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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že internetové služby sa poskytujú v cezhraničnom rozsahu a že preto 
vyžadujú spoločnú činnosť v súlade Digitálnou agendou pre Európu;

2. zdôrazňuje, že širokopásmové pripojenie a internet sú dôležité stimulátory hospodárskeho 
rastu, vytvárania pracovných miest a európskej konkurencieschopnosti a podporujú online 
obchodovanie a služby, ale poukazuje na potrebu väčšej hospodárskej súťaže na 
zabezpečenie neutrálnosti siete;

3. uznáva, že je potrebné hľadať spôsoby zvyšovania dôvery občanov v elektronické 
prostredie;

4. požaduje integrovaný európsky trh s kartovými, internetovými a mobilnými platbami;

5. zdôrazňuje význam jednotných kontaktných miest pre DPH s cieľom umožniť MSP 
cezhraničné elektronické obchodovanie a podporiť elektronickú fakturáciu;

6. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby ďalej rozvíjali bezpečné a účinné elektronické 
služby; poznamenáva, najmä pokiaľ ide o elektronickú identifikáciu a elektronický 
podpis, že cezhraničná interoperabilita je nevyhnutná na urýchlenie prijatia cezhraničných 
riešení elektronickej fakturácie;

7. vyzýva členské štáty, aby vypracovali vnútroštátne pohotovostné plány riešenia 
kybernetických incidentov na zvládnutie kybernetických narušení a kybernetických 
útokov s cezhraničným významom;

8. zdôrazňuje, že internet sa čoraz viac používa v mobilných zariadeniach a požaduje, aby sa 
prijali kroky na zabezpečenie vyššej dostupnosti rádiového spektra pre mobilný internet; 

9. uznáva, že vysokorýchlostné siete sú nevyhnutnou podmienkou rozvoja online služieb 
a vyzýva členské štáty, aby ďalej vytvárali vnútroštátne plány pre široké pásmo a prijali 
operačné plány s konkrétnymi opatreniami na realizáciu cieľov stanovených v digitálnej 
agende;

10. požaduje prijatie konkrétnych opatrení, ktorými sa zabezpečí, aby mohli MSP v plnej 
miere využívať širokopásmové pripojenie v oblastiach elektronického obchodu 
a elektronického obstarávania;

11. uznáva veľký potenciál výpočtového mračna (cloud computing) a vyzýva Komisiu, aby 
bezodkladne navrhla európsku stratégiu pre výpočtové mračno.


