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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że zmiana klimatu już teraz znacząco wpływa na rolnictwo, a także 
bezpośrednio wpływa na produkcję;

B. mając na uwadze, że strategia „od pola do stołu” zmierza do ograniczenia stosowania 
pestycydów w terminie do 2030 r., w czym mogłoby pomóc wykorzystanie technologii 
sztucznej inteligencji (AI);

C. mając na uwadze, że we wniosku dotyczącym kolejnych wieloletnich ram finansowych 
przewidziano przeznaczenie 10 mld EUR z budżetu programu „Horyzont Europa” na 
badania i rozwój w dziedzinie rolnictwa, co powinno pomóc w rozwoju infrastruktury 
technologicznej na potrzeby AI w tym sektorze;

1. jest zdania, że priorytetem przy ocenie możliwości stosowania AI w tym sektorze 
powinny być kwestie związane z dobrym samopoczuciem pracowników rolnych lub 
osób prowadzących gospodarstwa rolne, dobrostanem zwierząt, a także inne aspekty 
etyczne;

2. zaznacza, że należy dokonać ukierunkowanych inwestycji w AI i innowacyjne 
narzędzia mające na celu poprawę jakości i wykorzystania zasobów naturalnych, takich 
jak gleba i woda, w produkcji rolnej w UE;

3. podkreśla, że należy zachować model rodzinny europejskiego rolnictwa i wykorzystać 
wprowadzenie technologii AI do wspierania tego modelu rodzinnego i do utrzymania 
praktyk tradycyjnych;

4. uważa, że technologie AI mogą i powinny być wykorzystywane do poprawy 
identyfikowalności produktów, w tym jeśli chodzi o pochodzenie lub metody produkcji;

5. wzywa wszystkie państwa członkowskie, aby do swoich planów strategicznych w 
zakresie wspólnej polityki rolnej i planów rozwoju obszarów wiejskich włączały środki 
służące wspieraniu wprowadzania i szerszego stosowania bezpiecznych i wiarygodnych 
innowacyjnych narzędzi opartych na AI po przystępnych cenach dla beneficjentów;

6. wzywa Komisję, aby do grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji 
włączyła co najmniej dwóch przedstawicieli mających doświadczenie w dziedzinie 
rolnictwa;

7.  wzywa wszystkie państwa członkowskie, aby zapewniły udział co najmniej jednego 
eksperta z dziedziny rolnictwa w ośrodkach o wysokim stopniu specjalizacji w zakresie 
AI zaproponowanych przez Komisję w białej księdze z dnia 19 lutego 2020 r. pt. 
„Sztuczna inteligencja – Europejskie podejście do doskonałości i zaufania” 
(COM(2020)0065).
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