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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. приветства факта, че съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска 
стратегия за данните“, и Бялата книга относно изкуствения интелект подчертават 
селското стопанство като стратегически сектор от обществен интерес за 
цифровата ера и предлагат разработването на общо европейско пространство на 
данни за селското стопанство;

2. припомня потенциала на данните за повишаване на конкурентоспособността по 
цялата агрохранителна верига, като намалява рисковете по отношение на 
селскостопанското производство и на доходите на земеделските стопани;

3. подчертава ролята, която данните имат в подобряването на информацията, която 
се предоставя на потребителите, като създават възможност за проследяване и за 
използване на цифрови етикети, допринасят за по-издръжливо и устойчиво селско 
стопанство и повишават ефективността при използването на ресурсите;

4. подчертава необходимостта да се намалят различията между достъпа в градските 
и селските райони до възможности за стопанска дейност и услуги, включително 
да се гарантира достъп до високоскоростни широколентови услуги за всички 
селски райони;

5. счита, че е от съществено значение Комисията да продължи да подкрепя 
научноизследователската и развойната дейност (НИРД) по отношение на 
цифровите технологии, инфраструктурата и бизнес моделите, насочени към 
хранително-вкусовия сектор и селските райони;

6. подчертава колко е важно да се насърчава развитието на цифрови умения в 
подкрепа на земеделските стопани и селските общности в цифровия преход;

7. подчертава необходимостта от стабилна правна рамка, която защитава правото на 
земеделските стопани на суверенитет на данните и която предотвратява 
нарушаването на конкуренцията и влошаването на автономността на 
земеделските стопани, като същевременно не поставя ограничения върху 
развитието на икономика с гъвкаво управление на данните.


