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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât schimbările climatice și declinul biodiversității au deja un impact semnificativ 
asupra agriculturii și silviculturii, având un impact direct asupra producției și 
disponibilității resurselor naturale, afectând producția agricolă și zootehnică și întregul 
lanț alimentar și, implicit, consumatorii; întrucât acest impact negativ ar putea fi atenuat 
prin utilizarea tehnologiilor bazate pe inteligența artificială (IA) și a instrumentelor 
inovatoare;

B. întrucât acțiunile noastre de combatere a schimbărilor climatice reclamă luarea unor 
decizii importante în domeniul producției agricole și zootehnice în Uniune și să li se 
impună acestor sectoare să contribuie mai mult la sustenabilitatea mediului, inclusiv cu 
ajutorul IA; întrucât ar trebui să se impună cerințe identice pentru produsele din țări 
terțe cu care UE încheie acorduri de liber schimb;

C. întrucât IA și alte instrumente inovatoare au potențialul de a perfecționa practicile de 
producție care, în vederea unei utilizări tot mai eficiente a resurselor, sunt esențiale 
pentru atingerea obiectivelor de sustenabilitate ale Uniunii; 

D. întrucât se preconizează că populația lumii va ajunge la 9,7 miliarde până în 2050, iar 
cererea de alimente va fi substanțial mai mare;

E. întrucât noile tehnologii pot stimula tranziția către un sector agroalimentar mai 
sustenabil în UE, în conformitate cu obiectivele Pactului verde european;

F. întrucât strategia „De la fermă la consumator” și strategia privind biodiversitatea și-au 
propus să ajute fermierii să cultive produse de calitate și să reducă pierderile de nutrienți 
și utilizarea pesticidelor și a îngrășămintelor până în 2030; întrucât eforturile îndreptate 
în această direcție ar putea fi sprijinite de digitalizarea sectorului agroalimentar și de 
utilizarea tehnologiilor bazate pe IA și pe internetul obiectelor (IoT), ceea ce poate 
permite crearea de noi instrumente menite să înlocuiască pesticidele care ar putea 
prezenta un risc pentru sănătatea umană și poate favoriza o utilizare mai limitată a 
acestora prin agricultura de precizie, reducând totodată costurile pentru fermieri;

G. întrucât unul dintre obiectivele generale ale viitoarei politici agricole comune (PAC) 
este de a promova agricultura inteligentă;

H. întrucât sectoarele tehnologice au crescut exponențial în ultimii ani, în special 
platformele specializate în utilizarea și stocarea de date;

I. întrucât Cartea albă privind inteligența artificială a recunoscut că agricultura este unul 
dintre sectoarele în care IA poate crește eficiența;

J. întrucât propunerea pentru următorul cadru financiar multianual (CFM) prevede 
alocarea a 10 miliarde EUR din bugetul Orizont Europa pentru cercetare și dezvoltare în 
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agricultură și silvicultură, ceea ce ar trebui să contribuie la dezvoltarea infrastructurii 
tehnologice de IA pentru acest sector; întrucât distribuția tehnologiilor digitale în 
agricultură, silvicultură și industria alimentară poate determina cultivarea unei cantități 
suficiente de materii prime, producerea de alimente sustenabile și la prețuri accesibile, 
îmbunătățirea protecției plantelor, protejarea sănătății animalelor și contribuții la 
dezvoltarea rurală, reducând totodată impactul negativ asupra mediului și costurile de 
producție;

K. întrucât există diferențe enorme în ceea ce privește adoptarea și acoperirea benzii largi 
de acces de nouă generație (NGA) în zonele rurale1;

L. întrucât bolile plantelor și dăunătorii cauzează în continuare pierderea a aproximativ 30 
% din recoltele anuale la nivel mondial; întrucât soluțiile digitale pot detecta dăunătorii 
plantelor și deficitul de nutrienți și pot sugera măsuri adecvate pentru anumite boli;

M. întrucât în mai multe state membre a început procesul de înființare a unor centre digitale 
pentru agricultură, despre care se preconizează că vor avea un rol important în 
introducerea și implementarea IA și a soluțiilor digitale;

N. întrucât Parlamentul a adoptat o rezoluție la 20 octombrie 2020 conținând recomandări 
adresate Comisiei referitoare la un cadru al aspectelor etice ale inteligenței artificiale, 
roboticii și tehnologiilor conexe2;

