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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че интернет услугите се предлагат на трансгранично равнище и че 
съответно се изискват съгласувани действия в съответствие с Програмата в областта 
на цифровите технологии в Европа;

2. подчертава, че широколентовият достъп и интернет са важни движещи сили за 
икономическия растеж, създаването на работни места и конкурентоспособността на 
Европа, както и за засилване на търговията и услугите в интернет, но изтъква, че е 
необходима по-голяма конкуренция, за да се гарантира неутралността на мрежата;

3. признава необходимостта от създаване на начини за повишаване на доверието и 
увереността на гражданите по отношение на онлайн пространството;

4. призовава за интегриран европейски пазар за картови, интернет и мобилни 
плащания;

5. подчертава значението на обслужването „на едно гише“ за ДДС, за да се улесни 
трансграничната електронна търговия за МСП и да се насърчи електронното 
фактуриране;

6. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да продължават да развиват 
сигурни и ефективни електронни услуги; отбелязва, по-специално по отношение на 
електронната идентификация и електронните подписи, че трансграничната 
оперативна съвместимост е необходима, за да се ускори приемането на решенията 
за трансгранично електронно фактуриране;

7. призовава държавите членки да изготвят национални планове за действие при 
кибернетични инциденти за справяне с кибернетичните смущения или атаки от 
трансгранично естество;

8. подчертава, че нараства използването на интернет чрез мобилни устройства и 
призовава за предприемане на действия, за да се гарантира наличието на увеличен 
радиочестотен спектър, който да се ползва за мобилен интернет; 

9. признава, че високоскоростните мрежи са необходимо предварително условие за
развитието на онлайн услуги и приканва държавите членки да продължат да 
разработват национални планове за широколентов достъп, както и да приемат 
оперативни планове, съдържащи конкретни мерки за изпълняване на целите, 
определени в Програмата в областта на цифровите технологии;

10. призовава за предприемането на конкретни мерки, за да се гарантира, че МСП могат 
да се възползват в пълна степен от потенциала на широколентовия достъп в 
областта на електронната търговия и електронното възлагане на обществени 
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поръчки;

11. признава големия потенциал на „изчислителните облаци“ и призовава Комисията 
незабавно да предложи европейска стратегия за „изчислителните облаци“.


