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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι η Ευρώπη μπορεί όντως να αναλάβει ηγετικό ρόλο· σημειώνει ότι 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα δεύτερο κύμα ψηφιοποίησης· υπογραμμίζει ότι μια 
κοινή ενωσιακή προσέγγιση μπορεί να καταστήσει την Ευρώπη την πλέον καινοτόμο 
περιοχή στον κόσμο έως το 2030·

2. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ διαθέτει έναν εξαιρετικά ισχυρό τομέα ΜΜΕ· υπενθυμίζει ότι το 
δεύτερο αυτό κύμα ψηφιοποίησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρή βιομηχανική 
ανάπτυξη των ΜΜΕ· ζητεί να στοχοθετηθεί η δημιουργία 500 «μονόκερων» στον 
ψηφιακό τομέα εντός 10 ετών·

3. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η κρίση COVID συνιστά ευκαιρία για την επιτάχυνση της 
ψηφιοποίησης· ζητεί να παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα για τις ΜΜΕ που επιθυμούν 
να εισέλθουν σε νέες αγορές·

4. ζητεί να συγκροτηθούν ειδικές οικονομικές ψηφιακές ζώνες για την προώθηση 
διαρθρωτικών αλλαγών και τη δημιουργία πυρήνων ανάπτυξης για νέες ψηφιακές 
οικονομικές δομές·

5. καλεί την Επιτροπή να σταματήσει τη χρηματοδότηση μεγάλων εταιρειών και την 
κατανομή των υπόλοιπων κονδυλίων με την εφαρμογή εσπευσμένης προσέγγισης· ζητεί 
να επιλεγούν οι νικητές και να γίνουν αντικείμενο μεγέθυνσης· προτείνει να δοθεί 
προτεραιότητα σε μελλοντικούς τομείς για ψηφιακές οικονομικές δομές·

6. απαιτεί να δοθεί τέλος στη φυγή νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες καταφεύγουν αλλού 
επειδή δεν λαμβάνουν περαιτέρω χρηματοδότηση στην Ευρώπη·

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν μαζικές επενδύσεις σε συνεργατικούς σχηματισμούς 
αριστείας·

8. απαιτεί να ληφθούν μέτρα ώστε να δοθεί τέλος στη φυγή εγκεφάλων και να 
προσελκυστούν οι πλέον ταλαντούχοι στην ΕΕ·

9. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της ΤΝ είναι καίριας σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα στην ψηφιακή εποχή· επισημαίνει ότι, για να διευκολυνθεί η 
διείσδυση της ΤΝ στην Ευρώπη, απαιτείται μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση ώστε να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς·

10. θεωρεί ότι η πρόσβαση σε μαζικά δεδομένα είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη 
της ΤΝ· ζητεί να ακολουθηθεί νέα προσέγγιση όσον αφορά τη ρύθμιση των δεδομένων·

11. προειδοποιεί για την υπερβολική ρύθμιση της ΤΝ· υπενθυμίζει ότι πρέπει η ρύθμιση να 
είναι ισορροπημένη και ευέλικτη, να αξιολογείται διαρκώς, και να βασίζεται σε ήπια 
προσέγγιση, εξαιρουμένων των τομέων υψηλού κινδύνου·
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12. ζητεί να συγκροτηθεί Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανατρεπτικής Καινοτομίας, ο οποίος θα 
επικεντρώνεται στις έρευνες πρώτου σταδίου.


