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DRÉACHT-TUAIRIM
ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

chuig an gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an 
Tomhaltóra

maidir le todhchaí dhigiteach na hEorpa a mhúnlú: deireadh a chur le bacainní 
ar fheidhmiú an mhargaidh aonair dhigitigh agus úsáid IS a fheabhsú do 
thomhaltóirí Eorpacha
(2020/2216(INI))

Rapóirtéir don tuairim (*): Nicola Beer

(*) Coiste comhlachaithe – Riail 57 de na Rialacha Nós Imeachta
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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh ar an gCoiste um an 
Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra, mar an coiste atá freagrach, na moltaí 
seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. á thabhairt chun suntais gur féidir le ceannaireacht Eorpach a bheith ann i bhfírinne; á 
thabhairt dá haire go bhfuil an dara sraith den digitiú romhainn; á chur i bhfios go láidir 
gur féidir leis an Eoraip bheith mar an réigiún is nuálaí ar domhan faoi 2030 trí chur 
chuige coiteann AE;

2. á aithint go bhfuil earnáil FBM an-láidir in AE; á mheabhrú go bhféadfadh forbairt 
láidir thionsclaíoch teacht ar FBManna de bharr an dara sraith den digitiú; á iarraidh go 
leagfar síos sprioc de 500 aonbheannach digiteach laistigh de 10 mbliana;

3. ag cur béim ar an bhfíoras go gcruthaíonn géarchéim COVID deis chun dlús a chur leis 
an digiteáil; á iarraidh go gcuirfear dreasachtaí airgeadais ar fáil do FBManna ar mian 
leo dul isteach i margaí nua;

4. á iarraidh go gcruthófar criosanna digiteacha eacnamaíocha speisialta chun athruithe 
struchtúracha a chur chun cinn agus croíláir forbartha a chruthú do struchtúir 
eacnamaíocha dhigiteacha nua;

5. á iarraidh ar an gCoimisiún deireadh a chur le maoiniú cuideachtaí móra agus na cistí 
atá fágtha a dháileadh ar bhonn leathan; á iarraidh go roghnófar buaiteoirí agus go 
gcothófar na buaiteoirí sin; á mholadh go dtabharfar tús áite do réimsí a bheidh ann sa 
todhchaí do struchtúir eacnamaíocha dhigiteacha;

6. á éileamh go gcuirfear deireadh le tréigean gnólachtaí nuathionscanta nach bhfaigheann 
cistiú leantach san Eoraip ach a aimsíonn in áit eile é;

7. á iarraidh go ndéanfar ollinfheistiú i gcnuasaigh barr feabhais;

8. á éileamh go dtabharfar isteach bearta chun deireadh a chur le himirce daoine oilte agus 
na daoine is léannta a mhealladh chuig AE;

9. á aithint go bhfuil cur in úsáid IS ríthábhachtach d’iomaíochas na hEorpa sa ré 
dhigiteach; á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le cur chuige comhchoiteann Eorpach 
chun ilroinnt an mhargaidh inmheánaigh a sheachaint le glacadh le IS san Eoraip a 
éascú;

10. á mheas go bhfuil rochtain ar mhórshonraí ríthábhachtach d’fhorbairt IS; á iarraidh go 
nglacfaí cur chuige nua maidir le rialáil sonraí;

11. ag tabhairt rabhadh i gcoinne na ró-rialála ar IS; á mheabhrú nach mór don rialáil a 
bheith chothrom agus sofhreagrúil, nach mór meastóireacht bhuan a dhéanamh uirthi, 
agus í a bheith bunaithe ar rialáil bhog ach amháin i gcás limistéir ardriosca;

12. á iarraidh go mbunófaí Gníomhaireacht Eorpach um Nuáil Shuaiteach, dírithe ar 
thaighde céadchéime.
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