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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή έχει ήδη σημαντικό αντίκτυπο στη 
γεωργία, έχει δε άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγή·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» προβλέπει τη 
μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων έως το 2030, στόχος που θα μπορούσε να 
διευκολυνθεί με την αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
προβλέπει τη διάθεση 10 δισεκατ. EUR από τον προϋπολογισμό του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) για τη γεωργία, πράγμα που 
αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών ΤΝ για τον τομέα·

1. θεωρεί ότι θα πρέπει, κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής της ΤΝ στον 
τομέα, να δίνεται προτεραιότητα σε ζητήματα που συνδέονται με την ευεξία των 
εργαζομένων στον γεωργικό τομέα και/ή των φορέων εκμετάλλευσης, την καλή 
διαβίωση των ζώων, και άλλες δεοντολογικές πτυχές·

2. τονίζει ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στοχευμένες επενδύσεις στην ΤΝ και σε 
καινοτόμα εργαλεία που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και της χρήσης των 
φυσικών πόρων, όπως τα εδάφη και τα ύδατα που προορίζονται για γεωργική 
παραγωγή στην ΕΕ·

3. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί το οικογενειακό μοντέλο της ευρωπαϊκής 
γεωργίας, και ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η εισαγωγή τεχνολογιών ΤΝ για την 
υποστήριξη του οικογενειακού μοντέλου και τη διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών·

4. πιστεύει ότι δύναται και επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες ΤΝ για τη 
βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως 
η προέλευση ή οι μέθοδοι παραγωγής·

5. καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν, στα στρατηγικά τους σχέδια της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και στα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης, μέτρα που να υποστηρίζουν 
τη διείσδυση και την ευρύτερη χρήση ασφαλούς και αξιόπιστης ΤΝ και καινοτόμων 
εργαλείων σε προσιτές τιμές για τους δικαιούχους·

6. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τουλάχιστον δύο εκπροσώπους με γεωργικό 
υπόβαθρο στην ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη 
(HLEG AI)·

7.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τουλάχιστον έναν εμπειρογνώμονα για τη 
γεωργία στους κόμβους καινοτομίας με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης στην ΤΝ, όπως 
πρότεινε η Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο 
«Τεχνητή νοημοσύνη – Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης» 
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