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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare 
și energie, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută faptul că, în comunicarea sa intitulată „O strategie europeană privind datele” și în 
cartea sa albă privind inteligența artificială, Comisia scoate în evidență agricultura ca un 
sector strategic de interes public pentru era digitală și propune să fie elaborat un spațiu 
european comun pentru datele din domeniul agriculturii;

2. reamintește potențialul datelor de a îmbunătăți competitivitatea în ansamblul lanțului 
agroalimentar, reducând riscurile asociate proceselor de producție agricolă și riscurile 
pentru veniturile agricultorilor;

3. evidențiază rolul datelor în îmbunătățirea informațiilor puse la dispoziția 
consumatorilor, asigurându-se trasabilitatea și utilizarea etichetelor digitale, precum și 
în stimularea unor practici agricole mai reziliente și mai sustenabile și în sporirea 
eficienței utilizării resurselor;

4. subliniază că trebuie redus decalajul dintre zonele rurale și cele urbane în ceea ce 
privește accesul la oportunități de afaceri și la servicii, inclusiv prin garantarea accesului 
la bandă largă de mare viteză în toate zonele rurale;

5. consideră că sprijinul continuu al Comisiei este esențial pentru cercetarea și dezvoltarea 
(R-D) în materie de tehnologii digitale, infrastructură și modele de afaceri axate pe 
sectorul agroalimentar și pe zonele rurale;

6. evidențiază importanța promovării dezvoltării competențelor digitale, pentru a sprijini 
agricultorii și comunitățile rurale în procesul de tranziție digitală;

7. subliniază că este necesar un cadru juridic eficace, care să garanteze dreptul 
agricultorilor la suveranitatea asupra datelor și să prevină denaturarea concurenței și 
deteriorarea autonomiei agricultorilor, fără însă a împiedica dezvoltarea unei economii 
fluente în utilizarea datelor.


