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DEN ÖVERALLT TILLGÄNGLIGA
DIGITALA INRE MARKNADEN

Den digitala inre marknaden stimulerar ekonomin, minskar miljöpåverkan och
förbättrar livskvaliteten genom e-handel och e-förvaltning. Marknaden och de
offentliga tjänsterna håller på att utvecklas från fasta till mobila plattformar och
blir i allt större grad tillgängliga överallt. Denna utveckling kräver ett EU-regelverk
för att utveckla molntjänster, gränsöverskridande tillgång till innehåll och gränslös
mobil datakonnektivitet, samtidigt som integritet, personuppgifter och cybersäkerhet
skyddas. Den europeiska digitala inre marknaden har spelat en viktig roll för
att upprätthålla EU:s ekonomi och hjälpa människor i EU under covid-19-krisen.
Rättsakten om digitala tjänster och rättsakten om digitala marknader är två rättsakter
som kommer att revolutionera den digitala inre marknaden under de kommande
åren.

RÄTTSLIG GRUND

Artiklarna 4.2 a, 26, 27, 114 och 115 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
(EUF-fördraget).

MÅL

Den digitala inre marknaden handlar i grund och botten om att ta bort nationella
hinder för transaktioner som sker på nätet. Den bygger vidare på idén om den
gemensamma marknaden, som var avsedd att avskaffa handelshinder mellan
medlemsstater för att öka det ekonomiska välståndet och bidra till ”en allt fastare
sammanslutning mellan de europeiska folken”. Denna tanke vidareutvecklades till
den inre marknaden, som definieras som ”ett område utan inre gränser, där fri
rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs”. Genom Europa 2020-
strategin, som följde på Lissabonstrategin[1], infördes en digital agenda för Europa[2]

som ett av sju flaggskeppsinitiativ. Därmed erkändes att användning av informations-
och kommunikationsteknik (IKT) kommer att spela en avgörande roll om EU ska
kunna uppnå sina mål till 2020 (se faktablad 2.4.3). Den digitala inre marknaden har
kommissionen betecknat som en prioritet i sin strategi för den digitala inre marknaden

[1]Lissabonstrategin syftade till att göra EU till ”världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi,
med förmåga till långsiktig ekonomisk tillväxt och med fler och bättre arbetstillfällen och större social sammanhållning”.
[2]Att forma EU:s digitala framtid.
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(COM(2015)0192) och nyligen i kommissionsordförandens agenda för Europa 2019–
2024[3].
Den digitala inre marknaden har potentialen att förbättra tillgången till information,
ge effektivitetsvinster i form av minskade transaktionskostnader, immateriell
konsumtion och minskad miljöpåverkan samt tillhandahålla bättre affärsmodeller och
administrativa modeller[4]. Den växande andelen e-handel innebär påtagliga fördelar
för konsumenterna, såsom en snabb utveckling av nya produkter, lägre priser, större
urval och varor och tjänster av bättre kvalitet, eftersom den leder till en ökning av den
gränsöverskridande handeln och gör det enklare att jämföra erbjudanden. Dessutom
underlättar ett större antal e-förvaltningstjänster efterlevnaden på nätet och skapar
arbetstillfällen och affärsmöjligheter för både EU-invånarna och företagen.

