CONFERINȚA INTERPARLAMENTARĂ DEDICATĂ POLITICII
AGRICOLE COMUNE ȘI POLITICII DE COEZIUNE
Încurajarea micilor fermieri în noul context bugetar și al revoluției digitale
și lanțurile alimentare
- Fișă de informare Comunitățile rurale reprezintă 50%
din populația UE. Pentru a le face atractive
și dinamice trebuie să se depună eforturi în
ceea ce privește atât creșterea economică
și locurile de muncă, cât și infrastructura,
mobilitatea și serviciile de bază din aceste
zone.

sectorul agricol trebuie să le depășească.
Noua PAC va încuraja utilizarea noilor
tehnologii atât de către fermieri, cât și de
către administrațiile naționale, pentru ca
munca acestora să fie simplificată.
Sectorul agricol trebuie să intre în era
digitală, într-un efort de a răspunde nevoilor
de nutriție și provocărilor climatice, toate
acestea pe fondul creșterii demografice
mondiale și a cererii mari de produse
agricole.

De asemenea, populația activă din
domeniul agricol este în curs de
îmbătrânire, iar metodele de lucru în
continuă schimbare. În acest context,
eforturile de atragere a tinerilor către
agricultură trebuie să țină cont de apetența
lor de a recurge la noile tehnologii pentru
dezvoltarea activității lor economice, de a
căuta soluții inteligente pentru a se
acomoda nevoilor cotidiene, de a utiliza
informațiile în favoarea lor, sau de a face
schimburi de experiență. Investițiile în
inovare, educare și formare devin astfel
esențiale
pentru
viitorul
agriculturii
europene.

Digitalizarea,
inovarea
și
cunoașterea reprezintă aspecte importante
și
pentru
consolidarea
poziției
producătorilor primari în lanțul de
aprovizionare
cu
alimente,
pentru
optimizarea
practicilor
agricole
(de
exemplu, agricultura de precizie), pentru
îmbunătățirea performanțelor de mediu și
climă și pentru un sector agricol inteligent,
rezilient și sustenabil.
Inovarea este instrumentul menit să
determine transformarea structurală și
deschiderea spre piață a fermelor mici, cu
potențial de a deveni întreprinderi agricole
viabile, precum și creșterea capacității de a
identifica noi soluții de valorificare a
producției. Inovarea va permite fermierilor
să capitalizeze, în comun, informațiile
obținute, să-și adapteze producția la
cerințele pieței, să aibă un acces mai bun
la echipamente, să-și optimizeze costurile

Politica agricolă comună (PAC)
viitoare își propune să încurajeze investițiile
în cercetare și inovare și, totodată, să ofere
fermierilor și comunităților rurale posibilitatea
de a profita de rezultatele acestora.
Folosirea noilor tehnologii poate fi uneori
dificilă pentru fermierii care doresc să
beneficieze
de
digitalizare.
Utilajele
scumpe, absența infrastructurii și lipsa de
cunoștințe reprezintă provocări pe care
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de producție, să creeze lanțuri scurte de
aprovizionare și să facă față diferitelor
situații problematice de pe piață.
Având în vedere nevoia de a
produce mai mult cu mai puțin, tehnologiile
digitale pot deveni un mijloc esențial pentru
sustenabilitatea sectorului agricol și pentru
creșterea competitivității. Utilizarea tehnologiilor inovatoare poate oferi răspunsuri la
provocările actuale, cum ar fi creșterea
producției, reducerea consumului de
combustibil, îmbunătățirea condițiilor de
lucru pentru fermieri, conservarea și
îmbunătățirea
caracteristicilor
solului,
scăderea semnificativă a riscului de
eroziune sau creșterea rezervei de apă din
sol.
Deși trebuie salutat accentul pus pe
cercetare și dezvoltare pentru inovarea
produselor și proceselor, trebuie depuse mai
multe
eforturi
pentru
a
dezvolta
capacitatea și infrastructura de cercetare
necesare pentru a transpune rezultatele
cercetării din domeniul agroalimentar în
practici sustenabile la nivelul întregii UE și
pentru a facilita schimbul de cunoștințe și
servicii de formare la nivelul statelor
membre.
Dezvoltarea unor strategii naționale
integrate, cu privire la promovarea inovării și
digitalizării în zonele rurale, poate avea ca
rezultat
nu
numai
dobândirea
competențelor digitale, ci și transferul de
cunoștințe spre zonele rurale, dezvoltarea
unor instrumente digitale care să țină cont
de specificul zonelor/sectoarelor țintă,
sprijinirea tinerilor din zonele rurale, dar și
creșterea atractivității mediului rural pentru
tineri ori asigurarea de servicii digitale la
costuri rezonabile.

colaborare la nivel local în vederea
promovării unei agriculturi și a unei
exploatări forestiere competitive și durabile.
Abordarea inovării de către EIP-AGRI se
concentrează pe schimbul de cunoștințe, în
care toți cei interesați sunt implicați activ în
proces.
Va
fi
disponibilă
o
finanțare suplimentară de 10 miliarde euro prin
intermediul programului de cercetare al UE
Orizont Europa,
menită
să
sprijine
cercetarea și inovarea în sectoare precum
cel alimentar, agricol, al dezvoltării rurale și
al bioeconomiei.
Sinergiile stabilite între Orizont Europa
(cu proiecte transnaționale) și PAC (cu
proiecte la nivel regional/local și rețelele
PAC) pot contribui la crearea sistemului de
cunoștințe și inovare în agricultură, al cărui
scop este de a accelera adoptarea de
practici inovatoare în rândul tuturor părților
interesate din zonele rurale.

Elemente pentru dialog:


Multe tehnologii noi sunt utilizate sau
încep să fie utilizate în agricultură, dar
nivelul de punere în aplicare în Europa este
în continuare foarte scăzut în comparație
cu alte regiuni ale lumii (de exemplu SUA).

Rezistența la nou și la introducerea
noilor tehnologii în agricultură este cauzată
de deficitul de cunoștințe
privind
necesitățile din domeniul agricol al
furnizorilor de tehnologii sau de dificultățile
fermierilor mici de a investi și de
rentabilitatea noilor tehnologii?

Principalul instrument de sprijinire a
inovării în cadrul noii PAC va continua să fie
Parteneriatul european pentru inovare (EIPAGRI) prin sprijinul acordat proiectelor de
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