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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că serviciile de internet sunt oferite la scară transfrontalieră și că, prin 
urmare, acestea presupun acțiuni concertate în conformitate cu Agenda digitală pentru 
Europa;

2. subliniază faptul că banda largă și internetul reprezintă motoarele principale ale creșterii 
economice, ale creării de locuri de muncă, ale competitivității europene și ale dezvoltării 
rapide a comerțului și a serviciilor online, dar menționează că este nevoie de o concurență 
mai strânsă pentru a se asigura neutralitatea rețelei internet;

3. recunoaște necesitatea creării unor modalități de sporire a încrederii cetățenilor în mediul 
online;

4. solicită dezvoltarea unei piețe europene integrate pentru plățile cu cardul, pe internet și cu 
ajutorul telefonului mobil;

5. subliniază importanța ghișeului unic pentru TVA în vederea facilitării comerțului 
electronic transfrontalier pentru IMM-uri și în vederea promovării facturării electronice;

6. îndeamnă Comisia și statele membre să continue elaborarea unor servicii electronice 
sigure și eficiente; în special, observă faptul că, în ceea ce privește identificarea 
electronică și semnăturile electronice, pentru a încuraja includerea unor soluții 
transfrontaliere de facturare electronică este necesară interoperabilitatea transfrontalieră;

7. solicită statelor membre să elaboreze planuri naționale de intervenție în cazul incidentelor 
cibernetice, pentru a face față atacurilor și perturbărilor cibernetice la nivel transfrontalier; 

8. subliniază faptul că internetul se folosește tot mai mult pe dispozitivele mobile și invită să 
se acționeze în vederea asigurării unei mai mari disponibilități a spectrului radio pentru 
internetul mobil; 

9. recunoaște faptul că rețelele de mare viteză sunt considerate a fi o cerință necesară pentru 
dezvoltarea serviciilor online și invită statele membre să pună în aplicare planuri naționale 
cu privire la banda largă și să adopte planuri operaționale și măsuri concrete în vederea 
îndeplinirii obiectivelor stabilite de Agenda digitală;

10. solicită adoptarea unor măsuri specifice pentru ca IMM-urile să poată beneficia pe deplin 
de potențialul benzii largi în domeniul comerțului electronic și al achizițiilor electronice;

11. recunoaște potențialul major al cloud computingului și invită Comisia să propună fără 
întârziere o strategie europeană cu privire la cloud computing.


