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FÖRSLAG 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och 

energi och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott 

infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet betonar att hållbar ekonomisk tillväxt i Europa endast kan uppnås 

genom produktivitetsvinster och genom att utveckla sektorer som kännetecknas av högt 

mervärde. Parlamentet uppmuntrar i detta hänseende alla insatser som kommissionen gjort 

för att främja övergången till en digital ekonomi. 

2. Europaparlamentet noterar att man, för att uppnå ekonomisk konvergens i EU:s regioner, 

väsentligt måste minska den digitala klyftan och garantera tillgång till internet för alla 

europeiska medborgare och företag. Parlamentet uppmuntrar ytterligare offentliga och 

privata investeringar i infrastruktur. Parlamentet välkomnar de insatser som Europeiska 

fonden för strategiska investeringar (Efsi) avser att göra på detta område. 

3. För att den digitala ekonomin ska blomstra måste tillgången till kapital enligt 

Europaparlamentet förbättras för både nya och redan existerande företag. Parlamentet 

välkomnar kommissionens arbete med kapitalmarknadsunionen. Parlamentet främjar en 

ytterligare harmonisering av lagstiftningen på områden såsom gräsrotsfinansiering och 

digitala valutor. 

4. Europaparlamentet anser att det behövs ett gränsöverskridande skattesystem för att skapa 

en verklig europeisk inre marknad och för att förhindra metoder för skatteundandragande, 

vilka används av flera digitala plattformer, något som har betonats i nyligen gjorda 

undersökningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att arbeta för att den offentliga 

landsspecifika rapporteringen om skatter för multinationella företag ska utvidgas till alla 

sektorer. 

5. Europaparlamentet stöder kommissionens beslut att se över internetplattformar. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en lagstiftningsram som säkerställer 

utvecklingen av innovativa idéer, skydd av arbetsnormer och överensstämmelse med 

befintliga skatteregler. 

6. Europaparlamentet anser att det för utvecklingen av en europeisk digital ekonomi krävs 

tillräckligt stor konkurrens och mångfald bland tjänsteleverantörer, samt betonar att 

förekomsten av näteffekter möjliggör halvmonopolistiska ställningar. Parlamentet stöder 

kommissionens insatser med att förhindra och straffa missbruk. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att avlägsna hinder för tillträde till den digitala ekonomin på områden där 

det enligt kommissionens konkurrensnormer finns få dominanta aktörer. Parlamentet 

stöder åtgärder för större interoperabilitet och portabilitet inom alla digitala sektorer som 

ett ytterligare sätt att öppna upp marknaden för konkurrens. 


