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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi t-tibdil fil-klima diġà qed ikollu impatt sinifikanti fuq l-agrikoltura u qed ikollu 
impatt immedjat fuq il-produzzjoni;

B. billi l-istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" għandha l-għan li tnaqqas l-użu tal-pestiċidi 
sal-2030, ħaġa li tista' tiġi assistita permezz tal-użu ta' teknoloġiji tal-intelliġenza 
artifiċjali (IA);

C. billi l-proposta għall-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss tipprevedi li EUR 10 biljun 
tal-baġit ta' Orizzont Ewropa jiġu allokati għar-riċerka u l-iżvilupp (R&Ż) fl-
agrikoltura, li għandu jgħin biex tiġi żviluppata infrastruttura tal-IA teknoloġika għas-
settur;

1. Iqis li kwistjonijiet relatati mal-benessri tal-ħaddiema u/jew l-operaturi agrikoli, il-
benessri tal-annimali, u aspetti etiċi oħra, għandhom ikunu prijorità f'dak li għandu 
x'jaqsam mal-valutazzjoni tal-applikabbiltà tal-IA fis-settur;

2. Jenfasizza li għandhom isiru investimenti mmirati fl-IA u fl-għodod innovattivi 
maħsuba biex itejbu l-kwalità u l-użu tar-riżorsi naturali, bħall-ħamrija u l-ilma għall-
produzzjoni agrikola fl-UE;

3. Jissottolinja li l-mudell tal-familja tal-agrikoltura Ewropea għandu jiġi ppreservat u li l-
introduzzjoni ta' teknoloġiji tal-IA jistgħu jiġu sfruttati biex jiġi appoġġjat il-mudell tal-
familja u biex jiġu sostnuti l-prattiki tradizzjonali;

4. Jemmen li t-teknoloġiji tal-IA jistgħu u għandhom jintużaw biex titjieb it-traċċabbiltà 
tal-prodotti, inklużi kwistjonijiet bħall-oriġini jew il-metodi ta' produzzjoni;

5. Jistieden lill-Istati Membri kollha jinkludu fil-pjanijiet strateġiċi tal-politika agrikola 
komuni tagħhom u l-pjanijiet ta' żvilupp rurali tagħhom miżuri biex jappoġġjaw l-
introduzzjoni u l-użu usa' ta' għodod tal-IA u għodod innovattivi sikuri u affidabbli 
b'rati ta' prezzijiet raġonevoli għall-benefiċjarji;

6. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi mill-inqas żewġ rappreżentanti bi sfond agrikolu 
għall-Grupp ta' Esperti ta' Livell Għoli dwar l-Intelliġenza Artifiċjali (HLEG AI);

7.  Jistieden lill-Istati Membri kollha jinkludu mill-inqas espert wieħed dwar l-agrikoltura 
fiċ-ċentri ta' innovazzjoni b'livell għoli fl-IA, kif propost mill-Kummissjoni fil-White 
Paper tagħha tad-19 ta' Frar 2020 bl-isem "White Paper dwar l-Intelliġenza Artifiċjali – 
Approċċ Ewropew għall-eċċellenza u għall-fiduċja (COM(2020)0065).


