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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li t-tmexxija Ewropea tista' tkun realtà; jinnota li ġejja mewġa oħra ta' 
diġitalizzazzjoni; jenfasizza li approċċ komuni tal-UE jista' jagħmel lill-Ewropa l-aktar 
reġjun innovattiv fid-dinja sal-2030;

2. Jirrikonoxxi li l-UE għandha settur tal-SMEs b'saħħtu ħafna; ifakkar li din it-tieni 
mewġa ta' diġitalizzazzjoni tista' twassal għal żvilupp industrijali b'saħħtu tal-SMEs; 
jitlob għan ta' 500 unicorn diġitali fi żmien 10 snin;

3. Jenfasizza li l-kriżi tal-COVID-19 tipprovdi opportunità biex titħaffef id-
diġitalizzazzjoni; jitlob inċentivi finanzjarji għall-SMEs li jridu jidħlu fi swieq ġodda;

4. Jappella għal żoni diġitali ekonomiċi speċjali biex tiġi promossa bidla strutturali u 
jinħolqu ċentri ta' żvilupp għal strutturi ekonomiċi diġitali ġodda;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tieqaf tiffinanzja l-kumpaniji kbar u tqassam il-bqija tal-
fondi b'mod każwali; jitlob l-għażla u t-tkabbir tar-rebbieħa; jissuġġerixxi l-
prijoritizzazzjoni ta' oqsma futuri għal strutturi ekonomiċi diġitali;

6. Jitlob li jintemm l-eżodu ta' negozji ġodda li ma jirċevux finanzjament ta' segwitu fl-
Ewropa iżda jsibuh x'imkien ieħor;

7. Jappella għal investiment massiv f'raggruppamenti ta' eċċellenza;

8. Jitlob li jittieħdu miżuri biex jintemm l-eżodu tal-imħuħ u jiġu attirati l-aħjar imħuħ lejn 
l-UE;

9. Jirrikonoxxi li l-użu tal-IA huwa essenzjali għall-kompetittività Ewropea fl-era diġitali; 
jenfasizza li biex jiġi ffaċilitat l-użu tal-IA fl-Ewropa, hemm bżonn ta' approċċ 
Ewropew komuni biex tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-suq intern;

10. Iqis li l-aċċess għall-big data huwa essenzjali għall-iżvilupp tal-IA; jitlob approċċ ġdid 
għar-regolamentazzjoni tad-data;

11. Iwissi kontra r-regolamentazzjoni żejda tal-IA; ifakkar li r-regolamentazzjoni trid tkun 
ibbilanċjata, aġli, evalwata b'mod permanenti, u bbażata fuq regolamentazzjoni mhux 
vinkolanti ħlief għal oqsma ta' riskju għoli;

12. Jitlob l-istabbiliment ta' Aġenzija Ewropea għall-Innovazzjoni Fixkiela li tikkonċentra 
fuq ir-riċerka tal-ewwel stadju.


