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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι οι υπηρεσίες διαδικτύου παρέχονται σε διασυνοριακό επίπεδο και ότι, ως εκ 
τούτου, απαιτείται συντονισμένη δράση σε ευθυγράμμιση με το Ψηφιακό θεματολόγιο για 
την Ευρώπη·

2. τονίζει ότι οι ευρυζωνικές και διαδικτυακές υπηρεσίες συμβάλλουν σημαντικά στην 
οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και στην ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα ενώ παράλληλα ενισχύουν το επιγραμμικό εμπόριο και την 
διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών· ωστόσο, επισημαίνει ότι απαιτείται μεγαλύτερος 
ανταγωνισμός για να διασφαλιστεί η διαδικτυακή ουδετερότητα·

3. αναγνωρίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν τρόποι για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
πολιτών στο επιγραμμικό περιβάλλον·

4. ζητεί τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς για τις πληρωμές μέσω 
κάρτας, διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου·

5. τονίζει τη σημασία των υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης για τον ΦΠΑ προκειμένου να 
διευκολυνθεί το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο για τις ΜΜΕ και να προωθηθεί η 
ηλεκτρονική τιμολόγηση·

6. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη την περαιτέρω ανάπτυξη ασφαλών 
και αποτελεσματικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών· σημειώνει ότι, ιδιαίτερα στην περίπτωση 
της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και των ηλεκτρονικών υπογραφών, είναι απαραίτητη η 
διασυνοριακή διαλειτουργικότητα με σκοπό την προώθηση διασυνοριακών λύσεων 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης·

7. ζητεί από τα κράτη μέλη την κατάρτιση εθνικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης για συμβάντα 
στον κυβερνοχώρο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις και τις διαταραχές στον 
κυβερνοχώρο που έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα·

8. τονίζει ότι το διαδίκτυο χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο μέσω κινητών 
συσκευών και ζητεί τη λήψη μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί επαρκές φάσμα 
ραδιοσυχνοτήτων για τη χρήση του κινητού διαδικτύου· 

9. αναγνωρίζει ότι τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη 
των διαδικτυακών υπηρεσιών και καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τα 
εθνικά σχέδια ευρυζωνικής πρόσβασης και να υιοθετήσουν επιχειρησιακά σχέδια 
λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή των στόχων που προβλέπονται στο 
Ψηφιακό θεματολόγιο·

10. ζητεί να ληφθούν ειδικά μέτρα για να διασφαλιστεί η δυνατότητα των ΜΜΕ να 
αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ευρυζωνικές υπηρεσίες στους 
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τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων·

11. αναγνωρίζει τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρει το υπολογιστικό νέφος και καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει δίχως καθυστέρηση μια ευρωπαϊκή στρατηγική προς αυτήν 
την κατεύθυνση·


