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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 
interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

A. overwegende dat de klimaatverandering nu al aanzienlijke gevolgen heeft voor de 
landbouw en een onmiddellijke impact heeft op de productie;

B. overwegende dat de “van boer tot bord”-strategie onder meer het gebruik van pesticiden 
tegen 2030 wil verminderen, wat kan worden ondersteund door op artificiële 
intelligentie (AI) gebaseerde technologieën;

C. overwegende dat het voorstel voor het volgende meerjarig financieel kader voorziet in 
10 miljard EUR uit de begroting van Horizon Europa voor onderzoek en ontwikkeling 
(O&O) in de landbouw, wat moet bijdragen aan de ontwikkeling van technologische 
AI-infrastructuur voor de sector;

1. is van mening dat kwesties in verband met het welzijn van werknemers en/of 
exploitanten in de landbouw, het dierenwelzijn en andere ethische aspecten een 
prioriteit moeten vormen bij de beoordeling van de toepasbaarheid van AI in de sector;

2. benadrukt dat er gerichte investeringen moeten worden gedaan in AI en innovatieve 
instrumenten om de kwaliteit en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals bodem 
en water voor de landbouwproductie in de EU, te verbeteren;

3. beklemtoont dat het gezinsmodel van de Europese landbouw moet worden behouden en 
dat de invoering van AI-technologieën kan worden aangewend om het gezinsmodel te 
ondersteunen en traditionele praktijken in stand te houden;

4. is van mening dat AI-technologieën kunnen en moeten worden gebruikt om de 
traceerbaarheid van producten, met inbegrip van kwesties als oorsprong of 
productiemethoden, te verbeteren;

5. verzoekt alle lidstaten in hun strategische plannen voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en in hun plannen voor plattelandsontwikkeling maatregelen op te 
nemen om de invoering en het bredere gebruik van veilige en betrouwbare AI en 
innovatieve instrumenten tegen betaalbare prijzen voor de begunstigden te 
ondersteunen;

6. verzoekt de Commissie ten minste twee vertegenwoordigers met een 
landbouwachtergrond op te nemen in de deskundigengroep op hoog niveau inzake 
artificiële intelligentie (HLEG AI);

7.  verzoekt alle lidstaten ten minste één deskundige op het gebied van landbouw op te 
nemen in de innovatiehubs met een hoge mate van specialisatie inzake AI, zoals 
voorgesteld door de Commissie in haar witboek van 19 februari 2020 over kunstmatige 
intelligentie – een Europese benadering op basis van excellentie en vertrouwen 
(COM(2020)0065).


