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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje predloge:

1. poudarja, da se internetne storitve ponujajo na čezmejni ravni in da je zato potrebno 
usklajeno ukrepanje v skladu z evropsko digitalno agendo;

2. poudarja, da so širokopasovna omrežja in internet pomemben spodbujevalec gospodarske 
rasti, ustvarjanja delovnih mest in evropske konkurenčnosti, kot tudi spletne trgovine in 
spletnih storitev, vendar poudarja, da je za zagotovitev nevtralnosti omrežja potrebno več 
konkurence;

3. priznava potrebo po oblikovanju načinov za povečevanje zaupanja državljanov v spletno 
okolje;

4. poziva k integriranemu evropskem trgu za kartična, spletna in mobilna plačila;

5. poudarja pomen storitve v zvezi z DDV po načelu „vse na enem mestu“, da bi malim in 
srednjim podjetjem olajšali čezmejno e-trgovino ter spodbudili e-izdajanja računov;

6. poziva Komisijo in države članice, naj še naprej razvijajo varne in učinkovite e-storitve;
zlasti kar zadeva e-identifikacijo in e-podpise ugotavlja, da je čezmejna interoperabilnost 
nujna za pospešitev sprejemanja čezmejnih rešitev za e-izdajanje računov;

7. poziva države članice, naj oblikujejo nacionalne načrte odzivnosti na kibernetske 
incidente za spopadanje s kibernetskimi motnjami ali napadi čezmejnega pomena;

8. poudarja, da se do interneta čedalje več dostopa prek mobilnih naprav, in poziva k 
sprejetju ukrepov za zagotovitev večje razpoložljivosti radiofrekvenčnega spektra za 
mobilni internet;

9. priznava, da so visokohitrostna omrežja predpogoj za razvoj spletnih storitev, in poziva 
države članice, naj še naprej razvijajo nacionalne širokopasovne načrte in sprejemajo 
operativne načrte s konkretnimi ukrepi za izvajanje ciljev, določenih v evropski digitalni 
agendi;

10. poziva k sprejetju posebnih ukrepov, da bi se MSP zagotovilo, da bodo lahko v celoti 
izrabila priložnosti, ki jih na področju e-trgovine in e-naročanja ponujajo širokopasovne 
povezave;

11. priznava, da računalništvo v oblaku predstavlja velik potencial, in poziva Komisijo, naj 
brez odlašanja predlaga evropsko strategijo za računalništvo v oblaku.


