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SUGGESTIES 

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie interne markt en 

consumentenbescherming onderstaande suggesties in hun ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt dat duurzame economische groei in Europa alleen kan worden verwezenlijkt 

door een stijging van de productiviteit en de ontwikkeling van sectoren die worden 

gekenmerkt door een grote toegevoegde waarde; moedigt in dit verband alle inspanningen 

van de Commissie aan die de overgang naar een digitale economie ondersteunen; 

2. merkt op dat voor het bereiken van economische convergentie via de Europese regio's, de 

digitale kloof aanzienlijk moet worden verminderd en toegang tot het internet voor alle 

Europese burgers en bedrijven moet worden gewaarborgd; moedigt verdere overheids- en 

particuliere investeringen in infrastructuur aan; is verheugd over de voorgenomen 

inspanningen van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) op dit 

gebied; 

3. wijst erop dat voor een bloeiende digitale economie de toegang tot kapitaal voor zowel 

nieuwe als bestaande ondernemingen moet worden verbeterd; is ingenomen met de 

werkzaamheden van de Commissie inzake de kapitaalmarktenunie; moedigt verdere 

harmonisatie van de regelgeving aan op gebieden als crowdfunding en digitale valuta; 

4. is van mening dat een grensoverschrijdend belastingsysteem noodzakelijk is om een echte 

Europese interne markt te creëren en belastingontwijking te voorkomen, waaraan diverse 

digitale platforms zich bezondigen, zoals uit recente onderzoeken duidelijk is gebleken; 

verzoekt de Commissie steun te verlenen aan de uitbreiding tot alle sectoren van de 

openbare regeling inzake fiscale verslaglegging per land voor multinationale 

ondernemingen; 

5. steunt het besluit van de Commissie om internetplatforms te beoordelen; moedigt de 

Commissie aan een wetgevingskader in te stellen dat de ontwikkeling van innovatieve 

ideeën, de bescherming van de arbeidsnormen en de naleving van de bestaande fiscale 

regels waarborgt; 

6. is van mening dat de ontwikkeling van een Europese digitale economie voldoende 

concurrentie en pluraliteit van dienstverleners vergt, en benadrukt dat het bestaan van 

netwerkeffecten het creëren van semi-monopolistische posities in de hand kan werken; 

steunt de inspanningen van de Commissie om misbruik te voorkomen en te bestraffen; 

moedigt de Commissie aan de belemmeringen weg te nemen voor toegang op het gebied 

van de digitale economie tot sectoren waar volgens de mededingingsnormen van de 

Commissie een beperkt aantal spelers dominant is; spreekt zijn steun uit voor maatregelen 

voor meer interoperabiliteit en overdraagbaarheid tussen alle digitale sectoren omdat dit 

een extra middel is om de markt open te stellen voor concurrentie. 


