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FORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om International Handel, som 

er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 

visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det 

indre marked (direktivet om elektronisk handel)1, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. september 2017 med titlen 

"Bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet: Større ansvar for onlineplatforme" 

(COM(2017)0555),  

1. bemærker, at digitale værktøjers øgede hastighed og komfort styrker virksomheder og 

øger deres virkefelt; understreger, at EU bør udvikle strategier til at udnytte fordelene ved 

digital teknologi for dets borgere, virksomheder og forbrugere, overvinde den digitale 

kløft mellem regioner og generationer, sikre lige, gennemsigtig og bæredygtig 

markedsadgang og beskytte borgernes grundlæggende rettigheder såsom ytringsfrihed og 

databeskyttelse; 

2. bemærker, at informations- og kommunikationsteknologi (IKT) letter en inklusiv økonomi 

og kan være en afgørende drivkraft for innovation, vækst og jobskabelse, der kan have en 

positiv afsmittende virkning på hele værdikæden og på tværs af alle sektorer og regioner, 

herunder på forbrugere og arbejdstagere; opfordrer derfor Kommissionen til at tilstræbe 

handelsaftaler for det 21. århundrede, der anerkender den grundlæggende karakter af 

udviklingen af teknologi og internettet og deres potentiale for velstand; opfordrer i denne 

forbindelse Kommissionen til at vise, at der er en forbindelse mellem strategien for det 

digitale indre marked og en digital handelsstrategi og påpege dens fordele for EU's 

borgere; 

3. noterer sig de igangværende forhandlinger om lovgivningssager om det digitale indre 

marked og opfordrer Kommissionen til at sikre sammenhæng mellem EU's nye digitale 

indre marked og dets eksterne politikker med henblik på at opnå en integreret strategi i 

handelsforhandlingerne; understreger, at frihandelsaftaler (FTA'er) ikke bør være den 

eneste samarbejdsmekanisme med henblik på at lette digital handel; 

4. fremhæver, at udbygningen af og adgang til infrastruktur, især i landdistrikter, 

bjergområder og fjerntliggende områder, der har passende dækning, kvalitet og sikkerhed 

samt støtter netneutralitet, er afgørende for digitalisering af den europæiske industri og for 

at øge e-forvaltning; 

5. bemærker, at opfyldelsen af EU's strategiske konnektivitetsmål for 2025 anslås at kræve 

investeringer for 500 mia. EUR i infrastruktur med meget høj kapacitet i løbet af det 

kommende årti; understreger, at den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation 

vil bidrage til at opnå et mere forudsigeligt investeringsmiljø, navnlig gennem regulering, 

der er tilpasset risici og udfordringer ved udnyttelse af fortrinsvis nye netværk, med 

                                                 
1 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1. 
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belønning for dem, som er tidligt ude; 

6. understreger behovet for forenkling og harmonisering af reglerne gennem en teknologisk 

progressiv og gennemsigtig model for e-forvaltning af administrative procedurer; 

opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at fremskynde deres politikker, lovgivning og 

praksis for e-forvaltning; 

7. fremhæver den globale karakter, når det gælder de bedste IKT-standarder og tekniske 

specifikationer for handelsinfrastruktur, både lokalt og internationalt; opfordrer derfor til 

tæt samarbejde på G7- og G20-plan; understreger, at onlinemiljøet fungerer som en 

indgangsport for anvendelsen en række andre standarder, herunder hvad angår 

forbrugerrettigheder, miljøet, sundhed samt sociale og grundlæggende rettigheder; 

8. støtter Kommissionens meddelelse af 19. april 2016 om IKT-standardiseringsprioriteter 

for det digitale indre marked (COM(2016)0176); understreger, at selv om IKT-

standardisering fortsat primært skal være branchestyret, frivillig og konsensusbaseret og 

bygge på principperne om gennemsigtighed, åbenhed, uvildighed, konsensus, effektivitet, 

relevans og sammenhæng, vil tydeligere IKT-standardiseringsprioriteter kombineret med 

politisk opbakning på højt niveau styrke konkurrenceevnen; bemærker, at denne proces 

bør gøre brug af instrumenterne under det europæiske standardiseringssystem og 

involvere en lang række aktører, både internt i EU og på internationalt plan med henblik 

på at sikre, at der kan udarbejdes bedre standardiseringsprocesser i overensstemmelse med 

det fælles initiativ vedrørende standardisering; opfordrer Kommissionen til under ledelse 

af EU at fremme etableringen af globale industristandarder for centrale 5G-teknologier og 

netarkitektur, navnlig gennem udnyttelse af resultater af det offentlig-private partnerskab 

for 5G (5G PPP) blandt centrale europæiske og internationale standardiseringsorganer; 