RESULTAT

Eftersom den inre marknadens potential ännu inte utnyttjas till fullo har parlamentet,
rådet och kommissionen gjort insatser för en nystart av den inre marknaden och för
att sätta allmänheten, konsumenterna och de små och medelstora företagen i centrum
för politiken för den inre marknaden[5]. Den digitala inre marknaden har en central roll
i dessa insatser.
I sitt meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla
(COM(2010)2020) redogjorde kommissionen för sju flaggskeppsinitiativ – däribland
den digitala agendan – som är avsedda att ”omvandla EU till en smart och hållbar
ekonomi för alla, med hög sysselsättning, produktivitet och social sammanhållning”.
Dessa meddelanden från kommissionen, liksom parlamentets resolution av den 20 maj
2010 om förverkligandet av en inre marknad för konsumenter och medborgare,
banade väg för meddelandet På väg mot en inremarknadsakt (COM(2010)0608), där
kommissionen presenterade en rad åtgärder för att stärka EU:s ekonomi och skapa
arbetstillfällen. I oktober 2012 lade kommissionen fram en andra uppsättning förslag
– Inremarknadsakt II (COM(2012)0573) – som bestod av tolv nyckelåtgärder med
inriktning på fyra huvudsakliga drivkrafter för tillväxt, sysselsättning och förtroende:
integrerade nätverk, rörlighet för personer och företag över gränserna, den digitala
ekonomin samt åtgärder för att stärka sammanhållningen och konsumentnyttan.
Den 6 maj 2015 antog kommissionen strategin för den digitala inre marknaden, som
består av tre grundpelare: 1) att ge konsumenter och företag bättre tillgång till digitala
varor och tjänster i hela unionen, 2) att skapa de rätta förutsättningarna och lika
villkor för att digitala nät och innovativa tjänster ska blomstra och 3) att maximera den
digitala ekonomins tillväxtpotential. Sedan strategin offentliggjordes har kommissionen
lagt fram ett antal lagstiftningsförslag som syftar till att förverkliga den digitala
inre marknaden. Nya lagstiftningsförslag har syftat till att ta itu med frågor såsom

[3] En ambitiösare union – Min agenda för Europa: politiska riktlinjer för nästa Europeiska kommission, 2019–2024
[4]Maciejewski, M. m.fl., Streaming and Online Access to Content and Services, en publikation för utskottet för den inre
marknaden och konsumentskydd, utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet,
Europaparlamentet, Luxemburg, 2014.
[5]I tidigare insatser försökte man förbättra den inre marknadens funktionssätt och säkerställa konsumentskydd genom
exempelvis uppgiftsskyddsdirektivet (95/46/EG), direktivet om elektronisk handel (2000/31/EG), telekommunikationspaketet,
som omfattade direktivet om integritetsskydd och elektronisk kommunikation (2002/58/EG), direktivet om betaltjänster (2007/64/
EG), direktivet om konsumenträttigheter (2011/83/EU) samt förordningen om roaming (531/2012).
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omotiverad geoblockering (COM(2016)0289), gränsöverskridande paketleveranser
(COM(2016)0285), gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online
(COM(2015)0627), en översyn av förordningen om konsumentskyddssamarbete
(COM(2016)0283), audiovisuella medietjänster (COM(2016)0287), avtal om försäljning
av varor på nätet och annan distansförsäljning av varor (COM(2015)0635) och avtal
om tillhandahållande av digitalt innehåll (COM(2015)0634). Kommissionen har även
offentliggjort meddelanden som förklarar kommande politiska strategier, t.ex. avseende
onlineplattformar (COM(2016)0288).
År 2018 lade kommissionen fram sin strategi för artificiell intelligens för Europa
(COM(2018)0237) och enades tillsammans med medlemsstaterna om en samordnad
plan[6]. I april 2019 lade högnivåexpertgruppen för artificiell intelligens fram Etiska
riktlinjer för tillförlitlig AI, och i februari 2020 lade kommissionen fram sin vitbok
Om artificiell intelligens – en EU-strategi för spetskompetens och förtroende
(COM(2020)0065), samt meddelanden om att forma Europas digitala framtid
(COM(2020)0067) och om en EU-strategi för data (COM(2020)0066).
Den 8 april 2020 utfärdade kommissionen en rekommendation om en gemensam EU-
verktygslåda för användningen av teknik och data för att bekämpa och komma ut ur
covid-19-krisen.
I maj 2020 tillkännagav kommissionen i sitt meddelande EU vid ett vägskäl – bygga upp
och bygga nytt för nästa generation (COM(2020)0456) att den digitala inre marknaden
skulle vara en pelare i EU:s återhämtningsplan från covid-19-krisen. Den kommer
att fokusera på 1) investeringar i bättre konnektivitet, 2) en starkare industriell och
teknisk närvaro inom strategiska delar av leveranskedjan (t.ex. AI, cybersäkerhet,
5G, molninfrastruktur), 3) en verklig dataekonomi och europeiska dataområden, och
4) rättvisare och enklare företagsmiljöer.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Parlamentet har spelat en ledande roll i nystarten av den inre marknaden och driver på
och sätter agendan för den digitala inre marknaden.
I sin resolution av den 20 april 2012 om en konkurrenskraftig digital inre marknad
– e-förvaltning som en spjutspets pekade parlamentet på behovet av tydliga och
sammanhållna rättsliga ramar för ömsesidigt erkännande av e-autentisering, e-
identifiering och e-signaturer, vilket är nödvändigt för att möjliggöra gränsöverskridande
administrativa tjänster som fungerar i hela EU. Den 11 december 2012 antog
parlamentet två resolutioner som inte avser lagstiftning med anknytning till den inre
marknaden: en om att fullborda den inre e-marknaden och en om en strategi för digital
frihet i EU:s utrikespolitik. Parlamentet antog vidare den 4 juli 2013 en resolution om
fullbordande av den digitala inre marknaden, med inriktning på att utnyttja den digitala
inre marknadens fulla potential, åtgärda kompetensklyftan, bygga upp förtroende,
säkerhet och konsumenternas tillit, skapa ett attraktivt och lagligt utbud av digitalt
innehåll samt utveckla tjänster för rörlighet och den internationella dimensionen.

