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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje predloge:

1. poudarja, da se internetne storitve ponujajo čezmejno in da je zato potrebno usklajeno 
ukrepanje v skladu z evropsko digitalno agendo;

2. poudarja, da bi bil evropski trg s skoraj 500 milijoni ljudmi s hitrim širokopasovnim 
dostopom gonilo razvoja notranjega trga; poudarja, da je treba digitalno agendo povezati z 
zagotavljanjem novih storitev, kot so e-trgovina, e-zdravstvo, e-učenje, e-bančništvo in e-
uprava;

3. opozarja, da je enotni digitalni trg, na katerem je mogoč prost pretok storitev za 500 
milijonov potrošnikov, bistven za konkurenčnost in gospodarsko rast, saj zagotavlja 
delovna mesta za visoko usposobljeno delovno silo in pospešuje konvergenco EU v 
gospodarstvo, ki bo temeljila na znanju;

4. poudarja, da sta širokopasovno omrežje in internet pomembni gonili gospodarske rasti, 
družbe znanja, ustvarjanja delovnih mest, inovacij in evropske konkurenčnosti ter 
spodbujata spletno trgovino in spletne storitve; poudarja, da uporabniki in podjetja 
potrebujejo širokopasovni dostop, da bi lahko v celoti izkoristili internet;

5. poudarja, da so med osnovnimi nujnimi pogoji omrežne nevtralnosti večja konkurenčnost, 
preglednost pri upravljanju prometa, kakovost storitev in preprosta zamenjava ponudnika; 
ponovno poudarja podporo odprtemu internetu, kjer dostopa do vsebin in individualnih 
trgovinskih storitev ni mogoče blokirati; opozarja na nedavne ugotovitve Organa 
evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in meni, da so potrebni 
dodatni ukrepi za zagotovitev omrežne nevtralnosti;

6. ponovno opozarja na možne probleme, povezane z zmanjšano omrežno nevtralnostjo, med 
drugim nekonkurenčno vedenje, onemogočanje inovacij, omejevanje svobode izražanja, 
premajhna ozaveščenost potrošnikov in kršenje zasebnosti, ter na dejstvo, da pomanjkanje 
omrežne nevtralnosti škoduje podjetjem, potrošnikom in družbi kot celoti;

7. poudarja, da je za razvoj evropskega enotnega digitalnega trga pomembno nadaljevati 
prizadevanja, da bi vsi potrošniki povsod imeli možnost hitrega dostopa, tako da se 
spodbuja dostop do stacionarnega in mobilnega interneta ter z uvajanjem infrastrukture 
naslednje generacije; poudarja, da so za to potrebne politike, ki bodo spodbujale dostop po 
konkurenčnih pogojih;

8. poudarja, da so za uresničitev polno delujočega enotnega digitalnega trga potrebna 
usklajena prizadevanja, da bi imeli vsi državljani, ne glede na starost, kraj prebivanja, 
izobrazbo in spol, dostop do interneta in potrebna znanja za njegovo uporabo; 

9. poziva Komisijo in države članice, naj s posodobitvijo ustreznih ciljev zagotovijo nov 
zagon za evropsko strategijo za hitra in ultrahitra širokopasovna omrežja;
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10. vztraja, da je digitalna pismenost ključnega pomena za razvoj konkurenčnega enotnega 
digitalnega trga ter da bi vsi državljani EU morali imeti ustrezna digitalna znanja; 
poudarja, da je bistveno do leta 2015 za polovico zmanjšati primanjkljaje v digitalni 
pismenosti in kompetencah;

11. priznava, da je treba ustvariti načine, ki bi povečali zaupanje državljanov v spletno okolje, 
in zagotoviti varstvo osebnih podatkov, zasebnosti in svobode izražanja in obveščanja, 
med drugim z odpravo geografskih, tehničnih in organizacijskih ovir pri mehanizmih za 
reševanje sporov ;

12. je trdno prepričan, da varstvo zasebnosti ni le temeljna vrednota Evropske unije, temveč 
ima poleg tega osrednjo vlogo pri spodbujanju potrebnega zaupanja uporabnikov v 
digitalno okolje, da bi se enotni digitalni trg lahko v celoti razvil; zato pozdravlja predloge 
Komisije za prilagoditev direktive o varstvu podatkov sedanjemu digitalnemu okolju, da 
bi tako utrdili inovativni značaj spletnega okolja in pospešili razvoj obetavnih novih 
tehnologij, kot je računalništvo v oblaku;

13. poudarja, da morajo biti spletni trgi čim bolj prožni, da bi ustvarili boljše poslovne in 
razvojne priložnosti v tem sektorju;

14. poziva k integriranemu evropskem trgu za kartična, spletna in mobilna plačila; hkrati 
poziva k izboljšanju okvira za elektronsko izdajanje računov; pri obeh točkah poudarja 
pomen medobratovalnosti in odprtih standardov, s čimer se omogočata čim večji tržni 
potencial in konkurenčnost;

