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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že změna klimatu a ztráta biologické rozmanitosti mají již nyní 
významný dopad na zemědělství a lesnictví, bezprostředně se dotýkají produkce 
a dostupnosti přírodních zdrojů a ovlivňují rostlinnou a živočišnou výrobu a celý 
potravinový řetězec, a tím i spotřebitele; vzhledem k tomu, že tyto negativní dopady by 
mohly být zmírněny využíváním technologií umělé inteligence a inovativních nástrojů;

B. vzhledem k tomu, že náš boj proti změně klimatu vyžaduje, aby byla přijata důležitá 
rozhodnutí v oblasti zemědělské a živočišné výroby v Unii a zvýšily se požadavky na 
tato odvětví, aby přispívaly k větší environmentální udržitelnosti, a to i s podporou 
umělé inteligence: vzhledem k tomu, že je třeba klást stejné požadavky na produkty 
z třetích zemí, s nimiž EU uzavírá dohody o volném obchodu;

C. vzhledem k tomu, že umělá inteligence a další inovativní nástroje mohou přispět 
k zlepšení výrobních postupů s cílem stále účinněji využívat zdroje a jsou nezbytné pro 
dosažení cílů Unie v oblasti udržitelnosti; 

D. vzhledem k tomu, že se očekává, že do roku 2050 dosáhne světová populace 
9,7 miliardy a poptávka po potravinách se výrazně zvýší;

E. vzhledem k tomu, že nové technologie mohou podpořit přechod k udržitelnějšímu 
zemědělsko-potravinářskému odvětví v EU v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu;

F. vzhledem k tomu, že strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti mají zemědělcům pomoci pěstovat kvalitní produkty a snížit do 
roku 2030 úbytek živin a používání pesticidů a hnojiv; vzhledem k tomu, že úsilí 
o dosažení tohoto cíle by mohla podpořit digitalizace zemědělsko-potravinářského 
odvětví a používání technologií umělé inteligence a internetu věcí, které by mohly 
pomoci vytvořit nové nástroje k nahrazení těch pesticidů, které by mohly představovat 
riziko pro lidské zdraví, a také umožnit jejich omezenější používání v přesném 
zemědělství, přičemž by se snížily náklady pro zemědělce;

G. vzhledem k tomu, že jedním z obecných cílů budoucí společné zemědělské politiky 
(SZP) je podpora inteligentního zemědělství;

H. vzhledem k tomu, že technologická odvětví – zejména platformy specializované na 
využívání a ukládání dat – v posledních letech exponenciálně rostla;

I. vzhledem k tomu, že podle bílé knihy o umělé inteligenci je zemědělství jedním 
z odvětví, jejichž účinnost může umělá inteligence zvýšit,

J. vzhledem k tomu, že návrh příštího víceletého finančního rámce (VFR) uvádí, že na 
výzkum a vývoj v zemědělství a lesnictví má být vyčleněno 10 miliard EUR z rozpočtu 
programu Horizont Evropa, což by mělo přispět k rozvoji technologické infrastruktury 
UI v tomto odvětví; vzhledem k tomu, že šíření digitálních technologií v zemědělství, 
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lesnictví a potravinářském průmyslu může vést ke zvýšení množství surovin, k produkci 
udržitelných a cenově dostupných potravin, ke zlepšování ochrany rostlin a k ochraně 
zdraví zvířat a přispět k rozvoji venkova a zároveň snížení negativních dopadů na 
životní prostředí a vstupních nákladů;

K. vzhledem k tomu, že v zavádění a pokrytí širokopásmového připojení nové generace 
(NGA) ve venkovských oblastech jsou obrovské rozdíly1;

L. vzhledem k tomu, že choroby a škůdci rostlin stále způsobují ztrátu přibližně 30 % roční 
sklizně na celém světě; vzhledem k tomu, že digitální řešení mohou odhalovat škůdce 
rostlin a nedostatek živin a navrhovat vhodná opatření pro konkrétní choroby;