[6]Kommissionens pressmeddelande av den 7 december 2018 Medlemsländerna och kommissionen samarbetar för att stärka
europeisk artificiell intelligens.
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Som en reaktion på strategin för den digitala inre marknaden antog parlamentet
den 19 januari 2016 en resolution om vägen mot en rättsakt för den digitala inre
marknaden. I denna uppmanades kommissionen att stoppa omotiverad geoblockering,
att förbättra EU-konsumenternas tillgång till varor och tjänster och att säkerställa
likvärdigt och framtidssäkrat konsumentskydd (oavsett om digitalt innehåll köps
online eller offline). Kommissionen uppmanades också att hitta innovativa lösningar
för gränsöverskridande paketleveranser i syfte att förbättra tjänster och sänka
kostnader, att avlägsna hinder för små och medelstora företag, uppstartsföretag
och expanderande företag samt att ta vara på möjligheterna med ny informations-
och kommunikationsteknik, såsom stordata, molntjänster, sakernas internet och
friformsframställning. Parlamentet argumenterade för en fortsatt innovationsvänlig
politik gentemot onlineplattformar (t.ex. sökmotorer och appbutiker) vilken underlättar
marknadsinträde, och förespråkade en översyn av direktivet om integritet och
elektronisk kommunikation för att se till att dess bestämmelser stämmer överens med
EU:s nya uppgiftsskyddsregler.
Parlamentet bidrar till uppbyggnaden av den digitala inre marknaden genom
intensiv lagstiftningsverksamhet. Lagstiftningen omfattar införandet av garantier för
nätneutralitet, avskaffandet av roamingavgifter den 15 juni 2017 (förordning (EU)
2015/2120), förbud mot omotiverad geoblockering (förordning (EU) 2018/302),
införandet av en gemensam digital ingång (förordning (EU) 2018/1724), antagandet av
direktivet om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät
för elektronisk kommunikation (direktiv 2014/61/EU), förordningen om elektronisk
identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden
(förordning (EU) nr 910/2014), direktivet om Europas internetsäkerhetsregler (direktiv
(EU) 2016/1148), direktivet om avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och
digitala tjänster (direktiv (EU) 2019/770) samt direktivet om upphovsrätt och närstående
rättigheter på den digitala inre marknaden (direktiv 2019/790/EU).
Det förberedande arbetet i arbetsgruppen för den digitala inre marknaden har lagt
grunden för parlamentets resultat på det digitala området med stöd av forskning[7] och
vetenskapliga rön. Forskning på uppdrag av parlamentet visar på den digitala inre
marknadens[8] betydande potential, i synnerhet att minska kostnaderna och hindren[9]

