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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че изменението на климата вече оказва значително влияние 
върху селското стопанство и непосредствено въздействие върху производството;

Б. като има предвид, че стратегията „От фермата до трапезата“ цели да се намали 
употребата на пестициди до 2030 г., което би могло да се подпомогне чрез 
използването на технологии в областта на изкуствения интелект (ИИ);

В. като има предвид, че в предложението за следващата многогодишна финансова 
рамка се предвиждат 10 милиарда евро от бюджета на програмата „Хоризонт 
Европа“ за научноизследователска и развойна дейност в областта на селското 
стопанство, което следва да допринесе за развитието на технологична 
инфраструктура за ИИ в сектора;

1. счита, че въпросите, свързани с благосъстоянието на селскостопанските 
работници и/или оператори, хуманното отношение към животните и други етични 
аспекти следва да бъдат приоритет при извършването на оценка за 
приложимостта на ИИ в сектора;

2. подчертава, че следва да се направят целенасочени инвестиции в ИИ и 
иновативни инструменти, предназначени за подобряване на качеството и 
използването на природните ресурси, като например почва и води, за 
селскостопанското производство в ЕС;

3. подчертава, че семейният модел на европейското селско стопанство следва да се 
запази и че въвеждането на технологии в областта на ИИ би могло да се използва 
за подкрепа на семейния модел и за съхраняване на традиционните практики;

4. счита, че технологиите в областта на ИИ могат и следва да се използват за 
подобряване на проследимостта на продуктите, включително и някои въпроси, 
като например произхода или производствените методи;

5. призовава всички държави членки да включат в своите стратегически планове по 
линия на общата селскостопанска политика, както и в плановете за развитие на 
селските райони мерки за подкрепа на въвеждането и по-широкото използване на 
безопасни и надеждни технологии на изкуствения интелект и иновативни 
инструменти, които да бъдат предлагани на достъпни цени за бенефициентите;

6. призовава Комисията да включи най-малко двама представители с произход от 
земеделска среда в експертната група на високо равнище по въпросите на 
изкуствения интелект;

7.  призовава всички държави членки да включат поне един експерт по земеделските 
въпроси в иновационните центрове с висока степен на специализация в областта 
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на ИИ, както предлага Комисията в своята Бяла книга от 19 февруари 2020 г., 
озаглавена „Изкуствен интелект — Европа в търсене на високи постижения и 
атмосфера на доверие“ (COM(2020)0065).