M. vzhledem k tomu, že v několika členských státech začal proces zřizování digitálních 
uzlů pro zemědělství, u nichž se očekává, že budou hrát důležitou úlohu při zavádění 
a uplatňování umělé inteligence a digitálních řešení;

N. vzhledem k tomu, že Parlament přijal dne 20. října 2020 usnesení obsahující doporučení 
Komisi k rámci pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících 
technologií2;

O. vzhledem k tomu, že digitální transformace v zemědělství vyžaduje zvýšené investice 
do klíčových činitelů digitální ekonomiky, jako je širokopásmové připojení NGA 
a odbornou přípravu pro zemědělce, aby bylo možné plně využít potenciál digitalizace 
a umělé inteligence v zemědělství;

P. vzhledem k tomu, že některé části zemědělského odvětví již používají technologie 
umělé inteligence, které mají potenciál růstu a širšího uplatnění v tomto odvětví; 
vzhledem k tomu, že využívání těchto technologií v mnoha dalších oblastech 
zemědělského odvětví stále chybí  nebo je omezené;

Q. vzhledem k tomu, že pro hladké a úspěšné zavádění technologií umělé inteligence 
v zemědělství jsou zásadní vzdělávání a odborná příprava, a to jak u novější generace, 
tak u současných členů zemědělské komunity;

R. vzhledem k tomu, že informace o osvědčených postupech v oblasti umělé inteligence by 
měly být dostupné širšímu okruhu odborníků a zúčastněných stran, aby se zvýšilo 
povědomí a vytvořily příležitosti pro toto odvětví v celé Unii, ale také na regionální 
a místní úrovni;

S. vzhledem k tomu, že odvětví zemědělství, jeho digitalizace a používání umělé 
inteligence v tomto odvětví závisí na spolehlivých datech a stabilní infrastruktuře 
z jiných odvětví, jako jsou mimo jiné letecké, kosmické a meteorologické nástroje, 
nástroje pro testování půdy a měření živočišných ukazatelů; vzhledem k tomu, že by to 
mohlo v některých regionech a členských státech zahrnovat nutnost aktualizovat a 
zlepšit technologie;

1 Evropská komise. Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI). Jednotlivé ukazatele DESI – pokrytí 1b1 
Fast BB (NGA).
2 Přijaté texty, P9_TA(2020)0275.
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T. vzhledem k tomu, že technologie umělé inteligence a digitalizace mohou zlepšit 
výkonnost zemědělství v oblastech s přírodními omezeními, které často trpí omezeným 
přístupem ke zdrojům a značnými sezónními výkyvy; vzhledem k tomu, že kvůli svým 
omezením často zůstávají mimo hlavní výzkum;

U. vzhledem k tomu, že výzkum a práce týkající se umělé inteligence v zemědělství 
a chovu zvířat mohou zvýšit atraktivitu tohoto odvětví pro mladší osoby a přispět tak 
k řešení problému generační obnovy;

V. vzhledem k tomu, že předvádění nebo používání ne plně funkčních technologií umělé 
inteligence v zemědělsko-potravinářském odvětví nebo studie, které nejsou plně 
dokončeny, mohou ohrozit důvěru zemědělsko-potravinářské komunity v umělou 
inteligenci;

W. vzhledem k tomu, že začínající zemědělsko-potravinářské podniky hrají v tomto odvětví 
důležitou úlohu při zavádění nových technologií a technik a mohou mít prospěch ze 
zavádění technologií umělé inteligence v tomto odvětví a usnadnit jej;

X. vzhledem k tomu, že umělá inteligence může přispívat ke shromažďování přesnějších 
a aktuálních údajů o životních podmínkách zvířat, což může na druhé straně zlepšit jak 
kvalitu odvětvového výzkumu, tak rozhodovacích procesů;