i EU för konsumenter och företag samt göra EU:s ekonomi miljövänligare[10] och
mer social[11]. I EU kan en betydande del av denna potential förverkligas genom

[7]Migliaccio, A. m.fl., Digital Single Market: boosting ecommerce and combatting consumer discrimination in the EU – 8th
Meeting of the IMCO Working Group on the Digital Single Market, en publikation för utskottet för den inre marknaden och
konsumentskydd, utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet, Europaparlamentet,
Luxemburg, 2016.
[8]Maciejewski, M. m.fl., Streaming and online access to content and services, en publikation för utskottet för den inre
marknaden och konsumentskydd, utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet,
Europaparlamentet, Luxemburg, 2014.
[9]Godel, M. I. m.fl., Reducing Costs and Barriers for Businesses in the Single Market, en publikation för utskottet för den inre
marknaden och konsumentskydd, utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet,
Europaparlamentet, Luxemburg, 2016.
[10]Keirsbilck, B. m.fl., Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation – How can sustainable consumption
and longer lifetime of products be promoted through consumer protection legislation?, en publikation för utskottet för den inre
marknaden och konsumentskydd, utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet,
Europaparlamentet, Luxemburg, 2020
[11]Liger, Q. m.fl., Social Economy, en publikation för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd,
utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet, Europaparlamentet, Luxemburg, 2016.
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utvecklingen av e-förvaltning och därmed sammanhängande tjänster[12], såsom e-
hälsa.
När det gäller uppgiftsskyddspaketet garanterar förordning (EU) 2016/679 och direktiv
(EU) 2016/680 bättre tillgång för medborgarna till sina egna uppgifter och information
om hur uppgifterna behandlas, rätten till uppgiftsportabilitet, en förtydligad ”rätt att bli
bortglömd” och rätten att få veta när ens uppgifter har hackats. Förordningen trädde i
kraft den 25 maj 2018. Medlemsstaterna ålades att införliva direktivet i sin nationella
lagstiftning senast den 6 maj 2018. Den 20 juni 2019 antog Europaparlamentet och
rådet förordning (EU) 2019/1150 om främjande av rättvisa villkor och transparens
för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster. Den 18 december
2019 antog parlamentet en resolution om möjliggörande av digital omvandling av
vård och omsorg på den digitala inre marknaden, om medborgarinflytande och ett
hälsosammare samhälle.
Parlamentets lagstiftningsresultat inom den digitala inre marknaden bidrar med
177 miljarder euro till den ekonomiska tillväxten i EU årligen. Enligt en studie[13]

