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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da ima lahko Evropa na tem področju vodilno vlogo in  da je pred nami drugi 
val digitalizacije; poudarja, da lahko Evropa z enotnim pristopom EU do leta 2030 
postane najbolj inovativna regija na svetu;

2. priznava, da ima EU izjemno močan sektor malih in srednjih podjetij; meni, da bi lahko 
druga faza digitalizacije spodbudila močan industrijski razvoj malih in srednjih podjetij; 
poziva, naj se zastavi cilj 500 digitalnih samorogov v desetih letih;

3. poudarja, da je kriza zaradi covida-19 priložnost za pospešitev digitalizacije; poziva k 
finančnim spodbudam za mala in srednja podjetja, ki se želijo širiti na nove trge;

4. poziva k vzpostavitvi posebnih ekonomskih digitalnih območij za spodbujanje 
strukturnih sprememb in oblikovanje razvojnih temeljev za nove digitalne gospodarske 
strukture;

5. poziva Komisijo, naj preneha financirati velika podjetja in nepremišljeno razdeljevati 
preostala sredstva; poziva k izbiri upravičencev in njihovem podpiranju pri doseganju 
nadaljnje rasti; predlaga, da se daje prednost prihodnjim področjem za zagotavljanje 
digitalnega gospodarskega razvoja;

6. zahteva, da odpravi pojav selitve zagonskih podjetij, ki v Evropi ne prejemajo potrebna 
sredstva za razvoj, zato se odselijo tja, kjer jih;

7. poziva k množičnim naložbam v grozde odličnosti;

8. poziva k sprejetju ukrepov za odpravo pojava bega možganov in privabljanje najboljših 
strokovnjakov v EU;

9. priznava, da je umetna inteligenca ključna za zagotovitev evropske konkurenčnosti v 
digitalni dobi; poudarja, da je za lažje uvajanje umetne inteligence v Evropi potreben 
skupen evropski pristop, da bi preprečili razdrobljenost notranjega trga;

10. meni, da je za razvoj umetne inteligence ključnega pomena dostop do velepodatkov; 
poziva, naj se sprejme nov pristop k ureditvi podatkov;

11. opozarja pred prekomerno zakonsko urejanje področja umetne inteligence; opozarja, da 
mora biti zakonska ureditev uravnotežena, prilagodljiva, predmet stalnega ocenjevanja 
in temeljiti na nezavezujoči zakonodaji, razen na področjih z visokim tveganjem;

12. poziva k ustanovitvi evropske agencije za moteče inovacije, ki se bo osredotočala na 
raziskave v prvi fazi.


