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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że wiodąca pozycja Europy może stać się faktem; zauważa, że czeka nas 
druga fala cyfryzacji; podkreśla, że wspólne unijne podejście może sprawić, że do 2030 
r. Europa stanie się najbardziej innowacyjnym regionem;

2. uznaje, że unijny sektor MŚP jest niezwykle prężny; przypomina, że ta druga fala 
cyfryzacji mogłaby doprowadzić do dynamicznego rozwoju przemysłowego MŚP; 
wzywa do wyznaczenia celu, zgodnie z którym w ciągu 10 lat miałoby powstać 500 
cyfrowych jednorożców;

3. uważa, że kryzys związany z COVID-19 stanowi okazję do przyspieszenia cyfryzacji; 
apeluje o zachęty finansowe dla tych MŚP, które pragną wejść na nowe rynki;

4. wzywa do stworzenia specjalnych ekonomicznych stref cyfrowych w celu promowania 
zmian strukturalnych i tworzenia podstaw rozwoju dla nowych cyfrowych struktur 
gospodarczych;

5. wzywa Komisję, by zaprzestała finansowania dużych przedsiębiorstw i rozdzielania 
pozostałych środków na chybił trafił; domaga się, by wybierać najlepszych i wspierać 
ich rozwój; proponuje przyznanie pierwszeństwa przyszłym strefom cyfrowych struktur 
gospodarczych;

6. domaga się położenia kresu exodusowi przedsiębiorstw typu start-up, które nie 
otrzymują dalszego finansowania w Europie, lecz znajdują je gdzie indziej;

7. apeluje o znaczne inwestycje w klastry doskonałości;

8. domaga się działań, by położyć kres drenażowi mózgów oraz przyciągnąć 
najzdolniejszych do UE;

9. uznaje, że wdrażanie AI ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności Europy w erze 
cyfrowej; podkreśla, że aby ułatwić wykorzystywanie AI w Europie, potrzebne jest 
wspólne europejskie podejście zapobiegające fragmentacji rynku wewnętrznego;

10. uważa, że w rozwoju AI kluczowe znaczenie ma dostęp do dużych zbiorów danych; 
apeluje o nowe podejście do przepisów o ochronie danych;

11. przestrzega przed nadmierną regulacją AI; przypomina, że przepisy muszą być 
wyważone, elastyczne, stale oceniane i oparte na miękkiej regulacji z wyjątkiem 
obszarów wysokiego ryzyka;

12. wzywa do utworzenia Agencji ds. Przełomowych Innowacji Europejskich, która skupi 
się na badaniach pierwszego etapu.