Y. vzhledem k tomu, že krajinné prvky přítomné v zemědělských oblastech pozitivně 
ovlivňují biologickou rozmanitost, mohou přispívat ke zmírnění extrémních 
povětrnostních jevů a chrání půdu před erozí a dezertifikací; vzhledem k tomu, že údaje 
z dálkového průzkumu s vysokým rozlišením zajišťují jejich řádnou registraci, mohou 
také zlepšit audit a zabránit nespravedlivému vyloučení částí způsobilých oblastí 
pokrytých krajinnými prvky nebo nespravedlivému hodnocení zalesněných pastvin 
a jiných agrolesnických systémů jako nezemědělských oblastí;

1. domnívá se, že při posuzování použitelnosti a dopadů umělé inteligence a obdobných 
technologií v tomto odvětví a ve venkovských oblastech by měly být prioritou otázky 
související s dobrými životními podmínkami, zlepšením pracovních podmínek, 
ochranou existenčních jistot zemědělců, zemědělských a lesnických pracovníků nebo 
podniků, společenskými požadavky na potraviny a zdraví, včetně bezpečných, 
výživných a udržitelných potravin, schopností výrobců přizpůsobit se novým 
technologiím v oblasti umělé inteligence, snížením vysokých výrobních nákladů pro 
evropské zemědělce, životními podmínkami zvířat a dalšími etickými a sociálními 
aspekty; zdůrazňuje, že využívání umělé inteligence musí být udržitelné a etické;

2. je přesvědčen, že pracovníci mají oprávněné obavy, že přijetí umělé inteligence povede 
ke ztrátě pracovních míst, a proto se přijetí musí řídit zásadami spravedlivé 
transformace, zejména cílem vytváření nových pracovních míst, místo toho, aby 
technologický pokrok způsoboval nezaměstnanost;

3. vyzývá odpovědné orgány v členských státech, aby vypracovaly a zveřejnily 
krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé analýzy dopadu zavádění technologií umělé 
inteligence na pracovní místa a pracovníky s cílem připravit a provést v rámci 
sociálního partnerství a dialogu se zaměstnavateli, zaměstnanci a jejich odbory nebo 
zástupci hladký přechod k novému modelu zemědělství založenému na umělé 
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inteligenci, a to začleněním sociálně odpovědných a spravedlivých politik a řešení pro 
pracovníky v tomto odvětví s cílem pomoci trhu práce se odpovídajícím způsobem 
přizpůsobit a zamezit sociálnímu a ekonomickému vyloučení;

4. je pevně přesvědčen, že přínosy umělé inteligence a digitalizace by měly být přístupné 
všem zemědělským producentům a chovatelům bez ohledu na velikost nebo umístění 
jejich zemědělského podniku nebo zařízení; zdůrazňuje, že zemědělsko-potravinářské 
malé a střední podniky je třeba v jejich digitální transformaci podpořit s ohledem na 
jejich omezené zdroje; 

5. vyzývá Komisi, aby v rámci svých pravomocí usnadnila a zaručila spravedlivé a rovné 
financování, přístup k umělé inteligenci a distribuci jejích přínosů mezi různými 
odvětvími zahrnujícími všechny regiony Unie, včetně vzdálených, venkovských 
a ostrovních oblastí, s cílem vyhnout se novým rozporům a dvourychlostní Unii 
v otázkách, jako je umělá inteligence; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné posílit digitální 
kapacity a infrastrukturu a zabránit tak novým rozporům a vzniku dvourychlostní Unie 
v otázkách, jako je umělá inteligence;