9. bemærker, at digitale forbindelsesmuligheder øger omfanget af handelen, men at 

handlende på nettet har brug for et effektivt leveringssystem;  understreger i denne 

forbindelse, at EU støtter harmoniserede etiketter, som kan føre til bedre og mere effektive 

grænseoverskridende sporingstjenester; glæder sig over de åbne IT-standarder, der er 

udviklet inden for Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), og foreslår, at 

Kommissionen fremmer sådanne effektive redskaber med internationale handelspartnere 

for at reducere omkostningerne ved grænseoverskridende levering og i sidste ende gavne 

slutbrugerne og forbrugerne; 

10. bemærker, at EU's forbrugere, når de handler online, fortsat støder på hindringer for at 

købe varer fra forhandlere i andre medlemsstater, f.eks. afvisning af deres betaling eller 

produkter, der ikke kan leveres i deres land; 

11. understreger, at EU har en vigtig rolle at spille i udviklingen og udbredelsen af disse 

standarder i hele verden; 

12. understreger, at EU bør styrke sit samarbejde om digital handel med sine handelspartnere, 

der anvender høje digitale standarder, ved at arbejde på multilateralt, plurilateralt og 

bilateralt niveau for at reducere både toldmæssige og ikke-toldmæssige hindringer 

gennem redskaber som e-mærkning og fremme globale anerkendte standarder; advarer 

mod brugen af handelsaftaler som et standardiseringsværktøj; 

13. understreger, at selv om EU i forbindelse med handelsaftaler ud over told i stigende grad 
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må håndtere hindringer bag grænserne, skal de sikre, at lovgivningens primære funktion 

opretholdes, nemlig at beskytte almenvellet, og være begrænset til at lette handel og 

investeringer ved at identificere unødvendige tekniske handelshindringer og overlappende 

eller overflødige administrative byrder, der i uforholdsmæssig høj grad påvirker 

SMV'erne, og samtidig sikre, at det ikke går ud over tekniske procedurer og standarder for 

sundhed, sikkerhed, forbrugerbeskyttelse, social og miljømæssig beskyttelse samt kulturel 

mangfoldighed; minder om, at de pågældende mekanismer skal baseres på øget 

informationsudveksling og forbedret vedtagelse af internationale tekniske standarder og 

føre til øget konvergens, mens de under ingen omstændigheder må underminere eller 

forsinke nogen handelspartners demokratisk legitimerede beslutningsprocesser; 

14. understreger, at produkter på det digitale marked skal være tydeligt mærket for at sikre, at 

borgerne og virksomhederne kan kontrollere oprindelsen og sikkerheden af disse varer; 

15. fremhæver de vigtige samfundsmæssige konsekvenser af digital handel på beskæftigelse, 

arbejdsvilkår, arbejdstagerrettigheder, uddannelse og kvalifikationer; insisterer på, at 

handelsaftaler holder konkurrencen fair, forhindrer yderligere udflytning, ikke sænker de 

europæiske standarder, beskytter arbejdstagernes rettigheder og deres sociale 

sikringsydelser og ikke anvender partnerlandes lavere standarder som et middel til at 

undgå sociale og kvalitetsmæssige standarder; 

16. understreger, at fair og lige behandling af aktører skal indgå i alle handelsaftaler; mener, 

at europæiske virksomheder af hensyn til gensidighed bør have samme rettigheder som 

økonomiske aktører fra partnerlande, således at cybersikkerheden af deres aktiviteter og 

fortroligheden af deres kommunikation sikres fuldt ud; understreger behovet for at sikre 

beskyttelse mod krav, der ville undergrave virksomhedernes eller borgernes mulighed for 

at sikre cybersikkerheden og fortroligheden af deres kommunikation; 

17. anerkender, at principperne i direktivet om e-handel har været afgørende i forbindelse med 

udviklingen af den digitale økonomi og for at garantere ytringsfriheden og friheden til at 

oprette og drive egen virksomhed; understreger, at onlineformidlere ikke bør have en 

generel forpligtelse til at overvåge de oplysninger, de fremsender eller oplagrer, eller til 

aktivt at undersøge forhold eller omstændigheder, der tyder på ulovlig virksomhed; mener, 

at de imidlertid bør samarbejde med henblik på hurtigt at opdage, fjerne og forebygge 

fornyet forekomst af ulovligt indhold og sikre et rimeligt vederlag til ophavsmænd og 

rettighedshavere, f.eks. gennem indførelse af en klagemekanisme, der gør det muligt for 

brugere og rettighedshavere at mærke ulovligt tredjepartsindhold, eller ved at forbedre 

brugen af filtre, og for at undgå, at juridisk indhold fejlagtigt fjernes ved at indføre 

kontraopsigelsesmekanismer; 

