
PA\1219344LT.docx PE653.821v03-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

2020/2216(INI)

26.11.2020

NUOMONĖS PROJEKTAS
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto

pateiktas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui 

dėl Europos skaitmeninės ateities formavimo: kliūčių bendrajai skaitmeninei 
rinkai šalinimas ir dirbtinio intelekto (DI) naudojimo gerinimas siekiant naudos 
vartotojams ES
(2020/2216(INI))

Nuomonės referentas: Ivo Hristov



PE653.821v03-00 2/3 PA\1219344LT.docx

LT

PA_NonLeg



PA\1219344LT.docx 3/3 PE653.821v03-00

LT

PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi klimato kaita jau smarkiai atsiliepia žemės ūkiui ir turi tiesioginį poveikį 
gamybai;

B. kadangi strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“ numatyta iki 2030 m. sumažinti pesticidų 
naudojimą ir šioje srityje galėtų padėti dirbtinio intelekto technologijos;

C. kadangi pasiūlyme dėl kitos daugiametės finansinės programos numatyta iš programos 
„Europos horizontas“ biudžeto skirti 10 mlrd. EUR moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai žemės ūkio srityje, o tai turėtų padėti plėtoti šio sektoriaus 
technologinę dirbtinio intelekto infrastruktūrą;

1. mano, kad vertinant dirbtinio intelekto pritaikomumą šiame sektoriuje pirmenybė turėtų 
būti teikiama klausimams, susijusiems su žemės ūkio darbuotojų ir (arba) veiklos 
vykdytojų gerove, gyvūnų gerove ir kitais etiniais aspektais;

2. pabrėžia, kad reikėtų tikslingai investuoti į dirbtinį intelektą ir novatoriškas priemones, 
skirtas gamtos išteklių, pvz., dirvožemio ir vandens, skirtų žemės ūkio gamybai ES, 
kokybei ir naudojimui gerinti;

3. pabrėžia, kad turėtų būti išsaugotas Europos žemės ūkio šeimos modelis ir kad dirbtinio 
intelekto technologijos galėtų būti naudojamos šeimos modeliui remti ir tradicinei 
praktikai palaikyti;

4. mano, kad dirbtinio intelekto technologijos gali ir turėtų būti naudojamos produktų 
atsekamumui gerinti, įskaitant tokius klausimus kaip kilmė ar gamybos metodai;

5. ragina visas valstybes nares į savo bendros žemės ūkio politikos strateginius planus ir 
kaimo plėtros planus įtraukti priemones, kuriomis būtų remiamas saugaus ir patikimo 
dirbtinio intelekto ir naujoviškų priemonių diegimas ir platesnis naudojimas paramos 
gavėjams prieinamomis kainomis;

6. ragina Komisiją į Aukšto lygio ekspertų grupę dirbtinio intelekto klausimais įtraukti 
bent du žemės ūkio srities atstovus;

7.  ragina visas valstybes nares į inovacijų centrus, kuriuose labai specializuojamasi 
dirbtinio intelekto srityje, įtraukti bent vieną žemės ūkio ekspertą, kaip pasiūlė Komisija 
savo 2020 m. vasario 19 d. Baltojoje knygoje „Dirbtinis intelektas. Europos požiūris į 
kompetenciją ir pasitikėjimą“ (COM(2020)0065).