6. zdůrazňuje, že zemědělství je odvětví, ve kterém bude umělá inteligence hrát klíčovou 
úlohu při řešení otázek a problémů souvisejících s produkcí a zásobováním potravinami, 
a proto, aby se stalo klíčovým hráčem v oblasti digitálních technologií a umělé 
inteligence, zejména technologie spojené se zemědělstvím, je třeba více upřednostňovat 
digitalizaci, konektivitu ve venkovských oblastech, umělou inteligenci, inovativní 
a účinné nástroje, výzkum, vědecké a sociálně-ekonomické analýzy, jejichž cílem je 
zlepšit kvalitu a udržitelné využívání přírodních zdrojů, jako je půda a voda pro 
zemědělskou a lesnickou produkci v Unii, opatření na ochranu půdy a biologické 
rozmanitosti a na přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění jejího dopadu a cíleně do 
nich investovat s přihlédnutím k rostoucímu významu digitálních řešení během 
pandemie COVID-19 a důležitosti zajistit fungující zemědělství a lesnictví v Unii; 

7. potvrzuje, že by se výzkum, vývoj a zavádění umělé inteligence měly při využívání 
veřejných prostředků řídit zásadou „veřejné peníze – veřejné údaje“; zdůrazňuje, že 
jakékoli veřejné financování umělé inteligence v zemědělství by se mělo zaměřit na 
komplexní řešení společných výzev v oblasti životního prostředí, klimatu 
a potravinového zabezpečení a zároveň brát v úvahu jeho sociálně-ekonomický dopad, 
aby inovace sloužily společnému dobru;

8. zdůrazňuje, že zejména technologie internetu věcí a umělé inteligence představují 
významnou příležitost pro modernizaci, automatizaci a lepší účinnost a udržitelnost 
zemědělsko-potravinářského odvětví a pro místní rozvoj ve venkovských oblastech;

9. domnívá se, že digitální propast je překážkou pro sdílení výhod odvětví umělé 
inteligence a že mnoho zemědělských podniků v Evropě není dostatečně připraveno 
uplatňovat inovace nebo umělou inteligenci;

10. zdůrazňuje, že je důležité vyvíjet technologické aplikace, které odpovídají skutečným 
potřebám zemědělců, v rámci participativního procesu zdola nahoru; zdůrazňuje, že 
odpovídající odborná příprava, která zemědělcům poskytuje nezbytné digitální 
dovednosti a odborné znalosti, musí být poskytována na regionální/místní úrovni, 
například prostřednictvím poradců pro digitální zemědělství, zejména v případě malých 



AD\1224613CS.docx 7/12 PE653.821v04-00

CS

a středních zemědělských podniků, kde využívání digitálních technologií není vždy 
považováno za přínosné, s cílem pomoci jim získat, zavádět, využívat správné aplikace 
a mít z nich prospěch, což je nezbytné pro dosažení přínosů v zemědělsko-
potravinářském odvětví;

11. vyzývá členské státy, aby zvážily začlenění rozsáhlejší odborné přípravy a většího počtu 
kurzů týkajících se umělé inteligence do svého vysokoškolského vzdělávání, jak 
všeobecného, tak zaměřeného na zemědělsko-potravinářskou oblast, a rovněž v rámci 
informálního učení;

12. zdůrazňuje, že údaje shromažďované od zemědělců pomocí technologií umělé 
inteligence by měly zůstat ve vlastnictví zemědělců; zdůrazňuje, že v současné době 
neexistuje žádný právní rámec EU pro kontrolu využívání údajů shromažďovaných 
a posuzovaných zemědělskými podniky a že zneužití údajů o zemědělských podnicích 
může vést k praktikám narušujícím hospodářskou soutěž, včetně cenové diskriminace 
a spekulací na komoditních trzích, které mohou mít negativní dopad na příjmy 
zemědělců;

13. zdůrazňuje, že další výzkum toho, jak využívat signály ze satelitů Galileo pro účely 
vytváření map vlhkosti půdy nebo obsahu uhlíku, které budou mít vysoké rozlišení, by 
mohl zemědělcům pomoci při rozhodování o hospodaření s vodou a řízení vstupů 
a rovněž by mohl být využit ke sledování dodržování dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu (DZES), pokud jde o ochranu rašelinišť a pastvin;