O. întrucât tranziția digitală în agricultură necesită mai multe investiții în factori-cheie ai 
economiei digitale, cum ar fi banda largă NGA și formarea fermierilor pentru a debloca 
întregul potențial al digitalizării și al IA în sectorul agricol;

P. întrucât unele părți ale sectorului agricol aplică deja tehnologii IA care au potențialul de 
a crește și de a fi utilizate la o scară mai largă în întregul sector; întrucât utilizarea 
acestor tehnologii continuă să fie absentă sau limitată în multe alte părți ale sectorului 
agricol;

Q. întrucât educația și formarea sunt esențiale pentru introducerea fără probleme și cu 
succes a tehnologiilor IA în sectorul agricol, atât în rândul generației mai noi, cât și în 
rândul membrilor actuali ai comunității agricole;

R. întrucât informațiile privind bunele practici în domeniul IA ar trebui să fie puse la 
dispoziția mai multor experți și părți interesate, pentru a crește gradul de sensibilizare și 
a crea oportunități pentru acest sector în întreaga Uniune, dar și la nivel regional și 
local, după caz;

S. întrucât sectorul agricol, digitalizarea sa și aplicarea IA în acest sector depind de date 
fiabile și de o infrastructură stabilă din alte sectoare, inclusiv instrumentele aerospațiale 
și meteorologice, precum și instrumentele pentru testarea solului și măsurarea 
indicatorilor privind animalele, printre altele; întrucât de aici ar putea rezulta necesitatea 

1 Comisia Europeană. Indicele economiei și societății digitale. Indicatori individuali DESI — acoperire internet 
rapid în bandă largă 1b1 (NGA)
2 Texte adoptate, P9_TA(2020)0275.
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unor modernizări tehnologice și îmbunătățiri în unele regiuni și state membre;

T. întrucât tehnologiile IA și digitalizarea au potențialul de a îmbunătăți randamentul 
agricol în zonele cu constrângeri naturale, care sunt adesea afectate de accesul la resurse 
limitate și de variațiile considerabile între anotimpuri; întrucât, din cauza 
constrângerilor care le caracterizează, acestea rămân deseori în afara sferei de aplicare a 
cercetărilor generale;

U. întrucât cercetarea și activitățile bazate pe IA în domeniul agriculturii și al creșterii 
animalelor pot face acest sector mai atractiv pentru tineri și pot deci ajuta la rezolvarea 
problemei reînnoirii generațiilor;

V. întrucât demonstrațiile sau folosirea unor tehnologii IA care nu sunt pe deplin 
funcționale în sectorul agroalimentar sau a unor studii care nu sunt pe deplin finalizate 
riscă să pună în pericol încrederea comunității agroalimentare în IA;

W. întrucât start-up-urile din sectorul agroalimentar joacă un rol important pentru acest 
sector în ceea ce privește introducerea de noi tehnologii și tehnici, care pot aduce 
beneficii și pot înlesni adoptarea tehnologiilor IA de către sector;

X. întrucât IA poate contribui la colectarea unor date mai exacte și actualizate privind 
bunăstarea animalelor, ceea ce poate îmbunătăți atât calitatea cercetării sectoriale, cât și 
procesele decizionale;

Y. întrucât prezența elementelor de peisaj în zonele agricole este favorabilă biodiversității, 
poate contribui la atenuarea fenomenelor meteorologice extreme și protejează solul de 
eroziune și deșertificare; întrucât colectarea de date prin teledetecție de înaltă rezoluție 
asigură înregistrarea lor corectă și poate îmbunătăți auditarea și preveni excluderea 
incorectă a unor părți ale suprafeței eligibile ce conțin elemente de peisaj sau evaluarea 
injustă a pășunilor împădurite sau a altor sisteme agroforestiere ca fiind suprafețe 
neagricole,

1. consideră că aspectele legate de bunăstare, îmbunătățirea condițiilor de muncă, 
protejarea mijloacelor de subzistență ale fermierilor, ale lucrătorilor și/sau ale 
operatorilor agricoli și forestieri, cererile societății în materie de alimente și sănătate, 
inclusiv de alimente sigure, hrănitoare și sustenabile, securitatea alimentară, capacitatea 
de adaptare a producătorilor la noile tehnologii IA, reducerea costurilor ridicate de 
producție pentru fermierii europeni, bunăstarea animalelor și alte aspecte etice și sociale 
ar trebui să fie o prioritate la evaluarea aplicabilității și impactului IA și ale 
tehnologiilor similare în acest sector și în zonele rurale; subliniază că IA trebuie folosită 
în mod sustenabil și etic;

