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 DA 

FORSLAG 

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi og 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til 

at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger, at bæredygtig økonomisk vækst i Europa kun kan opnås gennem 

produktivitetsgevinster og udvikling af sektorer, der er kendetegnet ved høj merværdi; 

bifalder i denne forstand alle Kommissionens bestræbelser til støtte for overgangen til en 

digital økonomi; 

2. bemærker, at for at opnå økonomisk konvergens gennem de europæiske regioner skal den 

digitale kløft reduceres betragteligt og adgang til internettet garanteres for alle europæiske 

borgere og virksomheder; tilskynder til yderligere offentlige og private investeringer i 

infrastruktur; glæder sig over de tilsigtede bestræbelser på dette område fra Den 

Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI); 

3. påpeger, at adgang til kapital for både nye og eksisterende virksomheder skal forbedres, 

hvis den digitale økonomi skal blomstre; glæder sig over Kommissionens arbejde for en 

kapitalmarkedsunion; tilskynder til yderligere lovgivningsmæssig harmonisering på 

områder som crowdfunding og digitale valutaer; 

4. mener, at der er brug for et grænseoverskridende beskatningssystem for at skabe et ægte 

europæisk indre marked og forhindre den skatteunddragelsespraksis, der ifølge de seneste 

undersøgelser følges af flere digitale platforme; opfordrer Kommissionen til at støtte en 

udvidelse af det offentlige landeopdelte rapporteringssystem om skat for multinationale 

virksomheder til alle sektorer; 

5. støtter Kommissionens beslutning om at revidere internetplatforme; opfordrer 

Kommissionen til at skabe en lovgivningsmæssig ramme, der sikrer udviklingen af 

innovative ideer, beskyttelse af arbejdsprocesstandarder og overholdelse af eksisterende 

finanspolitiske regler; 

6. mener, at udviklingen af en europæisk digital økonomi kræver en tilstrækkelig grad af 

konkurrence og flere udbydere, og understreger, at tilstedeværelsen af netværkseffekter 

giver mulighed for oprettelse af semimonopolistiske positioner; støtter Kommissionens 

bestræbelser på at forebygge og straffe misbrug; opfordrer Kommissionen til at fjerne 

hindringer for markedsadgang inden for digital økonomi i sektorer, hvor få spillere, ifølge 

Kommissionens konkurrencestandarder, er dominerende; omhandler foranstaltninger til 

stærkere interoperabilitet og bærbarhed på tværs af alle digitale sektorer som en yderligere 

måde at åbne markedet for konkurrence. 

 


