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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om fuldførelse af det digitale indre marked
(2012/2030(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forslaget af 4. juni 2012 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. maj 2012 med titlen "Resultattavlen for 
forbrugerpolitikken viser, hvor i Europa forbrugernes vilkår er bedst – syvende udgave af 
resultattavlen om forbrugerforhold" (SWD(2012)0165),

– der henviser til sin beslutning af 22. maj 2010 om en strategi for styrkelse af sårbare 
forbrugeres rettigheder1,

– der henviser til sin beslutning af 22. maj 2012 om resultattavlen for det indre marked2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. maj 2012 til, Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen 
"En europæisk forbrugerdagsorden - Øget tillid og vækst" (COM(2012)0225),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 22. maj 2012 med titlen "Rapport om 
forbrugerpolitik" (juli 2010 - december 2011)’ (SWD(2012)0132), som er vedføjet 
meddelelsen ”En europæisk forbrugerdagsorden - Øget tillid og vækst" 
(COM(2012)0225), 

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 2. maj 2012 med titlen "Europæisk 
strategi for et bedre internet for børn" [COM(2012)0196];

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. april 2012 med titlen "En strategi for 
offentlige e-indkøb” (COM(2012)0179),

 der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling 
af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse) (COM(2012)0011),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. januar 2012 "En sammenhængende 
ramme til styrkelse af tilliden til det digitale indre marked for e-handel og onlinetjenester" 
(COM(2011)0942),

– der henviser til sin beslutning af 15. november 2011 om en ny forbrugerpolitisk strategi3,,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 
om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0209.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0211.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0491.
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Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 
85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF1,

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et 
forbrugerprogram 2014-2020 (COM(2011)0707) og ledsagedokumenterne 
(SEK(2011)1320 og SEK(2011)1321),

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2011 om mobilitet og integrering af personer 
med handicap og den europæiske handicapstrategi for 2010-20202,

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 19. oktober 2011 
om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (COM(2011)0665),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af oktober 2011 med titlen "Making 
markets work for consumers", sjette udgave af resultattavlen for forbrugermarkeder 
(SEC(2011)1271),

– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2011 om et mere effektivt og fair detailmarked3,

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 7. april 2011 om 
forbrugernes indflydelse i EU (SEC(2011)0469),

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 11. marts 2011 med 
titlen "Consumers at home in the single market", femte udgave af resultattavlen om 
forbrugerforhold (SEC(2011)0299),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Det Europæiske Råd med titlen "Europa 
2020 - En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

– der henviser til sin beslutning af 15. december 2010 om reklamers påvirkning af 
forbrugernes adfærd4,

– der henviser til sin beslutning af 21. september 2010 om endelig gennemførelse af det 
indre marked for e-handel5,

– der henviser til Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010 om ændring af direktiv 
2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår faktureringsreglerne6,

– der henviser til Domstolens domme om Google (forenede sager C-236/08 til C-238/08, 
dom af 23. marts 2010) og BergSpechte (sag C-278/08, dom af 25. marts 2010), hvor den 
almindelige internetforbruger defineres i form af begrebet "en internetbruger, der er 
almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom",

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om 
                                               
1 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0453.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0307.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0484.
5 EUT C 50E af 21.2.2012, s. 1.
6 EUT L 189 af 22.7.2010, s.1.
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samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af 
audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester)1,

– der henviser til sin beslutning af 9. marts 2010 om forbrugerbeskyttelse2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020: En 
strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

– der henviser til analyserapporten om holdningerne til salg over grænserne og 
forbrugerbeskyttelse udgivet af Kommissionen i marts 2010 i Flash Eurobarometer nr. 
282,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. oktober 2009 om grænseoverskridende 
e-handel fra virksomhed til forbruger i EU (COM(2009)0557),

– der henviser til undersøgelsen "Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce 
in the EU", som blev foretaget på vegne af Europa-Kommissionens GD SANCO, af 
YouGovPsychonomics og offentliggjort den 20. oktober 2009,

