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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę, że oferta usług internetowych ma charakter transgraniczny, w związku z 
czym usługi te wymagają podjęcia wspólnych działań zgodnie z Europejską agendą 
cyfrową;

2. podkreśla, że szybka łączność i Internet to ważne czynniki napędzające wzrost 
gospodarczy, zatrudnienie i europejską konkurencyjność oraz pobudzające handel 
elektroniczny i usługi online, ale zaznacza, że zapewnienie neutralności sieci wymaga 
większej konkurencji;

3. uznaje konieczność wypracowania sposobów na zwiększenie zaufania obywateli do 
środowiska online;

4. wzywa do zbudowania zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy 
pomocy kart płatniczych, przez Internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych;

5. podkreśla znaczenie pojedynczych punktów kontaktowych dla podatku VAT w celu 
ułatwienia MŚP transgranicznego handlu elektronicznego i upowszechniania e-
fakturowania;

6. apeluje do Komisji i państw członkowskich o dalszy rozwój bezpiecznych i efektywnych 
usług online; zauważa, zwłaszcza w odniesieniu do identyfikacji elektronicznej i 
podpisów elektronicznych, że przyjęcie na większą skalę rozwiązań transgranicznych z 
zakresu e-fakturowania wymaga interoperacyjności w wymiarze transgranicznym;

7. wzywa państwa członkowskie do sporządzenia krajowych planów awaryjnych na 
wypadek zdarzeń w cyberprzestrzeni w celu przeciwdziałania zakłóceniom lub atakom 
cybernetycznym o znaczeniu transgranicznym;

8. podkreśla, że do korzystania z Internetu coraz częściej służą urządzenia przenośne, oraz 
wzywa do podjęcia działań w celu zapewnienia większej dostępności widma radiowego 
dla Internetu mobilnego; 

9. przyznaje, że szybkie sieci warunkują rozwój usług online, oraz zachęca państwa 
członkowskie do dalszego opracowywania krajowych planów na rzecz szybkiej łączności 
i przyjęcia planów operacyjnych przewidujących konkretne środki służące realizacji 
założeń Europejskiej agendy cyfrowej;

10. wzywa do przedsięwzięcia szczególnych środków w celu dopilnowania, aby MŚP mogły 
w pełni korzystać z potencjału szybkiej łączności w dziedzinach handlu elektronicznego i 
e-zamówień;

11. uznaje ogromny potencjał przetwarzania w chmurze oraz wzywa Komisję do 
niezwłocznego zaproponowania europejskiej strategii na rzecz przetwarzania w chmurze.


