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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 má již nyní významný dopad na zemědělství 
a bezprostřední dopad na produkci;

B. vzhledem k tomu, že strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ usiluje o snížení 
používání pesticidů do roku 2030, k čemuž by mohlo pomoci používání technologií 
umělé inteligence (UI);

C. vzhledem k tomu, že návrh příštího víceletého finančního rámce uvádí, že na výzkum 
a vývoj v zemědělství má být vyčleněno 10 miliard EUR z rozpočtu programu Horizont 
Evropa, což by mělo přispět k rozvoji technologické infrastruktury UI v tomto odvětví;

1. je přesvědčen, že při posuzování použitelnosti umělé inteligence v tomto odvětví by 
měly být prioritou otázky dobrých životních podmínek zemědělských pracovníků nebo 
zemědělců, dobrých životních podmínek zvířat a další etické aspekty;

2. zdůrazňuje, že by měly být prováděny cílené investice v oblasti umělé inteligence 
a inovativních nástrojů určených ke zlepšování kvality a využívání přírodních zdrojů, 
jako je půda a voda, pro zemědělskou produkci v EU;

3. zdůrazňuje, že by měl být zachován rodinný model evropského zemědělství a že 
zavádění technologií umělé inteligence by mohlo být využito k podpoře rodinného 
modelu a zachování tradičních postupů;

4. domnívá se, že technologie umělé inteligence mohou a měly by být využívány ke 
zlepšení sledovatelnosti produktů včetně otázek původu nebo produkčních metod;

5. vyzývá všechny členské státy, aby do svých strategických plánů společné zemědělské 
politiky a do plánů rozvoje venkova zahrnuly opatření na podporu zavádění a širšího 
využívání bezpečné a spolehlivé umělé inteligence a inovativních nástrojů za dostupné 
ceny pro příjemce;

6. vyzývá Komisi, aby do odborné skupiny na vysoké úrovni pro umělou inteligenci 
zahrnula alespoň dva zástupce se zkušenostmi ze zemědělství;

7.  vyzývá všechny členské státy, aby do inovačních center s vysokým stupněm 
specializace v oblasti umělé inteligence zahrnuly alespoň jednoho odborníka na 
zemědělství, 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).


