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WSKAZÓWKI 

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 

Energii oraz do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako komisji 

przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. podkreśla, że trwały wzrost gospodarczy w Europie można osiągnąć tylko dzięki 

wzrostowi wydajności i rozwojowi sektorów charakteryzujących się znaczną wartością 

dodaną; sprzyja zatem wszystkim podejmowanym przez Komisję staraniom na rzecz 

wspierania przejścia na gospodarkę cyfrową; 

2. zauważa, że w celu osiągnięcia konwergencji gospodarczej we wszystkich regionach 

europejskich należy znacząco zmniejszyć przepaść cyfrową i zagwarantować dostęp do 

internetu wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim; zachęca do dalszych 

publicznych i prywatnych inwestycji w infrastrukturę; przyjmuje z zadowoleniem 

zaplanowane w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych 

(EFIS) starania w tej dziedzinie; 

3. zwraca uwagę, że aby gospodarka cyfrowa prężnie się rozwijała, należy ułatwić zarówno 

nowo powstającym, jak i istniejącym przedsiębiorstwom dostęp do kapitału; przyjmuje z 

zadowoleniem prace Komisji nad unią rynków kapitałowych; zachęca do dalszej 

harmonizacji przepisów w takich dziedzinach jak finansowanie społecznościowe i 

pieniądz elektroniczny; 

4. uważa, że potrzebny jest transgraniczny system podatkowy, aby powstał prawdziwy 

jednolity rynek europejski i aby zapobiegać praktykom unikania opodatkowania 

stosowanym przez wiele platform cyfrowych, co uwypuklono w niedawno 

przeprowadzonych dochodzeniach; wzywa Komisję, by poparła rozszerzenie na wszystkie 

sektory publicznego systemu sprawozdawczości w rozbiciu na poszczególne kraje w 

zakresie opodatkowania korporacji wielonarodowych; 

5. popiera decyzję Komisji dotyczącą oceny platform internetowych; zachęca Komisję do 

stworzenia ram ustawodawczych gwarantujących tworzenie innowacyjnych koncepcji, 

ochronę standardów pracy i zgodność z obowiązującymi przepisami podatkowymi; 

6. uważa, że rozwój europejskiej gospodarki cyfrowej wymaga dostatecznego poziomu 

konkurencji i wielości dostawców usług, oraz podkreśla, że występowanie efektów 

sieciowych umożliwia powstawanie na wpół monopolistycznych pozycji; popiera wysiłki 

Komisji na rzecz zapobiegania nadużyciom i ich karania; zachęca Komisję do usunięcia 

przeszkód na drodze do powstania gospodarki cyfrowej w sektorach, które zgodnie z 

normami konkurencji Komisji są zdominowane przez niewielką grupę podmiotów; 

popiera działania na rzecz większej interoperacyjności i przenośności we wszystkich 

sektorach cyfrowych, co jest dodatkowym sposobem na otwarcie rynku na konkurencję. 


