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ET

ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et kliimamuutustel on juba praegu märkimisväärne mõju põllumajandusele 
ja need mõjutavad otseselt tootmist;

B. arvestades, et strateegia „Talust taldrikule“ eesmärk on vähendada 2030. aastaks 
pestitsiidide kasutamist, mille saavutamisele võiks kaasa aidata tehisintellekti 
tehnoloogiate kasutamine;

C. arvestades, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekus nähakse programmi 
„Euroopa horisont“ eelarvest ette 10 miljardi euro eraldamine põllumajanduse teadus- ja 
arendustegevusele (R&D), mis peaks aitama arendada tehisintellekti tehnoloogilist 
taristut põllumajanduses;

1. on seisukohal, et põllumajanduses tehisintellekti kasutuselevõtu hindamisel tuleks 
esmatähtsaks pidada põllumajandustöötajate ja/või -ettevõtjate heaolu, loomade heaolu 
ja muid eetilisi aspekte;

2. rõhutab, et tuleks teha sihtotstarbelisi investeeringuid tehisintellekti ja uuenduslikesse 
vahenditesse, mille eesmärk on parandada selliste loodusvarade kvaliteeti ja kasutamist 
nagu pinnas ja vesi ELi põllumajandustootmises;

3. rõhutab, et tuleks säilitada Euroopa põllumajanduse peremudel ning tehisintellekti 
tehnoloogiate kasutuselevõttu võiks kasutada peremudeli toetamiseks ja traditsiooniliste 
tavade säilitamiseks;

4. on veendunud, et tehisintellekti tehnoloogiaid saab ja tuleks kasutada selleks, et 
parandada toodete jälgitavust, sealhulgas sellistes küsimustes nagu päritolu või 
tootmismeetodid;

5. kutsub kõiki liikmesriike üles lisama ühise põllumajanduspoliitika strateegilistesse 
kavadesse ja maaelu arengukavadesse meetmed, millega toetada ohutute ja 
usaldusväärsete tehisintellekti ja uuenduslike vahendite kasutuselevõttu ja laiemat 
kasutamist toetusesaajate jaoks taskukohase hinnaga;

6. kutsub komisjoni üles kaasama kõrgetasemelisse tehisintellekti eksperdirühma vähemalt 
kaks põllumajandusliku taustaga esindajat;

7. kutsub kõiki liikmesriike üles kaasama tehisintellektile spetsialiseerunud 
innovatsioonikeskustesse vähemalt ühe põllumajanduseksperdi, nagu komisjon soovitas 
oma 19. veebruari 2020. aasta valges raamatus „Tehisintellekt: Euroopa käsitus 
tipptasemel ja usaldusväärsest tehnoloogiast“ (COM(2020)0065).


