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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat internetdiensten over de grenzen heen worden aangeboden en bijgevolg 
gezamenlijke actie vereisen, in overeenstemming met de Digitale Agenda voor Europa;

2. benadrukt dat breedbandtechnologie en internet belangrijke stuwende krachten zijn voor 
de economische groei, de werkgelegenheid en het Europese concurrentievermogen, en dat 
zij tegelijkertijd online handel en diensten bevorderen, maar wijst erop dat er meer 
mededinging nodig is om de netneutraliteit te garanderen;

3. erkent dat er manieren moeten worden gevonden om het vertrouwen van de burger in de 
onlineomgeving te versterken;

4. verzoekt om een geïntegreerde Europese markt voor kaart-, internet- en mobiele 
betalingen;

5. benadrukt het belang van centrale aanspreekpunten voor de omzetbelasting om de 
grensoverschrijdende elektronische handel voor het mkb te vereenvoudigen en e-facturatie 
te bevorderen;

6. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om veilige en effectieve elektronische 
diensten verder uit te werken; merkt op dat grensoverschrijdende interoperabiliteit 
noodzakelijk is om de toepassing van grensoverschrijdende e-facturatie-oplossingen te 
stimuleren, in het bijzonder wanneer het gaat om e-identificatie en elektronische 
handtekeningen;

7. verzoekt de lidstaten om nationale noodplannen voor cyberincidenten uit te werken om 
het hoofd te kunnen bieden aan cyberverstoringen of cyberaanvallen met 
grensoverschrijdende gevolgen;

8. benadrukt dat steeds meer mensen het internet gebruiken op mobiele toestellen en 
verzoekt om maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat een groter deel van het 
radiospectrum beschikbaar wordt gesteld voor mobiel internet;

9. erkent dat hogesnelheidsnetwerken absoluut noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van 
online diensten en roept de lidstaten op om de nationale breedbandplannen verder uit te 
werken en om operationele plannen goed te keuren die concrete maatregelen bevatten 
voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de digitale agenda;

10. dringt aan op specifieke maatregelen om ervoor te zorgen dat het mkb optimaal kan 
profiteren van de mogelijkheden die breedband biedt op het gebied van e-handel en e-
aanbestedingen;

11. erkent het grote potentieel van cloud computing en verzoekt de Commissie om onverwijld 
een Europese strategie voor cloud computing voor te stellen.
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