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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещите комисии по
промишленост, изследвания и енергетика и по вътрешния пазар и защита на
потребителите да включат в предложението за резолюция, което ще приемат, следните
предложения:
1. подчертава, че устойчив икономически растеж в Европа може да се постигне
единствено посредством повишаването на производителността и развитието на
сектори, които се характеризират с висока добавена стойност; насърчава в тази
връзка всички усилия, положени от Комисията в подкрепа на прехода към цифрова
икономика;
2. отбелязва, че за постигане на икономическо сближаване във всички европейски
региони, цифровото разделение трябва да бъде намалено значително, а достъпът до
интернет да бъде гарантиран за всички европейски граждани и предприятия;
насърчава извършването на допълнителни публични и частни инвестиции в
инфраструктурата; приветства намеренията на Европейския фонд за стратегически
инвестиции (ЕФСИ) да положи усилия в тази област;
3. изтъква, че за да се развива цифровата икономика, трябва да бъде подобрен
достъпът до капитал както за нови, така и за съществуващи предприятия;
приветства работата на Комисията по отношение на съюза на капиталовите пазари;
насърчава по-нататъшното хармонизиране на законодателствата в области като
например колективното финансиране и цифровите валути;
4. счита, че е необходима трансгранична система на данъчно облагане с оглед
създаване на истински европейски единен пазар и предотвратяване на практиките за
избягване на данъци, използвани от някои цифрови платформи, както се подчертава
в проведени наскоро проучвания; призовава Комисията да подкрепи разширяването
на режима на публично отчитане по държави за данъчното облагане на
мултинационалните компании, така че да обхване всички сектори;
5. подкрепя решението на Комисията да направи преглед на интернет платформите;
насърчава Комисията да създаде правна рамка, гарантираща развитието на
новаторски идеи, защитата на стандартите за труд и спазването на съществуващите
фискални правила;
6. счита, че развитието на европейска цифрова икономика изисква достатъчно ниво на
конкуренция и множество доставчици на услуги и подчертава, че наличието на
мрежови ефекти позволява създаването на полумонополни позиции; подкрепя
усилията на Комисията за предотвратяване и наказване на злоупотребите; насърчава
Комисията да премахне бариерите пред навлизането на пазара в областта на
цифровата икономика в сектори, в които малък брой участници, в съответствие със
стандартите на Комисията по отношение на конкуренцията, са с господстващо
положение; подкрепя действията за засилване на оперативната съвместимост и
преносимостта между всички сектори на цифровата икономика като допълнителен
начин за отваряне на пазара за конкуренцията.
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