσης των δεδομένων 
που συλλέγονται και αξιολογούνται από αγροτοβιομηχανικές εταιρείες, και ότι η 
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παράνομη χρήση των δεδομένων των αγροκτημάτων ενδέχεται να οδηγήσει σε 
πρακτικές κατά του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων της άνισης μεταχείρισης 
όσον αφορά τις τιμές και της κερδοσκοπίας στις αγορές πρώτων υλών, πράγμα που 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το εισόδημα των γεωργών·

13. επισημαίνει ότι η περαιτέρω έρευνα για τους τρόπους αξιοποίησης των σημάτων που 
εκπέμπουν οι δορυφόροι του συστήματος Galileo, ώστε να καταρτιστούν χάρτες 
υψηλής ανάλυσης σχετικά με την υγρασία του εδάφους ή την περιεκτικότητα σε 
διοξείδιο του άνθρακα, θα μπορούσε να βοηθήσει τους γεωργούς να λαμβάνουν 
αποφάσεις για τη διαχείριση των υδάτων και των εισροών, και θα μπορούσε να 
αναπτυχθεί επίσης για να παρακολουθείται η τήρηση της καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης (GAEC) για την προστασία των τυρφώνων και λειμώνων·

14. υπογραμμίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθούν περαιτέρω επενδύσεις σε υποδομές 
δεδομένων για τον γεωργικό τομέα και στη συνδεσιμότητα των αγροτικών περιοχών·

15. σημειώνει ότι η εφαρμογή των υφιστάμενων τεχνολογιών IoT στον γεωργικό τομέα 
μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής και στη βελτίωση της 
ποιότητας των καλλιεργειών· εκτιμά ότι η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και ΤΝ στον 
αγροδιατροφικό τομέα είναι αναγκαία για τη βελτίωση της βιωσιμότητας, της 
αποδοτικότητας, της ακρίβειας και της παραγωγικότητας·

16. τονίζει τις δυνατότητες του IoT όσον αφορά τη γεωργία ακριβείας, και δη τον 
προσδιορισμό των καιρικών συνθηκών, των θρεπτικών ουσιών και των υδατικών 
αναγκών, καθώς και τον εντοπισμό προσβολών από επιβλαβείς οργανισμούς και 
φυτικές ασθένειες· υπογραμμίζει ότι η παρακολούθηση μέσω αυτοματοποιημένων ή 
ψηφιακών εργαλείων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων και, συνεπώς, στην περαιτέρω ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος της 
γεωργίας στο περιβάλλον και το κλίμα·

17. τονίζει ότι οι επενδύσεις στην ΤΝ ενέχουν σημαντικό οικονομικό κίνδυνο και μπορούν 
να επιδεινώσουν το υπερβολικό χρέος των γεωργών και, συνεπώς, να αυξήσουν την 
εξάρτησή τους από άλλους παράγοντες του γεωργικού τομέα και να συμβάλλουν στη 
μετακύλιση της αξίας που παράγουν τα αγροκτήματα στους προμηθευτές γεωργικού 
εξοπλισμού·

18. τονίζει ότι η διαλειτουργικότητα των συστημάτων ΤΝ είναι κρίσιμης σημασίας ώστε να 
μπορούν οι γεωργοί να επιλέγουν ελεύθερα ποιες εφαρμογές και ψηφιακές συσκευές θα 
χρησιμοποιούν·

19. τονίζει ότι πρέπει να υποστηριχθούν ειδικότερα τα αγροκτήματα μικρού και μεσαίου 
μεγέθους κατά τη μετάβαση και την εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών και της ΤΝ, 
δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν το οικογενειακό μοντέλο της ευρωπαϊκής γεωργίας, το 
οποίο πρέπει να διατηρηθεί και να υποστηριχθεί· τονίζει επίσης ότι η εισαγωγή 
προσβάσιμων νέων ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών ΤΝ θα μπορούσε να 
συμβάλει στην καθοδήγηση αυτού του μοντέλου παραγωγής ειδικότερα και στην 
ενίσχυση της διατήρησης και της συνεχιζόμενης εφαρμογής παραδοσιακών πρακτικών 
που πλέον συνδέονται με χαμηλά επίπεδα κερδοφορίας και, για τη μελλοντική επιβίωση 
των εν λόγω αγροκτημάτων, να συμβάλει στην προσέλκυση νέων γενεών στη γεωργία, 
στην ανάπτυξη τοπικών αγορών και βραχέων κυκλωμάτων εφοδιασμού, και στη 
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διαφύλαξη της τοπικής πολιτισμικής και βιολογικής κληρονομιάς, και παράλληλα στην 
εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για ζητήματα προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων·

20. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων διαρθρωτικών 
και επενδυτικών ταμείων, με στόχο να συμβάλουν στη βελτίωση της οικονομικής 
ανθεκτικότητας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του αγροδιατροφικού τομέα·

21. υπογραμμίζει τη σημασία να γεφυρωθούν το ψηφιακό χάσμα και το χάσμα γενεών που 
απαντούν σε πολλές γεωργικές περιφέρειες της Ένωσης· τονίζει την ανάγκη να 
παρασχεθεί σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση για την οικοδόμηση ψηφιακών 
υποδομών στον γεωργικό τομέα·

22. καλεί όλα τα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν ενωσιακά κονδύλια, προκειμένου να 
διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του πανευρωπαϊκού οικοσυστήματος 
κόμβων ψηφιακής καινοτομίας συνδεόμενων με τη γεωργία, ως μηχανισμών για την 
προώθηση και την επιτάχυνση της διείσδυσης των τεχνολογιών IoT και ΤΝ στη 
γεωργία· 

23. παρατηρεί ότι, προκειμένου να επωφεληθεί η γεωργία από τις νέες ψηφιακές 
τεχνολογίες και τις τεχνολογίες ΤΝ, μεταξύ άλλων, χρειάζεται να ολοκληρωθούν 
καθολικά ευρυζωνικά δίκτυα σε όλες τις αγροτικές περιοχές το συντομότερο δυνατόν·

24. υπογραμμίζει ότι η ποιότητα της συλλογής δεδομένων και των χρησιμοποιούμενων 
συνόλων δεδομένων έχει σημαντικό αντίκτυπο στις δυνητικές επιδόσεις· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει την τυποποίηση των συνόλων δεδομένων και τον ποιοτικό 
έλεγχο, με σκοπό τον αποκλεισμό μεροληπτικών στοιχείων και την ενσωμάτωση των 
αξιών της Πράσινης Συμφωνίας στα προϊόντα ΤΝ· τονίζει ότι πρέπει να επιστρέφει 
στους γεωργούς η προστιθέμενη αξία της αλυσίδας που παράγουν τα δεδομένα αυτά·

25. επισημαίνει ότι ο τεχνολογίες ΤΝ, χάρη στη βελτιστοποίηση ολόκληρης της αλυσίδας, 
μπορούν επίσης να συμβάλουν στη μείωση της απώλειας τροφίμων·

26. τονίζει ότι θα πρέπει η ψηφιακή μετάβαση και προσέγγιση, καθώς και η παροχή και 
εφαρμογή τεχνολογιών ΤΝ, να μην εισάγει διακρίσεις όσον αφορά τους εργαζομένους 
στον γεωργικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εργατών και των 
αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, και θα πρέπει να παρέχει κατάλληλη στοχευμένη 
υποστήριξη για την επανειδίκευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων σε ποιοτικές 
θέσεις εργασίας και επαγγέλματα·