18. understreger, at handelsaftaler bør tilskynde til brug af avancerede teknologier, 

interoperabilitet mellem systemer, forudsigelige aftalevilkår samt retsstatsprincippet; 

understreger behovet for digitalisering af toldoplysninger og -forvaltning via registrering 

og forvaltning af oplysninger online, i overensstemmelse med internationale standarder, e-

certificering og onlinebetaling af told; opfordrer Kommissionen til at overveje at etablere 

nye samarbejdsmekanismer mellem reguleringsmyndighederne for at støtte fælles 

samarbejde inden for forskning og udvikling, udveksle bedste praksis for at fremme 

innovation, skabe nye økosystemer (f.eks. intelligente byer) og sikre de højeste standarder 

for forbrugerbeskyttelse og cybersikkerhed; 
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19. understreger vigtigheden af fuld overensstemmelse og interoperabilitet af digitale og 

grænseoverskridende betalingssystemer og klare bindende regler om betaling af skatter og 

afgifter; understreger, at skatter skal betales i den medlemsstat, hvor fortjenesten 

genereres; henleder opmærksomheden på momssvig i denne sammenhæng; opfordrer 

Kommissionen til at revidere fritagelsen af små forsendelser og anvende effektive 

momsprocedurer; 

20. fremhæver, at digital handel lettes bedst gennem en åben dataudveksling, forudsat at der 

som et minimumskrav inkluderes en indledende bestemmelse i handelsaftaler for at sikre, 

at grænseoverskridende dataoverførsler er i overensstemmelse med EU's eksisterende og 

fremtidige retlige regler for databeskyttelse, og især med afgørelser om tilstrækkeligheden 

af beskyttelsesniveauet, og at en horisontal bestemmelse, der fuldt ud bevarer en parts ret 

til at beskytte personoplysninger og privatlivets fred, med den klare betingelse, at den ikke 

må bruges med henblik på at begrænse datastrømme af andre grunde end beskyttelsen af 

personoplysninger, medtages i EU-handelsaftaler, ledsaget af en anden bestemmelse, der 

hindrer uberettigede krav om datalokalisering, eftersom tvungen datalokalisering kan 

anvendes som et protektionistisk redskab og forvandle det til en handelshindring, der 

stiller især SMV'er dårligt; gentager, at beskyttelsen af personoplysninger er en prioritet 

med henblik på at styrke forbrugernes tillid og grundlæggende rettigheder; 

21. understreger, at teleselskaber i hele verden ikke kun leverer deres egne varer og 

tjenesteydelser, men også understøtter andre sektorer ved at stille den væsentlige 

forbindelsesinfrastruktur til rådighed, som kræves for, at den digitale økonomi kan 

fungere og vokse, navnlig med henblik på innovative forretningsmodeller, og opfordrer i 

denne forbindelse Kommissionen til fortsat at indarbejde bestemmelser i handelsaftaler 

med samme adgangsniveauer, som er til rådighed i EU; mener, at handelspartnere med 

konkurrencefremmende telekommunikationsnet vil øge handelsmulighederne for EU og 

bidrage til den digitale kløft mellem udviklede og mindre udviklede lande med begrænset 

adgang til internettet; 

22. opfordrer Kommissionen til at fremme regelbaseret konkurrence i 

telekommunikationssektoren, der skal garantere reguleringsmyndighedernes 

uafhængighed og sikre en retfærdig og ikkediskriminerende adgang til 

telekommunikationsnet for EU-virksomheder, som vil øge forbrugernes valgmuligheder; 

støtter kraftigt princippet om ikkediskriminerende adgang til internettet og opfordrer 

Kommissionen til aktivt at fremme dette princip på multilateralt niveau og i FTA'er. 

23. understreger, at den globale digitale handel med varer konfronteres med problemet med 

varemærkeforfalskning, og opfordrer Kommissionen til at fremme initiativer såsom et 

åbent garantimærke for e-handel for at øge forbrugernes tillid til e-handel og sikre lige 

konkurrencevilkår; tilskynder til brug af instrumenter som f.eks. aftalememorandummet 

om salg af varemærkeforfalskede varer via internettet (COM/2013/0209). 
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