2. consideră că lucrătorii se tem în mod justificat că adoptarea IA va provoca pierderi de 
locuri de muncă și, prin urmare, această adoptare trebuie să respecte principiile tranziției 
juste, în special obiectivul creării de noi locuri de muncă, și nu să creeze șomaj prin 
progresul tehnologic;

3. invită autoritățile responsabile din statele membre să pregătească și să publice analize 
ale impactului introducerii tehnologiilor IA asupra locurilor de muncă și a lucrătorilor 
pe termen scurt, mediu și lung, cu scopul de a pregăti și implementa, sub semnul 
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parteneriatului social și al dialogului cu angajatorii, angajații și sindicatele sau 
reprezentanții acestora, o tranziție lină către noile modele de agricultură bazate pe IA, 
oricare ar fi ele, adoptând politici și soluții responsabile din punct de vedere social și 
juste pentru lucrătorii din sector, pentru a ajuta piața muncii să se adapteze în consecință 
și a evita excluziunea socială și economică;

4. este ferm convins că beneficiile IA și digitalizarea ar trebui să fie accesibile tuturor 
producătorilor agricoli și crescătorilor de animale, indiferent de dimensiunea sau 
amplasamentul fermei sau a/al structurilor lor; subliniază că IMM-urile din sectorul 
agroalimentar trebuie să fie sprijinite în transformarea lor digitală din cauza resurselor 
lor limitate; 

5. invită Comisia să faciliteze și să garanteze, în limitele competențelor sale, finanțarea și 
distribuirea echitabilă și egală a beneficiilor în domeniul IA între diferitele sectoare, în 
toate regiunile Uniunii, inclusiv în zonele îndepărtate, rurale și insulare, și un acces 
echitabil și egal la acestea, pentru a evita apariția altor dezbinări și a unei Uniuni cu 
două viteze în ceea ce privește aspecte precum IA; subliniază că trebuie consolidate 
urgent capacitățile digitale și infrastructura digitală, pentru a evita apariția altor 
dezbinări și a unei Uniuni cu două viteze în ceea ce privește aspecte precum IA;

6. subliniază că agricultura este un sector în care IA va juca un rol esențial în soluționarea 
problemelor și provocărilor legate de producția și aprovizionarea cu alimente, astfel că, 
pentru a deveni un actor competitiv în domeniul tehnologiei digitale și al tehnologiei 
IA, în special al tehnologiilor legate de agricultură, este nevoie de investiții mai 
specifice și cu un grad mai ridicat de prioritate în digitalizare, conectivitate în zonele 
rurale, IA, instrumente inovatoare și eficiente, cercetare, analize științifice și 
socioeconomice menite să îmbunătățească calitatea și utilizarea sustenabilă a resurselor 
naturale precum solul și apa în producția agricolă și silvică în Uniune, dar și de măsuri 
de conservare a solului și de protejare a biodiversității, de adaptare la schimbările 
climatice și de atenuare a acestora, ținând seama de importanța tot mai mare a soluțiilor 
digitale în perioada pandemiei de COVID-19 și de importanța garantării unui sector 
agricol și alimentar funcțional în Uniune; 

7. afirmă că, atunci când este vorba de fonduri publice, cercetarea, dezvoltarea și 
implementarea inteligenței artificiale ar trebui să se ghideze după principiul „bani 
publici, date publice”; subliniază că orice finanțare publică a IA în agricultură ar trebui 
să se concentreze pe soluții globale la provocările comune în materie de mediu, climă și 
securitate alimentară, ținând seama totodată de impactul socioeconomic al acesteia, 
pentru a pune inovarea în slujba binelui comun;

8. subliniază că tehnologiile internetului obiectelor și mai ales ale inteligenței artificiale 
reprezintă o oportunitate semnificativă pentru modernizarea, automatizarea și 
îmbunătățirea eficienței și sustenabilității sectorului agroalimentar, precum și pentru 
dezvoltarea locală în zonele rurale;

9. consideră că decalajul digital reprezintă un obstacol în calea împărțirii avantajelor aduse 
de sectorul IA și că multe ferme din Europa nu sunt suficient de pregătite pentru a 
aplica inovațiile sau IA;