27. πιστεύει ότι δύναται και επιβάλλεται να χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες της ΤΝ και 
των συναφών τεχνολογιών για να βελτιωθούν η ιχνηλασιμότητα και η επισήμανση των 
αγροδιατροφικών και δασοκομικών προϊόντων και για να εξασφαλισθούν υψηλά 
πρότυπα επισιτιστικής ασφάλειας, μεταξύ άλλων όσον αφορά ζητήματα όπως η 
προέλευση ή οι μέθοδοι παραγωγής, καθώς και πτυχές όπως η βιωσιμότητα των 
προϊόντων, η ακεραιότητα, η γνησιότητα και η πρόληψη της συνδεόμενης με τα 
τρόφιμα απάτης, αλλά και να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ο θεμιτός 
ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων οικείων παραγόντων και στις αγορές και, 
συνεπώς, για να παρέχεται μεγαλύτερη διαφάνεια στους Ευρωπαίους καταναλωτές· 
σημειώνει ότι θα πρέπει να διερευνηθούν, εν προκειμένω, οι λύσεις που προσφέρουν τα 
συστήματα blockchain·
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28. εκτιμά ότι θα πρέπει η ΤΝ να προωθηθεί για τη διατήρηση και βελτίωση της γεωργικής 
παραγωγικότητας και βιωσιμότητας, αλλά και όσον αφορά τον αντίκτυπο της 
κλιματικής αλλαγής στις γεωργικές πρακτικές· 

29. καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να παρουσιάσουν και να προάγουν μόνο 
τεχνολογίες και μελέτες ΤΝ που είναι πλήρως λειτουργικές και έχουν ολοκληρωθεί, 
ώστε να μπορεί η αγροδιατροφική κοινότητα να απολαμβάνει τα σημαντικότερα οφέλη 
τους, χωρίς προκαταλήψεις ή εικασίες όσον αφορά την ΤΝ σε μεγαλύτερη κλίμακα· 

30. εκτιμά ότι η ψηφιακή καινοτομία στη γεωργία μπορεί να συνιστά παράγοντα που 
συμβάλλει στην ανανέωση των γενεών στον τομέα, καθώς προσελκύει νέους στον 
κλάδο, πράγμα που με τη σειρά του αντιμετωπίζει τη συρρίκνωση του αγροτικού 
πληθυσμού και τη φυγή εγκεφάλων·

31 καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν, στα στρατηγικά τους σχέδια της ΚΓΠ και 
στα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης, μέτρα για τη στήριξη των δυνατοτήτων που 
απορρέουν από τη γεωργική έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και για την εισαγωγή και 
ευρύτερη χρήση ασφαλούς και αξιόπιστης ΤΝ και καινοτόμων εργαλείων σε προσιτές 
τιμές για τους δικαιούχους· 

32. καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο και τα εμπόδια στην υλοποίηση 
των επενδύσεων στην ΤΝ, με την ανάπτυξη δίκαιων και αποτελεσματικών προτύπων, 
και να παράσχουν ανεξάρτητες συμβουλές, πληροφορίες και κατάρτιση ως απαιτείται, 
μεταξύ άλλων για τους νέους γεωργούς, τους γεωργούς μικρής κλίμακας, και τους 
γεωργούς σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές· 

33. καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας των 
κρατών μελών, με την αξιολόγηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ·

34. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν πόρους για την τεχνολογική και υλική αναβάθμιση 
και ανανέωση στις επιστημονικές βάσεις, οι οποίες λειτουργούν επί της ΤΝ ή με αυτήν, 
όπως γεωργικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια ή άλλοι εξειδικευμένοι φορείς, με σκοπό να 
συλλεχθούν περισσότερα επικαιροποιημένα και ακριβή δεδομένα για τον αντίκτυπο της 
ΤΝ σε φυτά, ζώα, εδάφη και ύδατα, μεταξύ άλλων·

35. καλεί την Επιτροπή να θεωρήσει τη γεωργία ακρίβειας ως καίρια συνιστώσα της 
στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν 
πλήρως οι δυνατότητές για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και την αποδοτική 
παραγωγή τροφίμων·

36. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στο κόστος/όφελος, ώστε να παρέχουν στους αγρότες τις πληροφορίες που 
χρειάζονται για τις ψηφιακές τεχνολογίες·

37. πιστεύει ότι θα πρέπει η Ένωση να κινητοποιήσει περισσότερες επενδύσεις, 
προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστικός παράγοντας στον τομέα των ψηφιακών 
τεχνολογιών και της ΤΝ, και ειδικότερα των τεχνολογιών που συνδέονται με τη 
γεωργία·

38. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, τη 
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βιομηχανία και την πανεπιστημιακή κοινότητα σχετικά με συγκεκριμένες προτάσεις για 
μια προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή της ΤΝ·

39. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τουλάχιστον δύο εκπροσώπους με γεωργικό 
υπόβαθρο και έναν εκπρόσωπο με δασοκομικό υπόβαθρο στην ομάδα 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη (HLEG AI)·

40. καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τουλάχιστον έναν εμπειρογνώμονα από 
τους ακόλουθους τομείς: γεωργία, δασοκομία και διαχείριση γαιών, στους κόμβους 
καινοτομίας με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης στην ΤΝ, όπως πρότεινε η Επιτροπή στη 
Λευκή Βίβλο, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη – Η 
ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης» (COM(2020)0065)·

41. καλεί την Επιτροπή να παράσχει τους πόρους που απαιτούνται για τη δημιουργία και τη 
συντήρηση μιας βάσης δεδομένων, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, η οποία θα 
περιλαμβάνει ορθές πρακτικές που αφορούν τη χρήση της ΤΝ στη γεωργία, ώστε να 
καταστεί δυνατή η ταχύτερη και πιο ολοκληρωμένη ανταλλαγή εμπειριών και να 
βελτιωθούν οι διαδικασίες στον τομέα αυτόν·

42. καλεί τα κράτη μέλη με περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα να παρέχουν επαρκείς πόρους για έρευνα σχετικά με τη χρήση της ΤΝ 
στις περιοχές αυτές, προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη χρήση των διαθέσιμων 
πόρων από τους οικείους γεωργούς·

43. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια ψηφιακή 
πλατφόρμα ή έναν δικτυακό τόπο σχετικά με τις εξελίξεις της ΤΝ στον αγροδιατροφικό 
τομέα της Ένωσης·

44. σημειώνει τον περιορισμένο ανταγωνισμό στη γεωργική αγορά όσον αφορά προηγμένες 
ψηφιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τεχνολογίες ΤΝ· πιστεύει ότι πρέπει οι 
γεωργικές τεχνολογίες και γνώσεις να διαμοιράζονται εντός των κρατών μελών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν από κοινού μελλοντικές προκλήσεις· 

45. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει διεξοδικά τη χρήση συσκευών συλλογής δεδομένων 
και μέτρησης, καθώς και συσκευών που βασίζονται σε μαγνητικά πεδία και σε κύματα, 
όσον αφορά τα πλέον συνήθη εκτρεφόμενα γεωργικά ζώα, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα, 
χοίροι, πουλερικά και μέλισσες, οι οποίες θα είναι καίριες για τον σχεδιασμό και τη 
χρήση της ΤΝ σε ενωσιακό επίπεδο· τονίζει ότι πρέπει οι ΜΜΕ του αγροδιατροφικού 
τομέα να υποστηριχθούν κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, λόγω των 
περιορισμένων πόρων τους, με τη μείωση των ψηφιακών ανισορροπιών όσον αφορά τις 
ικανότητες και τις υποδομές, και δη σε μικρότερες πόλεις και σε αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές·

46. καλεί τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των κρατών μελών να 
βοηθήσουν να δημιουργηθούν εθνικοί και, κατά περίπτωση, περιφερειακοί και τοπικοί 
ψηφιακοί γεωργικοί κόμβοι·

47. εφιστά την προσοχή στο υπέρογκο κόστος διάφορων ψηφιακών λύσεων που διατίθενται 
στη γεωργική αγορά· σημειώνει ότι οι πλατφόρμες ανοικτής πηγής καθιστούν τις εν 
λόγω λύσεις πιο οικονομικά προσιτές, με αποτέλεσμα την ταχεία υιοθέτηση από τους 
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γεωργούς και τη μεγαλύτερη διείσδυση στον τομέα· ζητεί όλες οι διαδικασίες δημόσιων 
συμβάσεων και χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης να περιλαμβάνουν 
απαιτήσεις για την ανοικτή πρόσβαση στα δεδομένα, καθώς και για την προώθηση της 
χρήσης λογισμικού και υλισμικού ανοικτής πηγής.
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