15. poudarja, da je dobro delujoče digitalno gospodarstvo nujno za dobro delujoče 
gospodarstvo EU; vendar pa ugotavlja, da prost pretok digitalnih storitev danes zelo 
ovirajo razdrobljena pravila na nacionalni ravni, pri čemer se podjetja pri čezmejni prodaji 
spopadajo s številnimi ovirami, predvsem zaradi različne zakonodaje na ravni držav članic 
na področjih, kot so varstvo potrošnikov, DDV, predpisi za posamezne proizvode in 
plačilne transakcije; poziva institucije EU, naj okrepijo svojo zavezo, da bodo do leta 
2015 odstranile glavne regulativne ovire za čezmejne spletne transakcije; poziva 
Komisijo, naj še naprej predlaga ciljno usmerjene zakonodajne ukrepe za odpravljanje 
največjih ovir;

16. poudarja pomembnost storitve „vse na enem mestu“ za DDV, da bi malim in srednjim 
podjetjem olajšali čezmejno e-trgovino ter spodbudili elektronsko izdajanje računov; 
vendar poudarja, da je take storitve mogoče vzpostaviti le v okviru obstoječih institucij, 
brez povečanja obremenitve davkoplačevalcev;

17. pozdravlja zakonodajni predlog Evropske komisije o uredbi o elektronski identifikaciji in 
skrbniških storitvah za elektronske transakcije na notranjem trgu, ki vključuje vzajemno 
priznavanje in sprejemanje priglašenih sistemov elektronske identifikacije na ravni EU, 
zato bi lahko omogočila varno in brezhibno elektronsko interakcijo med podjetji, 
državljani in javnimi organi ter s tem povečala učinkovitost javnih in zasebnih spletnih 
storitev, e-poslovanja in elektronskega trgovanja v EU;

18. poudarja pomembnost usklajenega pristopa k izjemam in omejitvam na področju 
avtorskih pravic ter usklajenih zakonskih izjem za blagovne znamke in patente, ki pogosto 
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koristijo raziskovalcem in razvijalcem, da bi olajšali razvoj, uvajanje novih in inovativnih 
storitev in njihovo sprejetost med potrošniki ter da bi raziskovalnim skupinam, 
inovatorjem, umetnikom in uporabnikom zagotovili pravno varnost, ki je potrebna za 
oblikovanje uspešnega evropskega digitalnega okolja;

19. poudarja, da mora EU pri podjetjih in potrošnikih nujno zgraditi zaupanje v spletno 
trgovanje in sredstva zanj, da se bo povečala čezmejna trgovina; zato poziva k 
poenostavitvi sistema za izdajanje dovoljenj in oblikovanju učinkovitega okvira za 
avtorske pravice;

20. se strinja s Komisijo, da sedanjega pravnega okvira, ki ga določa direktiva o e-trgovanju, 
ni treba revidirati; vendar pa poudarja, da je potrebna dodatna pojasnitev za namene 
izvajanja postopkov za obveščanje in ukrepanje v primeru nezakonitih vsebin;

21. poudarja potencialno vrednost prehoda na digitalne javne storitve za potrošnike in podjetja 
ter poziva države članice, naj razvijejo nacionalne načrte za digitalizacijo javnih storitev s 
cilji in ukrepi, zato da bi bile vse javne storitve na voljo na spletu in dostopne do leta 
2015;

22. poudarja, da je uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij v javnem sektorju 
temelj za razvoj digitalne družbe znanja, zato poziva Komisijo in države članice, naj še 
naprej razvijajo varne in učinkovite e-storitve; ugotavlja, da je čezmejna 
medobratovalnost osnovni pogoj za sprejetje čezmejnih rešitev za elektronsko izdajanje 
računov, zlasti v zvezi z e-identifikacijo in e-podpisom;

23. opozarja, da Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 20. aprila 2012 o konkurenčnem 
enotnem digitalnem trgu in e-upravi kot vodilni sili poudarja pomembnost pravne 
varnosti, preglednega tehničnega okolja ter odprtih in interoperabilnih rešitev za 
elektronsko izdajanje računov, ki bodo temeljile na skupnih pravnih pogojih, poslovnih 
postopkih in tehničnih standardih, da bi se spodbudila široka sprejetost;

24. opozarja, da si je treba stalno prizadevati za regulativno usklajevanje v zvezi s pravicami 
intelektualne lastnine ob hkratnem spoštovanju državljanskih pravic in svoboščin, da bi 
olajšali dokončanje enotnega digitalnega trga;

25. poziva Komisijo, naj oceni potrebo po določitvi enotnih, odprtih standardov Evropske 
unije za e-identifikacijo in e-podpis;

26. ugotavlja, da so največje ovire za čezmejni dostop do e-storitev javne uprave povezane z 
uporabo e-podpisa in identifikacije ter pomanjkljivo medobratovalnostjo sistemov e-
uprave na ravni EU; pozdravlja predlog Komisije za uredbo o elektronski identifikaciji in 
skrbniških storitvah za elektronske transakcije na notranjem trgu;

