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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. изтъква, че поемането на водеща роля от Европа може да се превърне в реалност; 
отбелязва, че предстои втора вълна на цифровизация; подчертава, че 
благодарение на един общ подход на ЕС към 2030 г. Европа би могла да се 
превърне в най-иновативния регион в света;

2. отчита, че ЕС има изключително силен сектор на МСП; припомня, че тази втора 
вълна на цифровизация би могла да доведе до силно промишлено развитие на 
МСП; призовава да се приеме цел от 500 цифрови „еднорози“ за срок от 10 
години;

3. подчертава, че кризата, предизвикана от COVID, предоставя възможност за 
ускоряване на цифровизацията; призовава да се предоставят финансови стимули 
за МСП, които желаят да навлязат на нови пазари;

4. призовава да се създадат специални цифрови икономически зони, за да се 
насърчат структурните промени и да се създадат ядра за развитие на нови 
цифрови икономически структури;

5. призовава Комисията да спре финансирането на големи предприятия и да 
разпредели оставащите средства на масов принцип; призовава да се подберат 
предприятия и да им се помогне да се разраснат; предлага да се даде приоритет на 
бъдещото развитие на цифровите икономически структури;

6. изисква да се сложи край на масовото напускане на Европа от стартиращи 
предприятия, които не успяват да получат допълнително финансиране тук, но го 
намират другаде;

7. призовава за мащабни инвестиции в клъстерите с върхови постижения;

8. изисква да се предприемат мерки за прекратяване на изтичането на мозъци и за 
привличане в ЕС на най-големите таланти;

9. отчита, че внедряването на изкуствен интелект е от ключово значение за 
европейската конкурентоспособност в ерата на цифровите технологии; 
подчертава, че за да се улесни навлизането на изкуствения интелект в Европа, е 
необходимо да се следва общ европейски подход, така че да се избегне 
фрагментирането на вътрешния пазар;

10. счита, че достъпът до големи информационни масиви е от ключово значение за 
развитието на изкуствения интелект; призовава за нов подход към регулирането 
на данните;

11. предупреждава за опасността от свръхрегулиране на изкуствения интелект; 
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припомня, че регулирането трябва да бъде балансирано и гъвкаво и трябва да се 
подлага на постоянни оценки и да бъде с незадължителен характер с изключение 
на високорисковите области;

12. призовава за създаването на Европейска агенция за революционни иновации, 
която да насочи усилията си към началния етап на научните изследвания.


