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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till 
resolution som antas:

1. Europaparlamentet framhåller att ett europeiskt ledarskap är möjligt. Parlamentet 
konstaterar att en andra digitaliseringsvåg ligger framför oss. Parlamentet understryker 
att en gemensam EU-strategi kan göra Europa till världens mest innovativa region 
senast 2030.

2. Europaparlamentet konstaterar att EU har en extremt stark sektor av små och medelstora 
företag. Parlamentet påminner om att denna andra digitaliseringsvåg kan leda till 
en stark industriell utveckling för små och medelstora företag. Parlamentet efterlyser 
ett mål på 500 digitala enhörningar inom tio år.

3. Europaparlamentet betonar att covid-19-krisen innebär en möjlighet att påskynda 
digitaliseringsprocessen. Parlamentet efterlyser ekonomiska incitament för små och 
medelstora företag som vill ta sig in på nya marknader.

4. Europaparlamentet efterlyser särskilda digitala ekonomiska zoner för att främja 
strukturell förändring och skapa utvecklingskärnor för nya digitala ekonomiska 
strukturer.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sluta med att finansiera storföretag och 
dela ut återstående medel godtyckligt. Parlamentet vill att de bästa väljs ut och att deras 
tillväxt främjas. Parlamentet föreslår att framtidsområden för digitala ekonomiska 
strukturer prioriteras.

6. Europaparlamentet kräver ett slut på massflykten av uppstartsföretag som inte har fått 
uppföljande finansiering i Europa utan har funnit det på annan ort.

7. Europaparlamentet efterlyser omfattande investeringar i kompetenskluster.

8. Europaparlamentet kräver åtgärder för att sätta stopp för kompetensflykten och locka de 
främsta begåvningarna till EU.

9. Europaparlamentet konstaterar att användningen av artificiell intelligens (AI) är av 
central betydelse för den europeiska konkurrenskraften i den digitala tidsåldern. 
Parlamentet framhäver att det krävs en gemensam EU-strategi för att underlätta 
användningen av AI i Europa och undvika en fragmentering av den inre marknaden.

10. Europaparlamentet anser att tillgång till stordata är avgörande för utvecklingen av AI. 
Parlamentet efterlyser en ny strategi för datareglering.

11. Europaparlamentet varnar för en överreglering av AI-området. Parlamentet påminner 
om att regleringen måste vara väl avvägd, flexibel, utvärderas fortlöpande och grundas 
på mjuk lagstiftning, förutom inom högriskområden.
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12. Europaparlamentet efterlyser en europeisk byrå för disruptiv innovation som fokuserar 
på grundforskning.


