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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúlóan nyújtott internetszolgáltatásokra tekintettel az 
európai digitális menetrendnek megfelelően összehangolt fellépésre van szükség;

2. hangsúlyozza, hogy a széles sáv és az internet a gazdasági növekedés, a 
munkahelyteremtés és Európa versenyképességének fontos hajtóerejét képezik, ezenfelül 
ösztönzik az online kereskedelmet és szolgáltatásokat, azonban rámutat arra, hogy az 
internet semlegessége érdekében fokozottabb versenyre van szükség;

3. elismeri, hogy módot kell találni a polgárok online környezet iránti bizalmának 
fokozására;

4. felszólít a kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések integrált európai piacának 
megteremtésére;

5. hangsúlyozza a héával foglalkozó egyablakos ügyintézőhelyek fontosságát a határokon 
átnyúló elektronikus kereskedelem kkv-k számára történő megkönnyítése és az 
elektronikus számlázás előmozdítása érdekében;

6. arra sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fejlesszék tovább a biztonságos és 
hatékony e-szolgáltatásokat; megjegyzi, hogy – különösen az e-személyazonosítás és az 
elektronikus aláírások tekintetében – a határokon átnyúló elektronikus számlázási 
megoldások elfogadásának ösztönzése érdekében határokon átnyúló átjárhatóságra van 
szükség;

7. felszólítja a tagállamokat arra, hogy készítsenek a kiberbiztonsági incidensekkel 
kapcsolatos nemzeti készenléti terveket, amelyek révén felvehető a küzdelem a határokon 
átnyúló vonatkozású hálózati zavarokkal és informatikai támadásokkal szemben;

8. hangsúlyozza, hogy egyre nagyobb mértékben használnak internet-hozzáférést biztosító 
mobil eszközöket, és felszólít arra, hogy tegyenek lépéseket a mobilinternet 
rendelkezésére álló rádiófrekvencia-spektrum szélesítése érdekében; 

9. elismeri, hogy az online szolgáltatások fejlesztésének előfeltétele, hogy rendelkezésre 
álljanak a nagy sebességű hálózatok, és felszólítja a tagállamokat, hogy fejlesszék tovább 
a széles sávval kapcsolatos nemzeti terveket, valamint fogadjanak el konkrét 
intézkedéseket tartalmazó operatív terveket a digitális menetrendben foglalt célok 
végrehajtása érdekében;

10. külön intézkedések meghozatalát kéri annak biztosítására, hogy a kkv-k teljes mértékben 
élvezhessék a széles sávú technológiával járó lehetőségeket az elektronikus kereskedelem 
és az elektronikus közbeszerzés területén;

11. elismeri a számítási felhőben rejlő óriási potenciált, és felszólítja a Bizottságot, hogy 
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késedelem nélkül tegyen a számítási felhőre vonatkozó európai stratégiára irányuló 
javaslatot.