som publicerades 2019 görs de viktigaste vinsterna från EU-lagstiftningen inom
sådana områden som europeiska elektroniska kommunikationer och tjänster
(86,1 miljarder euro), dataflöden och artificiell intelligens (51,6 miljarder euro), den
gemensamma digitala ingången (20 miljarder euro), förordningen om geoblockering
och bestämmelser om onlineplattformar (14 miljarder euro). I sin resolution av
den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess
konsekvenser ansåg parlamentet att den digitala omvandlingen kommer att stå i
centrum av återuppbyggnads- och återhämtningspaketet efter covid-19-pandemin för
att snabbt få igång ekonomin.
Inför kommissionens förslag om artificiell intelligens, som offentliggjordes i april 2021
(COM(2021)0206), inrättade parlamentet ett särskilt utskott för artificiell intelligens i
den digitala eran som ska analysera inverkan av artificiell intelligens på EU:s ekonomi.
Den 20 oktober 2020 antog parlamentet tre resolutioner som beskriver hur EU bäst
kan reglera artificiell intelligens samtidigt som man bevarar immateriella rättigheter,
etiska normer och civilrättsligt ansvar. Parlamentets verksamhet på området artificiell
intelligens stöds också av vetenskaplig forskning[14].
Den 21 april 2022 höll parlamentets utskott för den inre marknaden och
konsumentskydd (IMCO) och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt
rättsliga och inrikes frågor (LIBE) en gemensam offentlig utfrågning om förslaget
till rättsakt om artificiell intelligens, i syfte att diskutera de viktigaste frågorna kring
kommissionens förslag. I detta sammanhang har ett förslag till betänkande redan
offentliggjorts och ändringsförslag har lagts fram. Den slutliga omröstningen i IMCO-

[12]van Veenstra, A. F. m.fl., Ubiquitous Developments of the Digital Single Market, en publikation för utskottet för den inre
marknaden och konsumentskydd, utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet,
Europaparlamentet, Luxemburg, 2013.
[13]Marcus, J. S. m.fl., Contribution to growth: The European Digital Single Market – Delivering economic benefits for citizens
and businesses, en publikation för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utredningsavdelningen för ekonomisk
politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet, Europaparlamentet, Luxemburg, 2019.
[14]Maciejewski, M. m.fl., Artificial Intelligence: Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection,
en samling av studier för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utredningsavdelningen för ekonomisk politik,
vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet, Europaparlamentet, Luxemburg, 2020.
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och LIBE-utskotten förväntas äga rum i oktober 2022 och omröstningen i kammaren
ska äga rum under den första novembersessionen i Strasbourg.
Tillgång till information om lagar och andra författningar i medlemsstaterna är
avgörande för att den digitala inre marknaden ska fungera smidigt. På begäran av
IMCO-utskottet publicerade parlamentets utredningsavdelning för ekonomisk politik,
vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet i november 2020 en studie[15] med titeln
Legal obstacles in Member States to Single Market rules. Forskningen visade att
många av de hinder som gör att den digitala inre marknaden inte kan utnyttja
sin potential inte är specifika för digitala tjänster. Dussintals lagstiftningsåtgärder
som antogs som en del av strategin för den digitala inre marknaden syftade dock
till att åtgärda hinder för gränsöverskridande onlineförsäljning. Bristen på tillförlitlig
information om lagar och andra författningar i medlemsstaterna är också ett problem,
men den gemensamma digitala ingången (förordning (EU) 2018/1724) kommer att
bidra till att åtgärda detta när den blir fullt tillgänglig i slutet av 2023. Utöver detta
undersöktes i en studie[16] för IMCO-utskottet som publicerades i oktober 2020 de
gemensamma kontaktpunkterna och andra informationstjänster. Den fann ett behov
av förbättrad övervakning och verkställighet vid sidan av bestämmelserna i den
kommande förordningen om en gemensam digital ingång.
För att ytterligare snabba på ett framgångsrikt inrättande av den digitala inre
marknaden antog parlamentet den 20 oktober 2020 ett initiativbetänkande om
rättsakten om digitala tjänster, där det rekommenderades att det föreslagna paketet ska
stärka den inre marknaden samtidigt som konsumentskyddet garanteras, säkerställa
likabehandling av offline- och onlineverksamhet, säkerställa transparens, respektera
grundläggande fri- och rättigheter och omfatta verksamhet som bedrivs av enheter som
är etablerade i länder utanför EU om deras verksamhet har anknytning till konsumenter
i EU. Resolutionen baserades på vetenskaplig forskning som förmedlades genom ett
seminarium[17] och en rad studier som beställts av IMCO-utskottet.
Den 15 december 2020 lade kommissionen fram sitt förslag till paket för digitala
tjänster för parlamentet och rådet enligt medbeslutandeförfarandet. Paketet består
av två lagstiftningsinitiativ: rättsakten om digitala tjänster och rättsakten om digitala
marknader. Dess främsta mål är att skapa ett säkrare digitalt område där de
grundläggande rättigheterna för användare av digitala tjänster skyddas och skapa lika
villkor för att främja innovation, tillväxt och konkurrenskraft på den europeiska inre
marknaden och globalt. Den 16 maj 2022 röstade IMCO-utskottet om rättsakten om
digitala marknader och antog den preliminära politiska överenskommelsen. Den 16 juni
2022 godkände IMCO-utskottet den preliminära politiska överenskommelsen om
rättsakten om digitala tjänster. Slutomröstningen i plenum om båda akterna ägde rum
i juli 2022. De båda rättsakterna ska antas formellt av EU:s medlagstiftare. Därefter

