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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā klimata pārmaiņas jau tagad būtiski ietekmē lauksaimniecību un tiešā veidā arī 
ražošanu;

B. tā kā stratēģijā “No lauka līdz galdam” ir paredzēts līdz 2030. gadam samazināt 
pesticīdu lietošanu un tā sasniegšanai varētu palīdzēt mākslīgā intelekta (MI) 
tehnoloģiju izmantošana;

C. tā kā nākamās daudzgadu finanšu shēmas priekšlikumā ir paredzēts 10 miljardus EUR 
no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” budžeta piešķirt pētniecībai un izstrādei 
lauksaimniecībā, kam būtu jāpalīdz attīstīt šīs nozares MI tehnoloģiju infrastruktūru,

1. uzskata, ka jautājumiem, kas saistīti ar nodarbināto un/vai operatoru lauksaimniecībā 
labklājību, dzīvnieku labturību un citiem ētikas aspektiem, vajadzētu būt prioritāriem, 
novērtējot MI piemērojamību nozarē;

2. uzsver, ka būtu mērķtiecīgi jāinvestē mākslīgajā intelektā un inovatīvos instrumentos, 
kas paredzēti, lai uzlabotu dabas resursu, piemēram, augsnes un ūdens, kvalitāti un 
izmantošanu lauksaimnieciskajai ražošanai Eiropas Savienībā;

3. uzsver, ka būtu jāsaglabā Eiropas lauksaimniecības ģimenes modelis un ka MI 
tehnoloģiju ieviešanu varētu izmantot ģimenes modeļa atbalstam un tradicionālās 
prakses saglabāšanai;

4. uzskata, ka MI tehnoloģijas var izmantot un tās būtu jāizmanto tā, lai uzlabotu produktu 
izsekojamību, tostarp pievēršoties tādiem jautājumiem kā izcelsme vai ražošanas 
metodes;

5. aicina visas dalībvalstis savos kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskajos plānus 
un lauku attīstības plānos iekļaut pasākumus, kas atbalstītu droša un uzticama MI un 
inovatīvu instrumentu ieviešanu un plašāku izmantošanu par pieņemamām cenām 
saņēmējiem;

6. aicina Komisiju Mākslīgā intelekta augsta līmeņa ekspertu grupā iekļaut vismaz divus 
pārstāvjus ar pieredzi lauksaimniecībā;

7. aicina visas dalībvalstis inovācijas centros ar augstu specializācijas līmeni MI jomā 
iekļaut vismaz vienu lauksaimniecības ekspertu, kā ierosināts Komisijas 2020. gada 
19. februāra Baltajā grāmatā “Par mākslīgo intelektu – Eiropas pieeja izcilībai un 
uzticībai” (COM(2020)0065).


