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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi javaslatokat:

A. mivel az éghajlatváltozás már most is jelentős hatást gyakorol a mezőgazdaságra és 
azonnali hatással van a termelésre;

B. mivel a „termelőtől a fogyasztóig” stratégia célul tűzi ki a peszticidek használatának 
2030-ig történő csökkentését, amelyet mesterséges intelligencián (MI) alapuló 
technológiák alkalmazásával lehetne elősegíteni;

C. mivel a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslat a Horizont Európa 
költségvetéséből 10 milliárd EUR-t irányoz elő a mezőgazdasági kutatásra és 
fejlesztésre (K+F), amelynek hozzá kell járulnia az ágazat mesterségesintelligencia-
infrastruktúrájának fejlesztéséhez;

1. úgy véli, hogy a mezőgazdasági dolgozók és/vagy vállalkozók jólétével, az állatjóléttel 
és más etikai szempontokkal kapcsolatos kérdéseknek prioritást kell élvezniük az MI 
ágazaton belüli alkalmazhatóságának értékelése során;

2. hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligenciába és olyan innovatív eszközökbe 
történő célzott beruházásokat kell végrehajtani, amelyek célja a természeti erőforrások – 
például a talaj és a víz – minőségének és felhasználásának javítása az EU 
mezőgazdasági termelésében;

3. hangsúlyozza, hogy az európai mezőgazdaság családi modelljét meg kell őrizni, és hogy 
az MI-technológiák bevezetését ki lehetne használni a családi modell támogatására és a 
hagyományos gyakorlatok fenntartására;

4. úgy véli, hogy az MI-technológiákat fel lehet és fel is kell használni a termékek nyomon 
követhetőségének javítására, ideértve az olyan kérdéseket is, mint a származás vagy a 
termelési módszerek;

5. felszólítja a tagállamokat, hogy a közös agrárpolitikára vonatkozó stratégiai terveikbe és 
vidékfejlesztési terveikbe foglaljanak bele olyan intézkedéseket, amelyek támogatják a 
kedvezményezettek számára megfizethető biztonságos és megbízható MI- és innovatív 
eszközök bevezetését és szélesebb körű használatát;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy a mesterséges intelligenciával foglalkozó magas szintű 
szakértői csoportba legalább két, mezőgazdasági háttérrel rendelkező képviselőt vonjon 
be;

7.  felszólítja a tagállamokat, hogy az innovációs központokba vegyenek fel legalább egy, 
kifejezetten az MI-re szakosodott mezőgazdasági szakértőt, amint azt a Bizottság „A 
mesterséges intelligencia – a kiválóság és a bizalom európai megközelítése” című, 
2020. február 19-i fehér könyvében (COM(2020)0065) javasolta.
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