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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka Eiropas vadošā loma var būt realitāte; norāda, ka gaidāms otrais 
digitalizācijas vilnis; uzsver, ka kopīga ES pieeja var līdz 2030. gadam padarīt Eiropu 
par visnovatoriskāko reģionu pasaulē;

2. atzīst, ka Eiropas Savienībā MVU sektors ir ārkārtīgi spēcīgs; atgādina, ka šis otrais 
digitalizācijas vilnis varētu veicināt spēcīgu MVU rūpniecības attīstību; prasa nospraust 
mērķi 10 gados līdz 500 palielināt to digitālo jaunuzņēmumu skaitu, kuru vērtība ir 
vismaz 1 miljards euro;

3. uzsver, ka Covid-19 krīze sniedz iespēju paātrināt digitalizāciju; prasa ieviest 
finansiālus stimulus MVU, kas vēlas ieiet jaunos tirgos;

4. prasa izveidot īpašas ekonomiskās digitālās zonas, lai veicinātu strukturālas pārmaiņas 
un radītu attīstības kodolus jaunām digitālās ekonomikas struktūrām;

5. aicina Komisiju pārtraukt lielu uzņēmumu finansēšanu un ietaupītos līdzekļus sadalīt, 
izmantojot “bises” pieeju (shotgun approach); prasa atlasīt uzvarētājus un palīdzēt tiem 
augt; ierosina par prioritārām noteikt digitālās ekonomikas struktūru nākotnes jomas;

6. prasa novērst to jaunuzņēmumu aizplūšanu, kuri nesaņem turpmāku finansējumu 
Eiropā, bet to atrod citur;

7. prasa masveidā investēt izcilības kopās;

8. prasa veikt pasākumus, lai izbeigtu intelektuālā darbaspēka emigrāciju un piesaistītu 
Eiropas Savienībai labākos prātus;

9. atzīst, ka MI ieviešana ir būtiska Eiropas konkurētspējai digitālajā laikmetā; uzsver — 
nolūkā veicināt MI ieviešanu Eiropā ir vajadzīga kopēja Eiropas pieeja, lai izvairītos no 
iekšējā tirgus sadrumstalotības;

10. uzskata, ka piekļuve lielajiem datiem būtiski veicina MI attīstību; prasa izstrādāt jaunu 
pieeju datu regulējumam;

11. brīdina par pārmērīgu MI regulējumu; atgādina, ka regulējumam jābūt līdzsvarotam, 
elastīgam, pastāvīgi izvērtētam un pamatā ieteikumu formā, izņemot augsta riska jomas;

12. prasa izveidot Eiropas revolucionāro inovāciju aģentūru, kas koncentrētos uz pirmā 
posma pētniecību.


