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PASIŪLYMAI
Pramon÷s, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir
vartotojų apsaugos komitetą į savo pasiūlymą d÷l rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:
1. pabr÷žia, kad interneto paslaugos teikiamos tarpvalstybiniu mastu ir kad d÷l to reikia imtis
suderintų veiksmų atsižvelgiant į Europos skaitmeninę darbotvarkę;
2. pabr÷žia, kad plačiajuostis ryšys ir internetas yra svarbūs ekonomikos augimo, darbo vietų
kūrimo ir Europos konkurencingumo skatinimo veiksniai, jie taip pat svarbūs skatinant
elektroninę prekybą ir paslaugas, tačiau pažymi, kad reikia didesn÷s konkurencijos
siekiant užtikrinti tinklo neutralumą;
3. pripažįsta, kad reikia ieškoti būdų, kaip padidinti piliečių pasitik÷jimą internetine aplinka;
4. ragina kurti integruotą Europos mok÷jimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinką;
5. pabr÷žia vieno langelio sistemos svarbą PVM, siekiant sudaryti MVĮ palankesnes sąlygas
tarpvalstybinei elektroninei prekybai ir skatinti e. sąskaitų faktūrų išrašymą;
6. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares toliau kurti saugias ir veiksmingas
e. paslaugas; pažymi, kad tarpvalstybin÷ sąveika yra būtina siekiant skatinti priimti
sprendimus d÷l tarpvalstybinių e. sąskaitų faktūrų išrašymo, ypač kai tai susiję su
e. atpažintimi ir e. parašais;
7. ragina valstybes nares parengti nacionalinius su kibernetiniais incidentais susijusių
nenumatytų atvejų planus, siekiant kovoti su tarpvalstybin÷s svarbos kibernetiniais veiklos
trikdžiais arba kibernetiniais išpuoliais;
8. pabr÷žia, kad mobiliaisiais įrenginiais vis dažniau naudojamasi internetu, ir ragina imtis
veiksmų, kuriais būtų siekiama užtikrinti, kad radijo spektras būtų labiau prieinamas
mobiliuoju internetu;
9. pripažįsta, kad spartieji tinklai yra būtina internetu teikiamų paslaugų kūrimo sąlyga, ir
ragina valstybes nares toliau rengti nacionalinius plačiajuosčio ryšio planus ir priimti
veiksmų planus, kuriuose būtų nurodytos konkrečios priemon÷s, skirtos skaitmenin÷je
darbotvark÷je nustatytiems tikslams įgyvendinti;
10. ragina imtis specialių priemonių, siekiant užtikrinti, kad MVĮ tur÷tų visas galimybes
naudotis plačiajuosčio ryšio potencialu elektronin÷s prekybos ir elektroninių viešųjų
pirkimų srityse;
11. pripažįsta labai svarbų nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugų potencialą ir ragina
Komisiją nedelsiant pasiūlyti Europos nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugų
strategiją.
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