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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že vedúce postavenie Európy môže byť realitou; konštatuje, že nás čaká 
druhá vlna digitalizácie; zdôrazňuje, že spoločný prístup EÚ môže do roku 2030 urobiť 
z Európy najinovatívnejší región na svete;

2. uznáva, že EÚ má veľmi silný sektor MSP; pripomína, že táto druhá vlna digitalizácie 
by mohla viesť k silnému priemyselnému rozvoju MSP; žiada, aby sa stanovil cieľ, že 
do 10 rokov bude existovať v digitálnej oblasti 500 startupov s hodnotou najmenej 
1 miliardy USD (tzv. unicorns);

3. zdôrazňuje, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 je príležitosťou na urýchlenie 
digitalizácie; požaduje finančné stimuly pre MSP, ktoré chcú vstúpiť na nové trhy;

4. požaduje vytvorenie osobitných digitálnych hospodárskych zón, ktoré podporia 
štrukturálne zmeny a vytvoria základy na rozvoj nových digitálnych hospodárskych 
štruktúr;

5. vyzýva Komisiu, aby zastavila financovanie veľkých spoločností a rozdeľovanie 
zostávajúcich finančných prostriedkov plošne a rozptýlene; žiada, aby sa vyberali tí 
najlepší, ktorým sa poskytne podpora v raste; navrhuje, aby sa uprednostňovali budúce 
oblasti pre digitálne hospodárske štruktúry;

6. požaduje, aby sa zastavil odchod startupov, ktoré v Európe nedostávajú ďalšie finančné 
prostriedky, ale nachádzajú ich inde;

7. vyzýva na rozsiahle investície do klastrov excelentnosti;

8. požaduje prijatie opatrení, ktorými sa ukončí únik mozgov a prilákajú sa najväčšie 
talenty do EÚ;

9. uznáva, že zavádzanie umelej inteligencie je kľúčom k európskej 
konkurencieschopnosti v digitálnej ére; zdôrazňuje, že na uľahčenie zavádzania umelej 
inteligencie v Európe je potrebný spoločný európsky prístup, aby sa zabránilo 
fragmentácii vnútorného trhu;

10. domnieva sa, že prístup k veľkým dátam je zásadný z hľadiska rozvoja umelej 
inteligencie; požaduje nový prístup k regulácii dát;

11. varuje pre nadmernou reguláciou umelej inteligencie pripomína, že predpisy musia byť 
vyvážené a pružné, priebežné vyhodnocované a založené na miernej regulácii s 
výnimkou vysokorizikových oblastí;

12. vyzýva na vytvorenie Európskej agentúry pre prevratné inovácie, ktorá sa bude 
zameriavať na výskum v prvej etape.


