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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât schimbările climatice au deja un impact semnificativ asupra agriculturii și au un 
impact imediat asupra producției;

B. întrucât strategia „de la fermă la consumator” prevede reducerea utilizării pesticidelor 
până în 2030, care ar putea fi asistată prin utilizarea tehnologiilor inteligenței artificiale 
(IA);

C. întrucât propunerea pentru următorul cadru financiar multianual prevede alocarea a 
10 miliarde EUR din bugetul Orizont Europa pentru cercetare și dezvoltare în 
agricultură, care ar trebui să contribuie la dezvoltarea infrastructurii tehnologice de IA 
pentru acest sector,

1. consideră că aspectele legate de bunăstarea lucrătorilor și/sau a operatorilor agricoli, 
bunăstarea animalelor și alte aspecte etice ar trebui să fie o prioritate în ceea ce privește 
evaluarea aplicabilității IA în acest sector;

2. subliniază faptul că ar trebui să se facă investiții specifice în IA și în instrumentele 
inovatoare menite să îmbunătățească calitatea și utilizarea resurselor naturale, cum ar fi 
solul și apa pentru producția agricolă în UE;

3. subliniază că ar trebui menținut modelul familial al agriculturii europene și că 
introducerea tehnologiilor IA ar putea fi valorificată pentru a sprijini modelul familial și 
a susține practicile tradiționale;

4. consideră că tehnologiile IA pot și ar trebui să fie utilizate pentru a îmbunătăți 
trasabilitatea produselor, inclusiv aspecte precum originea sau metodele de producție;

5. invită toate statele membre să includă în planurile lor strategice privind politica agricolă 
comună și în planurile lor de dezvoltare rurală măsuri de sprijinire a introducerii și a 
utilizării pe scară mai largă a unei IA sigure și fiabile și a unor instrumente inovatoare la 
prețuri accesibile pentru beneficiari;

6. invită Comisia să includă cel puțin doi reprezentanți cu experiență în domeniul agricol 
în Grupul de experți la nivel înalt privind inteligența artificială;

7.  invită toate statele membre să includă cel puțin un expert în domeniul agriculturii în 
centrele de inovare cu un grad înalt de specializare în IA, astfel cum a propus Comisia 
în Cartea sa albă din 19 februarie 2020 intitulată „Inteligența artificială – O abordare 
europeană axată pe excelență și încredere” (COM(2020)0065).


