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POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker podnebne spremembe že pomembno vplivajo na kmetijstvo in imajo neposreden 
vpliv na proizvodnjo;

B. ker je namen strategije „od vil do vilic“ zmanjšati uporabo pesticidov do leta 2030, k 
čemur bi lahko pripomogla uporaba tehnologij umetne inteligence; 

C. ker je v predlogu za naslednji večletni finančni okvir predvideno, da bo 10 milijard 
EUR iz proračuna programa Obzorje namenjenih za raziskave in razvoj v kmetijstvu, 
kar bi lahko pripomoglo k razvoju tehnološke infrastrukture za umetno inteligenco za ta 
sektor;

1. meni, da je treba pri oceni uporabnosti umetne inteligence v sektorju prednostno 
obravnavati vprašanja, povezana z dobrobitjo kmetijskih delavcev in/ali gospodarskih 
subjektov, dobrim počutjem živali in drugimi etičnimi vidiki;

2. poudarja, da so potrebne ciljno usmerjene naložbe v umetno inteligenco in inovativna 
orodja, namenjena izboljšanju kakovosti in uporabe naravnih virov, kot so zemlja in 
voda, za kmetijsko proizvodnjo v EU;

3. poudarja, da bi bilo treba ohraniti družinski model evropskega kmetijstva in da bi lahko 
z uvedbo tehnologij umetne inteligence podprli ta model in ohranili tradicionalne 
prakse;

4. meni, da se lahko tehnologije umetne inteligence uporabljajo – in bi se morale 
uporabljati – za izboljšanje sledljivosti proizvodov, vključno glede izvora ali proizvodne 
metode;

5. poziva vse države članice, naj v strateške načrte skupne kmetijske politike in načrte za 
razvoj podeželja vključijo ukrepe za podporo uvedbi in širši uporabi varne in zanesljive 
umetne inteligence in inovativnih orodij za upravičence po dostopnih cenah;

6. poziva Komisijo, naj v strokovno skupino na visoki ravni za umetno inteligenci vključi 
vsaj dva predstavnika s področja kmetijstva;

7.  poziva vse države članice, naj v inovacijska središča z visoko stopnjo specializacije na 
področju umetne inteligence vključijo vsaj enega kmetijskega strokovnjaka, kot je 
Komisija predlagala v beli knjiga z dne 19. februarja 2020 o umetni inteligenci – 
evropski pristop k odličnosti in zaupanju (COM(2020)0065).