[15]Dahlberg, E. m.fl., Legal obstacles in Member States to Single Market rules, en publikation för utskottet för den inre
marknaden och konsumentskydd, utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet,
Europaparlamentet, Luxemburg, 2020.
[16]Salsas-Forn, P. m.fl., The role of Points of Single Contact and other information services in the Single Market, en publikation
sammanställd av Europaparlamentets utredningsavdelning för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet för
IMCO-utskottet, Europaparlamentet, Luxemburg, 2020.
[17]Blandin, L., E-commerce rules, fit for the digital age, en publikation för utskottet för den inre marknaden och
konsumentskydd, utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet, Europaparlamentet,
Luxemburg, 2020.
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offentliggörs de i Europeiska unionens officiella tidning och träder i kraft 20 dagar efter
offentliggörandet. Reglerna kommer att börja gälla 15 månader senare.
En studie[18] som var relevant för förslagen i rättsakten om digitala tjänster och
rättsakten om digitala marknader undersökte specifikt effekterna för konsumenter av
riktad reklam, liksom annonsmarknaden. Ytterligare akademiska insikter och inblickar
i marknaden inhämtades genom ett seminarium[19] där man utforskade förslagens
konsekvenser och brister i deras nuvarande form, liksom genom en utfrågning med
Facebook-visselblåsaren Frances Haugen (som kastade ljus över några av de fel och
brister som Big Tech gör sig skyldiga till). Det faktum att förslagen till både rättsakten
om digitala tjänster och rättsakten om digitala marknader innehöll en stor del av texten
från IMCO:s initiativbetänkande från oktober 2020 visade att parlamentet kan bidra till
att sätta lagstiftningsagendan, trots att det saknar direkt initiativrätt.
I en studie[20] om influerares påverkan på reklam och konsumentskydd på den inre
marknaden, som offentliggjordes i februari 2022, undersöks det i vilken utsträckning
influerare är ansvariga för att sprida vilseledande information och marknadsföra
osäkra produkter. Insikterna från denna studie kommer sannolikt att påverka framtida
lagstiftning i frågan under andra hälften av valperioden. Sektorn för marknadsföring av
innehåll från influerare, som har vuxit avsevärt under de senaste åren, använder sig
ofta av vilseledande budskap för att närma sig utsatta konsumenter. Rättsakten om
digitala tjänster och rättsakten om digitala marknader kommer å sin sida att fokusera
på att öka transparensen och reglera onlineplattformarnas grindvakter – två känsliga
områden inom influerarnas verksamhetsområde.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[18]Fourberg, N. m.fl. , Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer
choice, en publikation för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utredningsavdelningen för ekonomisk politik,
vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet, Europaparlamentet, Luxemburg, 2021.
[19]Wiewiorra, L. och Godlovitch, I., The Digital Services Act and the Digital Markets Act – a forward-looking and consumer-
centred perspective, en publikation för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utredningsavdelningen för
ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet, Europaparlamentet, Luxemburg, 2021.
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