– der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 22. september 
2009 om "the follow up in retail financial services to the Consumer Markets Scoreboard" 
(SEK(2009)1251),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juli 2009 til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en harmoniseret 
metode til klassificering og indberetning af klager og forespørgsler fra forbrugere 
(COM(2009)0346) og til ledsagedokumentet med udkast til Kommissionens henstilling 
(SEK(2009)0949); 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2009 om håndhævelse af 
forbrugerlovgivningen (COM(2009)0330),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2009 om anvendelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde 
mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om 
forbrugerbeskyttelse ("forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde") 
(COM(2009)0336),

– der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 5. marts 2009 
"Report on cross-border e-commerce in the EU" (SEK(2009)0283),

– der henviser til sin beslutning af 5. februar 2009 om international handel og internettet3,

– der henviser til sin beslutning af 13. januar 2009 om omsætning, gennemførelse og 
håndhævelse af direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for 
forbrugerne på det indre marked og direktiv 2006/114/EF om vildledende og 

                                               
1 EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1.
2 EUT C 349 E af 22.12.2010, s. 1.
3 EUT C 67 E af 18.3.2010, s. 112.
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sammenlignende reklame1,

– der henviser til sin beslutning af 3. september 2008 om hvordan markedsføring og 
reklame påvirker ligestillingen mellem mænd og kvinder2,

– der henviser til sin beslutning af 21. juni 2007 om forbrugertillid i et digitalt miljø3, 

– Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om 
samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om 
forbrugerbeskyttelse (”forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde”)4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 
2006 om vildledende og sammenlignende reklame5,

– der henviser til artikel 20, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF6

af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF7 af 12. december 
2006 vildledende og sammenlignende reklame (kodificeret udgave), 

– der henviser til sin beslutning af 23. marts 2006 om europæisk aftaleret og revision af 
gældende EU-ret: vejen frem8 og af 7. september 2006 om europæisk aftaleret9,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om revurderingen af EU’s regelsæt for 
elektroniske kommunikationsnet og tjenester (COM(2006)0334),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om 
virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked10, 

– der henviser til Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering 
af varer og tjenesteydelser11,

– der henviser til det særlige Eurobarometer nr. 342 om forbrugerindflydelse,

– der henviser til UNCITRAL-konventionen om elektronisk international aftaleindgåelse fra 
2005, UNCITRAL's lovgivningsmodel for elektroniske signaturer (2001) og 

                                               
1 EUT L 46 E af 24.2.2010, s. 26.
2 EUT L 295 E af 4.12.2009, s. 43.
3 EUT L 146 E af 12.6.2008, s. 370.
4 EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1.
6EUT L 373 af 21.12.2004, s. 37. 
5 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 21.
6 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.
7 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 21.
8 EUT L 292 E af 1.12.2006, s. 109.
9 EUT L 305E af 14.12.2006, s. 247.
10 EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.
11 EUT L 373 af 21.12.2004, s. 37.
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UNCITRAL's lovgivningsmodel for elektronisk handel (1996)1, 

– der henviser til den første rapport af 21. november 2003 om anvendelsen af direktivet om 
elektronisk handel (COM(2003)0702),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF2 af 23. september 
2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets 
direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor3,

– 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 marked4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger5,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som 
indarbejdet i traktaterne ved artikel 6 i EU-traktaten, særlig artikel 7 (respekt for privatliv 
og familieliv), artikel 21 (ikke-forskelsbehandling), artikel 24 (børns rettigheder), artikel 
25 (ældres rettigheder), artikel 26 (integration af mennesker med handicap) og artikel 38 
(forbrugerbeskyttelse),

– der henviser til artikel 9 i TEUF, hvori det hedder, at Unionen "ved fastlæggelsen og 
gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tager ... hensyn til de krav, der er knyttet 
til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, 
bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse 
og beskyttelse af menneskers sundhed",

– der henviser til artikel 11 i TEUF, hvorefter "miljøbeskyttelseskrav skal integreres i 
udformningen og gennemførelsen af Unionens politikker og aktioner, især med henblik på 
at fremme en bæredygtig udvikling",

– der henviser til artikel 12 i TEUF, hvorefter "forbrugerbeskyttelseshensyn inddrages ved 
udformningen og gennemførelsen af andre af Unionens politikker og aktiviteter",

