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JAVASLATOK 

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot és a 

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 

irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. hangsúlyozza, hogy Európában a fenntartható gazdasági növekedés csak a termelékenység 

fokozása és a magas hozzáadott értéket előállító ágazatok fejlesztése révén érhető el; 

támogatja a Bizottság erre irányuló, a digitális gazdaságba való átmenetet ösztönző 

valamennyi erőfeszítését; 

2. megállapítja, hogy az európai régiók gazdasági közelítésének céljából radikálisan 

csökkenteni szükséges a digitális szakadék mértékét, továbbá az internethez való 

hozzáférést garantálni kell valamennyi európai polgár és vállalat számára; ösztönzi az 

infrastruktúrába történő további köz- és magánberuházásokat; üdvözli az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) erre a területre irányuló erőfeszítéseit; 

3. rámutat, hogy a digitális gazdaság kibontakozásához mind az új, mind a már létező 

vállalkozások esetében javulnia kell a tőkéhez való hozzéférésnek; üdvözli a Bizottság 

tőkepiaci unióra irányuló munkáját; sürgeti a további jogalkotási harmonizációt olyan 

területeken, mint a közösségi finanszírozás (crowd-funding) és a digitális pénz; 

4. véleménye szerint a valódi európai egységes piac megteremtéséhez határokon átnyúló 

adózási rendszerre van szükség, valamint arra, hogy elejét vegyék a több digitális platform 

által űzött – friss vizsgálatok által feltárt – adóelkerülési gyakorlatoknak; felhívja a 

bizottságot, hogy a multinacionális vállalatokra vonatkozóan valamennyi ágazatban 

támogassa az országok szerinti nyilvános adómegjelenítést; 

5. támogatja a Bizottság internetes platformok felülvizsgálatára vonatkozó döntését; ösztönzi 

a Bizottságot, hogy hozzon létre jogalkotási keretet az innovatív ötletek támogatása, a 

munkavégzésre vonatkozó normák megvédése és a hatályos költségvetési szabályoknak 

való megfelelés céljából; 

6. véleménye szerint az európai digitális gazdaság kibontakozásához a szolgáltatók 

tekintetében megfelelő szintű versenyre és számosságra van szükség, és hangsúlyozza, 

hogy a hálózati hatások léte lehetővé teszi fél-monopol helyzetek kialakulását; támogatja a 

Bizottság visszaélések megelőzésére és szankcionálására irányuló erőfeszítéseit; ösztönzi 

a Bizottságot, hogy számolja fel a digitális gazdaságba való belépés akadályait azokban az 

ágazatokban, amelyekben – a Bizottság versenyszabályai szerint – néhány szereplő 

uralkodó pozíciót foglal el; támogatja a fokozottabb interoperabilitást és hordozhatóságot 

célzó fellépéseket valamennyi digitális ágazatban, mivel ezek a piac verseny előtti 

megnyitásának további eszközei. 

 

 