14. zdůrazňuje, že je třeba dále investovat do datové infrastruktury pro zemědělství a do 
konektivity ve venkovských oblastech;

15. konstatuje, že používání stávajících technologií internetu věcí v zemědělském odvětví 
může vést ke zvýšení rostlinné výroby a ke zlepšení kvality plodin; domnívá se, že 
využívání digitálních technologií a umělé inteligence v zemědělsko-potravinářském 
odvětví je nezbytné pro zlepšení udržitelnosti, účinnosti, přesnosti a produktivity;

16. zdůrazňuje potenciál internetu věcí v přesném zemědělství, zejména při zjišťování 
povětrnostních podmínek, půdních živin a potřebného zavlažování, jakož i při 
zjišťování napadení škůdci a chorob rostlin; zdůrazňuje, že monitorování pomocí 
automatizovaných a digitálních nástrojů může pomoci podstatně snížit používání 
pesticidů, čímž se dále minimalizuje environmentální a klimatická stopa zemědělství;

17. zdůrazňuje, že investice do umělé inteligence představují velké finanční riziko a mohou 
zhoršit nadměrné zadlužení zemědělců, zvýšit tak jejich závislost na jiných subjektech 
v odvětví zemědělství a přispět k přesunu hodnoty vytvářené zemědělskými podniky na 
dodavatele zemědělských zařízení;

18. zdůrazňuje, že interoperabilita systémů umělé inteligence má zásadní význam pro 
svobodnou volbu zemědělců při používání aplikací a digitálních zařízení;

19. zdůrazňuje, že je třeba podporovat zejména malé a střední zemědělské podniky při 
přechodu k digitálním technologiím a umělé inteligenci a k jejich zavádění, protože 
představují rodinný model evropského zemědělství, který je třeba zachovat 
a podporovat, a že zavádění nových dostupných digitálních technologií a umělé 
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inteligence by mohlo pomoci nasměrovat zejména tento model produkce a pomoci lépe 
zachovat a udržet tradiční postupy, které mají nyní nízkou ziskovost, a v zájmu jejich 
budoucího přežití pomoci přilákat mladé generace do zemědělství, rozvíjet místní trhy 
a krátké zásobovací okruhy, zachovat místní kulturní a biologické dědictví a nalézt 
udržitelná řešení otázek ochrany údajů a jejich zabezpečení;

20. zdůrazňuje, že je třeba posílit součinnost mezi různými strukturálními a investičními 
fondy s cílem pomoci zemědělsko-potravinářským odvětvím zlepšit jejich ekonomickou 
odolnost a environmentální udržitelnost;

21. zdůrazňuje, že je důležité překlenout digitální a generační propast, která existuje 
v mnoha zemědělských regionech Unie; zdůrazňuje, že je nutné zajistit stabilní 
a dostatečné financování procesu budování digitální infrastruktury v zemědělství;

22. vyzývá všechny členské státy, aby uvolnily prostředky z fondů Unie s cílem zajistit 
udržitelnost a růst celoevropského ekosystému center pro digitální inovace v oblasti 
zemědělství, které by fungovaly jako mechanismy na podporu a urychlení zavádění 
technologií internetu věcí a umělé inteligence v zemědělství; 

23. poukazuje na to, že má-li zemědělství využívat nové digitální technologie a technologie 
umělé inteligence, musí být mimo jiné ve všech venkovských oblastech co nejdříve 
dokončeno celoplošné širokopásmové připojení;

24. zdůrazňuje, že kvalita shromažďování údajů a používaných datových souborů má 
zásadní dopad na dosažení účinnosti; vyzývá Komisi, aby zajistila standardizaci 
datových souborů a vysoce kvalitní přezkum s cílem odstranit chyby a začlenit do 
produktů umělé inteligence hodnoty Zelené dohody; zdůrazňuje, že přidaná hodnota 
v řetězci, kterou tyto údaje vytvoří, se musí vrátit k zemědělcům;