10. subliniază importanța dezvoltării de aplicații tehnologice care să răspundă unor nevoi 
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reale ale fermierilor, printr-un proces de participare de la bază la vârf; subliniază că 
trebuie să se organizeze formări adecvate la nivel regional/local care să le ofere 
fermierilor expertiza și competențele digitale necesare, de exemplu sub îndrumarea unor 
consultanți în domeniul agriculturii digitale, în special în cazul fermelor mici și mijlocii, 
unde utilizarea tehnologiilor digitale nu întotdeauna este văzută ca fiind profitabilă, cu 
scopul de a le ajuta să achiziționeze, să implementeze, să utilizeze și să beneficieze de 
aplicațiile adecvate, lucru esențial pentru obținerea de beneficii în sectorul 
agroalimentar;

11. invită statele membre să aibă în vedere includerea mai multor formări și cursuri în 
domeniul IA atât în cadrul învățământului superior general, cât și în cadrul 
învățământului superior de specialitate în domeniul agroalimentar, dar și ca parte a 
educației informale;

12. subliniază că datele colectate de la fermieri prin tehnologii IA ar trebui să rămână 
proprietatea fermierilor; subliniază că, în prezent, nu există un cadru juridic al UE 
pentru a controla utilizarea datelor colectate și evaluate de întreprinderile 
agroalimentare și că utilizarea abuzivă a datelor agricole poate duce la practici 
anticoncurențiale, inclusiv la discriminarea prin prețuri și la speculă pe piețele de 
mărfuri, care pot afecta negativ veniturile fermierilor;

13. subliniază că cercetarea mai amănunțită a modului în care pot fi utilizate semnalele de la 
sateliții Galileo pentru a produce hărți de înaltă rezoluție care să indice umiditatea sau 
conținutul de carbon al solului i-ar putea ajuta pe fermieri să ia decizii cu privire la 
gestionarea apei și a factorilor de producție și, de asemenea, ar putea fi aplicată pentru a 
monitoriza respectarea bunelor condiții agricole și de mediu (GAEC) în ceea ce privește 
protecția turbăriilor și a pajiștilor;

14. subliniază că sunt necesare investiții suplimentare în infrastructura de date destinată 
sectorului agricol și în conectivitatea în zonele rurale;

15. constată că aplicarea tehnologiilor IoT existente în sectorul agricol poate duce la 
creșterea producției vegetale și la culturi mai calitative; consideră că utilizarea 
tehnologiilor digitale și a IA în sectorul agroalimentar este necesară pentru a îmbunătăți 
sustenabilitatea, eficiența, precizia și productivitatea;

16. pune în evidență potențialul pe care îl are internetul obiectelor în agricultura de precizie, 
în special în ceea ce privește detectarea condițiilor meteorologice, a substanțelor 
nutritive din sol și a nevoilor de apă, precum și în identificarea infestărilor cu dăunători 
și a bolilor plantelor; reliefează că monitorizarea prin instrumente automatizate și 
digitale poate scădea substanțial utilizarea pesticidelor, micșorând astfel și mai mult 
amprenta de mediu și climatică a agriculturii;

17. subliniază că investițiile în IA reprezintă un risc financiar major și pot agrava 
supraîndatorarea fermierilor, făcându-i, astfel, mai dependenți de alți actori din sectorul 
agricol și contribuind la transferul valorii produse de ferme către furnizorii de 
echipamente agricole;

18. subliniază că interoperabilitatea sistemelor de IA este esențială pentru libertatea de 
alegere a fermierului atunci când utilizează aplicații și dispozitive digitale;
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19. scoate în evidență că fermele mici și mijlocii sunt cele trebuie sprijinite în special în 
tranziția către tehnologia digitală și tehnologia IA și în punerea în aplicare a acestora, 
deoarece ele reprezintă modelul familial al agriculturii europene, care trebuie menținut 
și sprijinit, iar introducerea de noi tehnologii digitale și IA accesibile ar putea ajuta la 
coordonarea acestui model de producție în special și la menținerea în mai mare măsură 
și susținerea practicilor tradiționale care în prezent au o profitabilitate scăzută și, pentru 
supraviețuirea lor în viitor, ar contribui la atragerea generațiilor tinere în agricultură, 
dezvoltarea piețelor locale și a circuitelor de aprovizionare scurte și ar proteja 
patrimoniul biologic și cultural local, identificând totodată soluții sustenabile la 
problemele legate de protecția și securitatea datelor;