27. poziva države članice, naj oblikujejo nacionalne načrte za odzivanje na kibernetske 
incidente za spopadanje s kibernetskimi motnjami ali čezmejnimi napadi, vključno z 
evropskimi in nacionalnimi načrti za ključno informacijsko infrastrukturo, ter razvijejo 
strategije za bolj odporno in zanesljivo infrastrukturo; poudarja, da bi bilo treba okrepiti 
mednarodno sodelovanje na tem področju; opozarja, da je omrežna in informacijska 
varnost odgovornost vseh udeleženih strani, med katerimi so uporabniki doma, ponudniki 
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storitev in razvijalci proizvodov; priporoča spodbujanje usposabljanja in izobraževanja za 
državljane in strokovnjake;

28. poudarja, da se internet vse bolj uporablja na mobilnih napravah, in poziva k ukrepom za 
zagotovitev večje razpoložljivosti radiofrekvenčnega spektra za mobilni internet in višje 
kakovosti e-storitev na teh mobilnih napravah; pri prihodnjem dodeljevanju radijskega 
spektra je treba zagotoviti vodilno evropsko vlogo pri brezžičnih aplikacijah in novih 
storitvah, da bi pospešili evropsko rast in svetovno konkurenčnost;

29. ugotavlja, da fiksni in mobilni prenos podatkov eksponentno naraščata ter da bo za 
obvladovanje tega povečanja potrebnih več ukrepov, kot so nadaljnje usklajene dodelitve 
spektra za brezžična širokopasovna omrežja, povečanje učinkovitosti spektra in pospešeno 
uvajanje naslednje generacije dostopovnih omrežij;

30. meni, da je ocena potrebe po odprtju pasu 700 MHz za mobilni prenos podatkov nujen 
prvi korak, da bi zadovoljili prihodnje potrebe po zmogljivostih;

31. priznava, da so hitra omrežja osnovni pogoj za razvoj spletnih storitev in gospodarsko 
rast; poziva Evropsko komisijo, naj razvije cilje digitalne agende, ki bodo vodilni na 
svetovni ravni in ki bodo zagotovili, da bo Evropa postala svetovna vodilna sila na 
področju internetne hitrosti in povezljivosti; poziva države članice, naj še naprej razvijajo 
načrte za nacionalna širokopasovna omrežja in sprejmejo operativne načrte s konkretnimi 
ukrepi za izvajanje ambicioznih ciljev na področju širokopasovnih omrežij, ter poudarja, 
da so instrumenti, ki jih je Komisija predlagala v okviru instrumenta za povezovanje 
Evrope, strateškega in bistvenega pomena;

32. obžaluje, da EU zaostaja na področju optičnih internetnih povezav; zato poziva države 
članice in Evropsko komisijo, naj pospešijo razširitev in sprejetje ultra hitrih 
širokopasovnih omrežij in se zavzema za evropsko strategijo za obsežno uvajanje 
tehnologije FTTx („optična vlakna do točke x“);

33. meni, da je za razvoj enotnega digitalnega trga poleg doslednega uvajanja IKT bistvenega 
pomena spodbujanje odličnosti v raziskavah IKT ter javnih in zasebnih naložb v visoko 
tvegane skupne raziskave in inovacije na tem področju; poudarja, da bi morala biti Evropa 
med vodilnimi pri razvoju internetnih tehnologij in standardov; predlaga, naj prihajajoče 
finančne perspektive in program Obzorje 2020 znatno povečajo proračun EU za raziskave 
IKT;

34. meni, da je hitra širitev ultrahitrih širokopasovnih omrežij bistvena za svetovno 
konkurenčnost Evrope, razvoj evropske produktivnosti ter za nastajanje novih in malih 
podjetij, ki so lahko vodilna v različnih sektorjih, na primer v zdravstvu, proizvodnji in 
storitvenih dejavnostih;

35. poziva k sprejetju posebnih ukrepov, da bi MSP lahko v celoti izrabila potencial 
širokopasovnega omrežja na področju e-trgovine in e-naročanja; poziva Komisijo, naj
podpre pobude držav članic za razvoj digitalne pismenosti v MSP in spodbuja inovativne 
internetne poslovne modele s programom za konkurenčnost in inovacije ter njegovim 
prihodnjim naslednikom, programom za konkurenčnost podjetij in MSP (COSME);



AD\911396SL.doc 7/8 PE489.602v02-00

SL

36. priznava, da ima računalništvo v oblaku velik potencial, in poziva Komisijo, naj brez 
odlašanja predlaga evropsko strategijo za to področje;

37. poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo programe usposabljanja na področju 
informacijske tehnologije v zvezi s pravicami, obveznostmi in tveganji potrošnikov na 
notranjem digitalnem trgu.
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