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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li s-servizzi tal-internet jiġu offruti fuq skala transkonfinali, u li għaldaqstant 
jeħtieġu azzjoni miftiehma f’konformità mal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa;

2. Jenfasizza li l-broadband u l-internet huma strumenti importanti għat-tkabbir ekonomiku, 
il-ħolqien tal-impjiegi u l-kompetittività Ewropea, kif ukoll biex tingħata spinta lill-
kummerċ u s-servizzi onlajn, iżda jinnota li hemm bżonn aktar kompetizzjoni biex tiġi 
żgurata n-newtralità tal-internet;

3. Jirrikonoxxi l-bżonn li jinħolqu modi ta’ kif titjieb il-fiduċja taċ-ċittadini fl-ambjent 
onlajn;

4. Jitlob għal suq Ewropew integrat għall-pagamenti bil-kards, bl-internet jew bil-mowbajl;

5. Jenfasizza l-importanza ta’ ‘punti ta’ waqfa waħda’ għall-VAT sabiex jiġi ffaċilitat il-
kummerċ elettroniku transkonfinali għall-SMEs u jiġi promoss il-fatturar elettroniku;

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw iżjed is-servizzi elettroniċi 
sikuri u effettivi; jinnota, b’mod partikolari fejn huma kkonċernati l-identifikazzjoni 
elettronika u l-firem elettroniċi, li l-interoperabbiltà transkonfinali hija meħtieġa sabiex 
tagħti spinta lill-adozzjoni ta’ soluzzjonijiet ta’ fatturar elettroniku transkonfinali;

7. Jistieden lill-Istati Membri biex ifasslu pjani nazzjonali ta’ kontinġenza fil-każ ta’ 
inċidenti ċibernetiċi biex ilaħħqu mat-tfixkil u l-attakki ċibernetiċi b’rilevanza 
transkonfinali;

8. Jenfasizza li l-internet qed jintuża dejjem aktar fuq apparat mobbli u jitlob għall-azzjoni 
biex tiġi żgurata d-disponibbiltà akbar tal-ispettru tar-radju għall-internet mobbli; 

9. Jirrikonoxxi li n-netwerks b’veloċità għolja huma prerekwiżit għall-iżvilupp ta’ servizzi 
onlajn u jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw aktar il-pjani nazzjonali għall-
broadband u jadottaw pjani operattivi b’miżuri konkreti biex jimplimentaw il-miri 
stabbiliti fl-Aġenda Diġitali;

10. Jitlob biex jittieħdu miżuri speċifiċi sabiex jiġi żgurat li l-SMEs ikunu jistgħu jgawdu 
b’mod sħiħ il-potenzjal tal-broadband fl-oqsma tal-kummerċ elettroniku u l-akkwist 
elettroniku;

11. Jirrikonoxxi l-potenzjal ewlieni tal-cloud computing u jistieden lill-Kummissjoni 
tipproponi mingħajr dewmien strateġija Ewropea dwar il-cloud computing.