20. subliniază că trebuie întărite sinergiile dintre diferitele fonduri structurale și de 
investiții, cu scopul de a ajuta sectoarele agroalimentare să devină mai reziliente din 
punct de vedere economic și mai sustenabile din punctul de vedere al mediului;

21. subliniază că este important să se reducă decalajul digital și decalajul între generații care 
există în multe regiuni agricole din Uniune; subliniază necesitatea unei finanțări stabile 
și adecvate pentru construirea infrastructurii digitale destinate sectorului agricol;

22. invită toate statele membre să mobilizeze fondurile Uniunii pentru a asigura 
sustenabilitatea și creșterea ecosistemului paneuropean de centre de inovare digitală în 
domeniul agriculturii, acestea fiind mecanisme ce pot promova și accelera adoptarea 
tehnologiilor IoT și IA în agricultură; 

23. subliniază că, pentru ca agricultura să beneficieze de noile tehnologii digitale și IA, 
printre altele, acoperirea universală de bandă largă trebuie să fie finalizată cât mai 
curând posibil în toate zonele rurale;

24. subliniază că calitatea colectării datelor și a seturilor de date utilizate are un impact 
major asupra eficiențelor care pot fi atinse; invită Comisia să asigure standardizarea 
seturilor de date și o revizuire de înaltă calitate pentru a elimina prejudecățile și a 
integra valorile Pactului verde în produsele IA; subliniază că valoarea adăugată în lanțul 
generat de aceste date trebuie să le revină agricultorilor;

25. subliniază că, prin optimizarea întregului lanț, tehnologiile IA pot contribui, de 
asemenea, la reducerea pierderilor de alimente;

26. subliniază că tranziția și abordarea digitală, precum și furnizarea și implementarea de 
tehnologii IA nu ar trebui să facă discriminări între lucrătorii agricoli, inclusiv lucrătorii 
angajați și lucrătorii care desfășoară activități independente, și ar trebui să ofere un 
sprijin specific corespunzător pentru recalificare și perfecționare în locuri de muncă și 
profesii de calitate;

27. consideră că potențialul IA și al tehnologiilor conexe poate și ar trebui să fie utilizat 
pentru a îmbunătăți trasabilitatea și etichetarea produselor agroalimentare și forestiere și 
pentru a garanta standarde ridicate de securitate alimentară, inclusiv în privința unor 
aspecte precum originea sau metodele de producție, dar și sustenabilitatea produselor, 
integritatea, autenticitatea și prevenirea fraudelor legate de alimente, și măsuri care să 
asigure o concurență loială între diferiții actori implicați și pe piețele de desfacere, 
oferind astfel mai multă transparență consumatorilor europeni; menționează că soluțiile 
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oferite de sistemele blockchain ar trebui explorate în acest sens;

28. consideră că IA ar trebui promovată pentru a menține și îmbunătăți productivitatea 
agricolă și sustenabilitatea în agricultură, inclusiv în ceea ce privește impactul 
schimbărilor climatice asupra practicilor agricole; 

29. invită autoritățile competente din statele membre să prezinte și să promoveze doar acele 
tehnologii IA și studii privind IA care sunt pe deplin funcționale și finalizate, astfel 
încât comunitatea agroalimentară să poată beneficia cât mai mult de pe urma lor, fără 
prejudecăți sau presupuneri cu privire la IA la scară mai largă; 

30. consideră că inovarea digitală în agricultură poate fi un factor care să contribuie la 
reînnoirea generațiilor în sector, atrăgând tinerii către acest domeniu, lucru care la 
rândul său poate fi un răspuns la depopularea zonelor rurale și exodul creierelor;

31 invită toate statele membre să includă în planurile lor strategice privind PAC și în 
planurile lor de dezvoltare rurală măsuri care să sprijine posibilitățile oferite de 
cercetarea și dezvoltarea în domeniul agriculturii, precum și introducerea și utilizarea pe 
scară mai largă a unei IA sigure și fiabile și a unor instrumente inovatoare la prețuri 
accesibile pentru beneficiari; 

32. invită statele membre să reducă sarcinile administrative și eventualele obstacole în calea 
implementării investițiilor în IA, elaborând în acest scop standarde echitabile și eficace, 
și să ofere consiliere independentă și informațiile și formările necesare, inclusiv pentru 
fermierii tineri și micii fermieri, precum și fermierii din regiunile mai puțin avantajate; 

33. invită Comisia să țină seama pe deplin de nivelurile diferite de pregătire a statelor 
membre, prin evaluarea planurilor strategice privind PAC;

