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NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže zmena klímy už má výrazný vplyv na poľnohospodárstvo a má bezprostredný 
vplyv na produkciu;

B. keďže v stratégii „z farmy na stôl“ sa stanovuje zníženie používania pesticídov do roku 
2030, čo by sa mohlo podporiť používaním technológií umelej inteligencie;

C. keďže v návrhu nasledujúceho viacročného finančného rámca sa stanovuje, že na 
výskum a vývoj v poľnohospodárstve sa má vyčleniť 10 miliárd EUR z rozpočtu 
programu Horizont Európa, čo by malo pomôcť pri rozvoji infraštruktúry umelej 
inteligencie v tomto odvetví;

1. domnieva sa, že pri posudzovaní použiteľnosti umelej inteligencie v tomto odvetví by 
mali byť prioritou otázky týkajúce sa dobrých životných podmienok 
poľnohospodárskych pracovníkov a/alebo subjektov, dobrých životných podmienok 
zvierat a ďalšie etické aspekty;

2. zdôrazňuje, že by sa malo cielene investovať do umelej inteligencie a inovačných 
nástrojov určených na zlepšenie kvality a využívania prírodných zdrojov, ako je pôda a 
voda, na poľnohospodársku výrobu v EÚ;

3. zdôrazňuje, že by sa mal zachovať rodinný model európskeho poľnohospodárstva a že 
na podporu tohto modelu a zachovanie tradičných postupov by sa mohlo využiť 
zavedenie technológií umelej inteligencie;

4. domnieva sa, že technológie umelej inteligencie sa môžu a mali by sa využívať na 
zlepšenie vysledovateľnosti výrobkov vrátane otázok pôvodu alebo výrobných metód;

5. vyzýva všetky členské štáty, aby do svojich strategických plánov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a do plánov rozvoja vidieka zahrnuli opatrenia na podporu 
zavedenia a širšieho využívania bezpečnej a spoľahlivej umelej inteligencie a 
inovačných nástrojov za prijateľné ceny pre príjemcov;

6. vyzýva Komisiu, aby do expertnej skupiny na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu 
prijala aspoň dvoch zástupcov z oblasti poľnohospodárstva;

7.  vyzýva všetky členské štáty, aby do centier inovácií prijali aspoň jedného experta na 
poľnohospodárstvo s vysokým stupňom špecializácie v oblasti umelej inteligencie, ako 
to navrhla Komisia vo svojej bielej knihe z 19. februára 2020 o umelej inteligencii – 
európsky prístup k excelentnosti a dôvere (COM(2020)0065).


