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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že internetové služby se poskytují v přeshraničním měřítku, a proto vyžadují 
společná opatření sladěná s Digitální agendou pro Evropu;

2. poukazuje na to, že širokopásmové připojení a internet jsou významnými tahouny 
ekonomického růstu, tvorby nových pracovních míst a evropské konkurenceschopnosti, 
stejně jako rozšiřujícího se on-line obchodování a služeb, ale upozorňuje, že je třeba 
umožnit větší míru hospodářské soutěže, aby byla zajištěna neutralita sítě;

3. uznává, že je třeba vytvářet způsoby zvyšování důvěry občanů v internetové prostředí 
a jistoty při pohybu v on-line světě;

4. požaduje integraci evropského trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí 
mobilního telefonu;

5. poukazuje na význam jediného správního místa pro DPH, aby se malým a středním 
podnikům usnadnil přeshraniční elektronický obchod a podpořila elektronická fakturace;

6. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby pokračovaly v budování bezpečných a 
účinných elektronických služeb; zvláště pak upozorňuje na to, že v případech, kdy jde o 
elektronickou identifikaci nebo elektronický podpis, je pro podporu přeshraniční 
elektronické fakturace nezbytná přeshraniční interoperabilita;

7. žádá členské státy, aby vypracovaly vnitrostátní krizové plány pro případy kybernetických 
incidentů, které by řešily kybernetická narušení či útoky přeshraničního významu;

8. poukazuje na to, že pro přístup k internetu se stále více používají mobilní přístroje, a 
požaduje kroky, které zajistí lepší dostupnost rádiového spektra pro mobilní internet; 

9. uznává, že vysokorychlostní sítě jsou nezbytným předpokladem pro rozvoj on-line služeb 
a vybízí členské státy k dalšímu rozvoji vnitrostátních plánů pro širokopásmová 
připojení a přijímání operačních plánů s konkrétními opatřeními, aby se splnily cíle 
stanovené Digitální agendou;

10. žádá přijetí konkrétních opatření, která by zabezpečila, aby MSP mohly v plné míře 
využívat potenciál širokopásmového připojení v oblastech elektronického obchodu 
a elektronického zadávání zakázek;

11. uznává velký potenciál „cloud computingu“ a vyzývá Komisi, aby bezodkladně navrhla 
evropskou strategii ohledně cloud computingu.