34. invită statele membre să pună la dispoziție resurse pentru modernizarea și reînnoirea 
tehnologică și materială a bazelor științifice care lucrează la sau cu IA, cum ar fi 
institutele agricole, universitățile sau alte organisme specializate, pentru a colecta date 
mai actualizate și mai exacte cu privire la efectul pe care îl are IA asupra plantelor, 
animalelor, solurilor și apei, printre altele;

35. invită Comisia să integreze agricultura de precizie ca o componentă-cheie în strategia 
„De la fermă la consumator”, astfel încât să se poată exploata pe deplin potențialul său 
de gestionare sustenabilă a resurselor și de producție alimentară eficientă;

36. invită statele membre să elaboreze instrumente specifice de analiză a datelor, cu accent 
deosebit pe costuri/beneficii pentru a oferi fermierilor informațiile de care au nevoie 
privind tehnologiile digitale;

37. consideră că Uniunea ar trebui să permită mai multe investiții pentru a deveni un actor 
competitiv în domeniul tehnologiei digitale și al tehnologiei IA, mai precis în domeniul 
tehnologiilor destinate agriculturii;

38. invită Comisia să organizeze consultări ample cu statele membre, cu sectorul și cu 
mediul academic privind niște propuneri concrete de abordare a dezvoltării și 
implementării IA;
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39. invită Comisia să includă cel puțin doi reprezentanți cu experiență în domeniul agricol 
și un reprezentant cu experiență în domeniul silvic în Grupul de experți la nivel înalt 
privind inteligența artificială;

40. invită toate statele membre să includă cel puțin un expert din sectoarele agriculturii, 
silviculturii și amenajării teritoriului în centrele de inovare cu un grad înalt de 
specializare în IA, astfel cum a propus Comisia în cartea sa albă din 19 februarie 2020 
intitulată „Inteligența artificială – O abordare europeană axată pe excelență și încredere” 
(COM(2020)0065);

41. invită Comisia să pună la dispoziție resursele necesare pentru a crea și întreține o bază 
de date, în toate limbile oficiale ale Uniunii, a bunelor practici în materie de IA în 
agricultură, astfel încât să se poată face un schimb de experiență mai rapid și mai 
cuprinzător și să se îmbunătățească procesele din acest domeniu;

42. invită statele membre care au zone cu constrângeri naturale să pună la dispoziție resurse 
suficiente pentru cercetarea privind utilizarea IA în aceste zone, cu scopul de a ajuta 
fermierii în cauză să folosească mai bine resursele disponibile;

43. invită Comisia să conceapă și să construiască o platformă digitală sau un site web 
dedicat(ă) evoluțiilor IA în sectorul agroalimentar al Uniunii;

44. observă că pe piața serviciilor digitale avansate care utilizează tehnologii IA pentru 
agricultură concurența este limitată; consideră că tehnologia și cunoștințele din 
agricultură trebuie să fie împărtășite între statele membre, pentru a face față împreună 
provocărilor viitoare; 

45. invită Comisia să efectueze analize amănunțite privind utilizarea dispozitivelor de 
colectare și măsurare a datelor și a dispozitivelor magnetice și pe bază de unde pentru 
animalele cel mai frecvent crescute în ferme, cum ar fi bovinele, ovinele, caprinele, 
porcinele, păsările de curte și albinele, analize care vor fi esențiale pentru proiectarea și 
utilizarea IA la nivelul Uniunii; subliniază că, din cauză că dispun de puține resurse, 
IMM-urile din sectorul agroalimentar trebuie sprijinite în transformarea lor digitală, 
reducând dezechilibrele digitale în ceea ce privește capacitățile și infrastructura, în 
special în orașele mai mici și în zonele rurale și îndepărtate;

46. invită autoritățile competente de la nivel național, regional și local din statele membre 
să contribuie la crearea de centre digitale naționale și, după caz, regionale și locale 
pentru agricultură;

47. atrage atenția asupra costurilor exorbitante ale diferitelor soluții digitale disponibile pe 
piață pentru agricultură; ia act de faptul că grație platformelor cu sursă deschisă, astfel 
de soluții au prețuri mai accesibile, ceea ce face ca mai mulți fermierii să le adopte mai 
rapid; solicită ca toate procesele de achiziții publice și toate programele de finanțare din 
Uniune să includă cerințe privind accesul la date deschise, precum și să promoveze 
utilizarea de software și hardware cu sursă deschisă.
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