25. zdůrazňuje, že technologie umělé inteligence mohou prostřednictvím optimalizace 
celého řetězce rovněž přispívat k omezení potravinových ztrát;

26. zdůrazňuje, že digitální transformace a přístup k technologiím umělé inteligence, jakož 
i jejich poskytování a zavádění by neměly rozlišovat mezi zemědělskými pracovníky, 
včetně najatých osob a osob samostatně výdělečně činných, a měly by poskytovat 
náležitou cílenou podporu pro rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace v kvalitních 
pracovních místech a profesích;

27. domnívá se, že potenciál umělé inteligence a souvisejících technologií může a měl by 
být využit ke zlepšení sledovatelnosti a označování zemědělsko-potravinářských 
a lesnických produktů a k zaručení vysokých standardů potravinového zabezpečení, 
včetně otázek, jakými je původ nebo výrobní metody, jakož i aspektů, jako je 
udržitelnost, integrita a pravost produktu a předcházení podvodům spojeným 
s potravinami, a opatření k zajištění spravedlivé hospodářské soutěže mezi různými 
dotčenými subjekty a na odbytištích, a poskytovat tak evropským spotřebitelům více 
transparentnosti; konstatuje, že v tomto ohledu je třeba zkoumat řešení nabízená 
systémy blockchain;

28. domnívá se, že technologie umělé inteligence by měly být prosazovány za účelem 
zachování a zlepšení zemědělské produktivity a udržitelnosti, rovněž v souvislosti 
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s dopadem změny klimatu na zemědělské postupy; 

29. vyzývá příslušné orgány v členských státech, aby prezentovaly a prosazovaly pouze ty 
technologie umělé inteligence a studie, které jsou plně funkční a dokončené, aby 
zemědělsko-potravinářská komunita mohla ve větší míře využívat jejich největších 
přínosů, a to bez předsudků nebo domněnek spojených s umělou inteligencí; 

30. domnívá se, že digitální inovace v zemědělství mohou být faktorem, který přispívá ke 
generační obnově v tomto odvětví tím, že do něj přitahuje mladé lidi, což by mohlo řešit 
problémy vysídlování venkova a odlivu mozků;

31 vyzývá všechny členské státy, aby do svých strategických plánů SZP a plánů rozvoje 
venkova zahrnuly opatření na podporu možností, které nabízí zemědělský výzkum 
a vývoj, jakož i zavádění a širší používání bezpečné a spolehlivé umělé inteligence 
a inovativních nástrojů za dostupné ceny pro příjemce; 

32. vyzývá členské státy, aby snížily administrativní zátěž a všechny překážky provádění 
investic v oblasti umělé inteligence vypracováním spravedlivých a účinných norem 
a aby poskytovaly nezávislé poradenství, informace a potřebnou odbornou přípravu, a to 
i pro mladé a drobné zemědělce a zemědělce ve znevýhodněných regionech; 

33. vyzývá Komisi, aby na základě vyhodnocení strategických plánů SZP v plné míře 
zohlednila odlišnou úroveň připravenosti členských států;

34. vyzývá členské státy, aby poskytly zdroje na modernizaci a obnovu technologií 
a materiálů ve vědeckých základnách, které pracují na umělé inteligenci nebo ji ve své 
práci využívají, jako jsou zemědělské instituty, univerzity či jiné specializované 
subjekty, s cílem shromáždit více aktuálních a přesných údajů o účincích umělé 
inteligence mimo jiné na rostliny, zvířata, půdu a vodu;

35. vyzývá Komisi, aby do strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ zapracovala přesné 
zemědělství jako její klíčovou složku s cílem umožnit plné využití jeho potenciálu 
v oblasti udržitelného řízení zdrojů a efektivní produkce potravin;

36. vyzývá členské státy, aby vypracovaly konkrétní nástroje pro analýzu údajů se 
zvláštním zaměřením na poměr nákladů a přínosů s cílem poskytnout zemědělcům 
potřebné informace o digitálních technologiích;

