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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare 

și energie și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competente în fond, 

includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. accentuează faptul că o creștere economică durabilă în Europa poate fi realizată numai 

prin creșterea productivității și prin dezvoltarea sectoarelor care au o valoare adăugată 

ridicată; încurajează, în acest sens, toate eforturile întreprinse de Comisie pentru a sprijini 

tranziția către o economie digitală;  

2. constată că, pentru a realiza o convergență economică între regiunile europene, trebuie să 

fie redusă substanțial diviziunea digitală și trebuie să se garanteze tuturor cetățenilor și 

societăților din UE accesul la internet; încurajează continuarea investițiilor publice și 

private în infrastructură; salută eforturile preconizate în acest domeniu, care vor fi 

finanțate din Fondul european pentru investiții strategice (FEIS); 

3. subliniază că, pentru ca economia digitală să prospere, trebuie îmbunătățit accesul la 

capital, atât al întreprinderilor noi, cât și al celor existente; salută activitatea Comisiei în 

domeniul uniunii piețelor de capital; încurajează continuarea armonizării legislative în 

domenii cum ar fi finanțarea participativă și monedele electronice; 

4. consideră că, pentru a crea o adevărată piață unică europeană și pentru a preveni practica 

evaziunii fiscale licite (tax avoidance) la care recurg mai multe platforme digitale, este 

necesar un sistem de impozitare transfrontalieră, așa cum o subliniază anchetele recente; 

invită Comisia să sprijine extinderea la toate sectoarele a sistemului public de raportare de 

către companiile multinaționale a impozitelor plătite în fiecare țară 

5. sprijină decizia Comisiei de a examina platformele de internet; încurajează Comisia să 

creeze un cadru legislativ care să asigure dezvoltarea de idei inovatoare, protejarea 

standardelor de muncă și respectarea normelor fiscale existente; 

6. consideră că pentru dezvoltarea unei economii digitale europene sunt necesare o 

concurență care să aibă un nivel suficient de ridicat și existența mai multor furnizori de 

servicii și subliniază că prezența efectelor de rețea permite crearea unor poziții de 

semimonopol; sprijină eforturile întreprinse de Comisie pentru prevenirea și pedepsirea 

abuzurilor; încurajează Comisia să elimine barierele care împiedică pătrunderea în 

domeniul economiei digitale în acele sectoare în care, potrivit standardelor de concurență 

ale Comisiei, există puțini jucători dominanți; sprijină acțiunile de creștere a 

interoperabilității și portabilității în toate sectoarele digitale, ca mijloc suplimentar de 

deschidere a pieței către concurență. 


