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POBUDE 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

ter Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojna odbora, da v svoj predlog 

resolucije vključita naslednje pobude: 

1. poudarja, da lahko v Evropi trajnostno gospodarsko rast dosežemo le z večjo 

produktivnostjo in z razvijajočimi se sektorji, za katere je značilna visoka dodana 

vrednost; glede na to spodbuja vsa prizadevanja Komisije za podpiranje prehoda v 

digitalno gospodarstvo; 

2. ugotavlja, da moramo, če želimo gospodarsko zbližati različne evropske regije, močno 

zmanjšati digitalno ločnico ter vsem evropskim državljanom in podjetjem zagotoviti 

internetni dostop; poziva k več javnim in zasebnim naložbam v infrastrukturo; pozdravlja 

prizadevanja Evropskega sklada za strateške naložbe na tem področju; 

3. poudarja, da je treba za razcvet digitalnega gospodarstva izboljšati dostop novih in že 

obstoječih podjetij do kapitala; pozdravlja delo Komisije za unijo kapitalskih trgov; 

spodbuja nadaljnjo harmonizacijo zakonodaje, na primer na področju množičnega 

financiranja in elektronskega denarja; 

4. meni, da je potreben sistem čezmejnega obdavčevanja, da bomo vzpostavili pristen 

evropski enotni trg in preprečili izogibanje plačilu davkov – v nedavnih raziskav je bilo 

namreč ugotovljeno, da se to uporablja na več digitalnih platformah; poziva Komisijo, naj 

podpre razširitev javnega režima poročanja po posameznih državah o davkih 

multinacionalnih podjetij na vse sektorje; 

5. podpira odločitev Komisije, da bo pregledala internetne platforme; poziva Komisijo, naj 

vzpostavi zakonodajni okvir, v katerim bo zagotovila razvoj inovativnih zamisli, zaščito 

delovnih standardov in spoštovanje veljavnih davčnih predpisov; 

6. je prepričan, da je za razvoj evropskega digitalnega gospodarstva potrebna dovoljšnja 

raven konkurence in pluralnost ponudnikov, in poudarja, da mrežni učinki omogočajo 

nastajanje polmonopolnih položajev; podpira Komisijo v prizadevanjih za preprečevanje 

in kaznovanje zlorab; poziva jo, naj odpravi vstopne ovire na področju digitalnega 

gospodarstva v sektorjih, kjer glede na standarde Komisije na področju konkurence trg 

obvladuje majhno število akterjev; podpira ukrepe za večjo interoperabilnost in 

prenosljivost v vseh digitalnih sektorjih, saj je to eden od načinov za odpiranje trga 

konkurenci. 

 


