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Przed europejską branża rolną stoi wiele wyzwań – przede 

wszystkim jak produkować więcej lepszej jakości żywność na 

coraz mniejszej powierzchni i dla rosnącej populacji, zachowując 

przy tym standardy środowiskowe i zapewniając godziwe warunki 

współpracy rolnikom. Jedni uważają, że rozwiązaniem są 

innowacje, takie jak rolnictwo precyzyjne. Inni zachęcają do 

zwrotu w kierunku rolnictwa organicznego. 

 

Rewolucja technologiczna w rolnictwie stawia również wyzwania 

dla unijnych legislatorów. Od 2021 r. będzie funkcjonował nowy 

budżet Wspólnej Polityki Rolnej, a już teraz Komisja Europejska 

apeluje do państw członkowskich, aby wprowadzały innowacje 

technologiczne, co ma pozytywnie wpłynąć na globalną 

konkurencyjność europejskiego rolnictwa, przy jednoczesnym 

podniesieniu poziomu życia rolników. 

 

EURACTIV.pl zaprasza do udziału w debacie na temat 

przyszłości europejskiego rolnictwa. Wraz z ekspertami między 

innymi z Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz 

Sejmu RP będziemy rozmawiać na temat  najbardziej palących 

wyzwań dla rolnictwa: 

 

• Jak unijne instytucje mogą sprawić, że regulacje będą 

wspierać innowacyjność i równocześnie brać pod uwagę 

potrzeby rolników?  

 

• W jaki sposób zrównoważyć kwestie innowacyjności 

oraz bezpieczeństwa żywnościowego i środowiskowego?  

 

• Jak innowacje technologiczne mogą pomóc w znalezieniu 

rozwiązań dla wyzwań związanych ze zmianami środowiska? 

 

• Jakie miejsce zajmą kwestie innowacji i nowych technologii 

w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej? 

 

• W jaki sposób zwiększone nakłady na innowacje wpłyną 

na konkurencyjność małych i średnich gospodarstw? 
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