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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că Europa poate să joace cu adevărat rolul de lider; ia act de faptul că la 
orizont se profilează un al doilea val de digitalizare; subliniază că o abordare comună a 
Uniunii poate transforma Europa în regiunea cea mai inovatoare din lume până în 2030;

2. recunoaște că Uniunea dispune de un sector extrem de puternic al IMM-urilor; 
reamintește că acest al doilea val de digitalizare ar putea duce la o dezvoltare industrială 
puternică a IMM-urilor; solicită să fie stabilit un obiectiv de 500 de unicorni digitali în 
termen de 10 ani;

3. subliniază că criza provocată de COVID-19 oferă oportunitatea de a accelera 
digitalizarea; solicită stimulente financiare pentru IMM-urile care doresc să intre pe 
piețele noi;

4. solicită crearea unor zone economice digitale speciale pentru a promova schimbările 
structurale și a crea nuclee de dezvoltare pentru noi structuri economice digitale;

5. invită Comisia să înceteze să finanțeze marile întreprinderi și să distribuie fondurile 
rămase la întâmplare; solicită ca cei mai buni să fie aleși și susținuți pentru a se 
dezvolta; sugerează să se acorde prioritate viitoarelor domenii ale structurilor 
economice digitale;

6. solicită să se pună capăt exodului întreprinderilor nou-înființate care nu primesc 
finanțare ulterioară în Europa, ci în altă parte;

7. solicită să se facă investiții masive în polurile de excelență;

8. solicită să se adopte măsuri pentru a pune capăt exodului de creiere și pentru a atrage 
cele mai strălucite minți în Uniune;

9. recunoaște că implementarea inteligenței artificiale (IA) este esențială pentru 
competitivitatea europeană în era digitală; subliniază că, pentru a facilita adoptarea IA 
în Europa, este necesară o abordare europeană comună pentru a evita fragmentarea 
pieței interne;

10. consideră că accesul la tehnologia de lucru cu volume mari de date este esențial pentru 
dezvoltarea IA; solicită o nouă abordare a reglementării datelor;

11. atrage atenția asupra reglementării excesive a IA; reamintește că reglementarea trebuie 
să fie echilibrată, flexibilă, evaluată permanent și bazată pe reglementări fără caracter 
obligatoriu, cu excepția domeniilor cu risc ridicat;

12. solicită înființarea unei Agenții europene pentru inovarea disruptivă, care să se 
concentreze pe cercetarea în prima etapă.
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