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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Mercado Interno 
e da Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Frisa que os serviços de Internet são disponibilizados a uma escala transfronteiras, 
exigindo, por conseguinte, uma ação concertada em consonância com a Agenda Digital da 
Europa;

2. Salienta que a banda larga e a Internet constituem importantes fatores de incentivo ao 
crescimento económico, à criação de postos de trabalho e à competitividade europeia, 
além de estimularem o comércio e os serviços em linha, embora observe a necessidade de 
um reforço da competitividade para assegurar a neutralidade da rede;

3. Reconhece a necessidade de criar formas de aumentar a confiança dos cidadãos no 
ambiente em linha;

4. Exorta a um mercado europeu integrado para pagamentos com cartão, através da Internet 
e móveis;

5. Enfatiza a importância de «balcões únicos» para o IVA, no sentido de facilitar o comércio 
eletrónico transfronteiras para as PME e de promover a faturação eletrónica;

6. Insta a Comissão e os Estados-Membros a procederem ao desenvolvimento suplementar 
de serviços em linha seguros e eficazes; observa que a interoperabilidade transfronteiras é 
necessária para incentivar a adoção de soluções de faturação eletrónica transfronteiras, 
sobretudo em matéria de identificação e assinaturas eletrónicas;

7. Exorta os Estados-Membros a elaborarem planos nacionais de emergência em caso de 
ciberincidentes com o intuito de enfrentar perturbações ou ataques cibernéticos com uma 
importância transfronteiras;

8. Sublinha que a Internet é cada vez mais utilizada em dispositivos móveis e apela à adoção 
de medidas destinadas a garantir o aumento do espetro de radiofrequências disponíveis 
para a Internet móvel; 

9. Reconhece que as redes de alta velocidade constituem um requisito prévio para o 
desenvolvimento dos serviços em linha, convidando os Estados-Membros a 
desenvolverem planos nacionais de banda larga e a adotarem planos operacionais dotados 
de medidas concretas para executar os objetivos estipulados na Agenda Digital;

10. Reclama medidas específicas para garantir que as PME possam gozar plenamente do 
potencial da banda larga nos domínios do comércio eletrónico e da contratação pública 
por via eletrónica;

11. Reconhece o impacto significativo da computação em nuvem e insta a Comissão a propor 
de imediato uma estratégia europeia nesse domínio.