37. je přesvědčen, že by Unie měla vytvořit podmínky pro větší investování, aby se stala 
konkurenceschopným hráčem na poli digitálních technologií a technologií umělé 
inteligence, konkrétně technologií souvisejících se zemědělstvím;

38. vyzývá Komisi, aby uskutečnila rozsáhlé konzultace s členskými státy, průmyslem 
a vědeckou obcí o konkrétních návrzích týkajících se přístupu k vývoji a zavádění 
umělé inteligence;

39. vyzývá Komisi, aby do odborné skupiny na vysoké úrovni pro umělou inteligenci 
začlenila alespoň dva zástupce se zkušenostmi ze zemědělství a jednoho zástupce se 
zkušenostmi z lesnictví;
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40. vyzývá všechny členské státy, aby do inovačních center s vysokým stupněm 
specializace v oblasti umělé inteligence zahrnuly alespoň jednoho odborníka 
z následujících odvětví: zemědělství, lesnictví a územní plánování, jak to navrhuje 
Komise ve své bílé knize ze dne 19. února 2020 s názvem „O umělé inteligenci – 
evropský přístup k excelenci a důvěře“ (COM (2020) 0065);

41. vyzývá Komisi, aby poskytla zdroje nutné k vytvoření a vedení databáze ve všech 
úředních jazycích Unie, která by shromažďovala osvědčené postupy týkající umělé 
inteligence v zemědělství, s cílem umožnit rychlejší a komplexnější výměnu zkušeností 
a zlepšit postupy v této oblasti;

42. vyzývá členské státy s oblastmi s přírodními omezeními, aby poskytly dostatečné zdroje 
na výzkum využití umělé inteligence v těchto oblastech s cílem umožnit dotčeným 
zemědělcům lépe využívat dostupné zdroje;

43. vyzývá Komisi, aby navrhla a zprovoznila digitální platformu nebo internetové stránky 
věnované vývoji v oblasti umělé inteligence v zemědělsko-potravinářském odvětví 
v Unii;

44. bere na vědomí omezenou hospodářskou soutěž na zemědělském trhu, pokud jde 
o pokročilé digitální služby využívající technologie umělé inteligence; je přesvědčen, že 
zemědělské technologie a znalosti musí být sdíleny v rámci členských států, aby bylo 
možné společně řešit budoucí výzvy; 

45. vyzývá Komisi, aby provedla důkladné analýzy využívání zařízení ke shromažďování 
údajů a měření a magnetických a vlnových zařízení u nejobvyklejších chovaných 
hospodářských zvířat, např. skotu, ovcí, koz, prasat, drůbeže a včel, které budou klíčové 
pro podobu a využívání umělé inteligence na úrovni Unie; zdůrazňuje, že kvůli 
omezeným zdrojům malých a středních podniků v zemědělsko-potravinářském odvětví 
je třeba podporovat jejich digitální transformaci a zmírňovat digitální nerovnováhu, 
pokud jde o kapacity a infrastrukturu, zejména v menších městech a ve venkovských 
a odlehlých oblastech;

46. vyzývá příslušné vnitrostátní, regionální a místní orgány v členských státech, aby 
napomohly zahájení činnosti vnitrostátních a případně i regionálních a místních 
digitálních zemědělských center;

47. upozorňuje na přemrštěné ceny nejrůznějších digitálních řešení, která jsou k dispozici 
na trhu pro zemědělství; konstatuje, že díky platformám s otevřeným zdrojovým kódem 
jsou tato řešení cenově dostupnější, což vede k jejich rychlému zavádění a většímu 
rozšíření mezi zemědělci; vyzývá k tomu, aby všechny unijní postupy zadávání 
veřejných zakázek a programy financování zahrnovaly požadavky na otevřený přístup 
k údajům a podporovaly používání softwaru a hardwaru s otevřeným zdrojovým kódem.
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