– der henviser til artikel 14 i TEUF og protokol nr. 26 hertil om tjenesteydelser af 
almindelig (økonomisk) interesse,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

                                               
1 http://www.un.or.at/unictral
2 EUT L 271 af 9.10.2002, s. 16. 
3 EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.
4 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
5 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
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– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Regionaludviklingsudvalget, 
Kultur- og Uddannelsesudvalget, Retsudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender (A7–0000/2012), 

A. der henviser til, at fuldførelsen af det digitale indre marked er altafgørende for at gøre EU 
til den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden;

B. der henviser til, at e-handel er en af internettets store forcer og en vigtig katalysator med 
henblik på at opfylde målsætningerne i EU 2020-strategien for det indre marked, til gavn 
for både borgere og erhvervslivet; 

C. der henviser til, at 99 % af alle europæiske virksomheder er SMV'er, og at disse tegner sig 
for 85 % af beskæftigelsen, hvilket gør SMV'er til den vigtigste drivkraft for EU's 
økonomi og hovedansvarlige for skabelse af velstand og vækst samt innovation og F&U;

D. der henviser til, at virksomheder, der har udviklet deres internetøkonomi, har gjort langt 
større fremskridt end andre virksomheder, og i den nuværende økonomiske krise, hvor 
jobskabelsen praktisk taget afhænger af SMV'er, er det afgørende at forhindringer for 
onlinehandel fjernes;

E. der henviser til, at et effektivt indre marked vil bidrage til at opfylde 
Lissabondagsordenens mål om øget vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne til gavn for 
de 500 millioner forbrugere i EU;

F. der henviser til, at der er 75 millioner handicappede i Europa, og at disse personer bør 
have fuld adgang til det indre marked;

G. der henviser til, at e-handel giver forbrugerne lavere priser og et større udvalg, men at 60 
% af alle websteder på nuværende tidspunkt er uegnede for grænseoverskridende 
onlinehandlende, og at forbrugernes og erhvervslivets tillid stadig er lav i det digitale 
miljø; 

H. der henviser til, at fragmenteringen af EU's digitale markeder udgør en trussel for
rettighederne under fællesskabsretten, idet retssikkerheden er lav for forbrugere og 
erhvervsliv i forbindelse med e-handel, hvilket skyldes de mange lovbestemmelser, der 
indeholder forskellige krav, hvilket forhindrer virksomheder, myndigheder og forbrugere i 
at nyde godt af tydelige regler, der kan håndhæves; 

I. der henviser til, at det er afgørende, at den nuværende lovgivningsmæssige fragmentering 
inden for en række områder overvindes, så der kan opnås et fuldstændigt og reelt indre 
digitalt marked;

J. der henviser til, at e-handel og onlinetjenester fremmer udviklingen af et bæredygtigt 
indre marked gennem brugen af kulstoffattige og miljørigtige teknologier, standarder, 
mærkninger, varer og tjenesteydelser;

Et digitalt indre marked for vækst og beskæftigelse
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1. understreger, at det under en økonomisk krise er vigtigt, at der træffes foranstaltninger, 
der kan fremme vækst og skabe beskæftigelse, og fremhæver, at fuldførelsen af det 
digitale indre marked er et afgørende skridt i opfyldelsen af dette mål; opfordrer derfor 
Kommissionen til at gennemføre sin plan for lancering og fuldførelse af det digitale indre 
marked;

2. bifalder Kommissionens nye meddelelse om e-handel og onlinetjenester, som blev 
offentliggjort den 11. januar 2012, og som har til formål at skabe en sammenhængende 
ramme til styrkelse af tilliden til det digitale indre marked for e-handel og onlinetjenester 
for B2B, B2C, C2C og G2G-sektorerne;

3. opfordrer Kommissionen til at gennemføre, udvikle og effektivt følge op på sin 
handlingsplan for fremme af grænseoverskridende adgang til onlineprodukter og -indhold 
og til i den forbindelse at udarbejde en køreplan for gennemførelsen af en tværgående 
plan, der kan sikre udvikling af det digitale indre marked og fremme af langsigtet vækst, 
konkurrenceevne og jobskabelse, samtidig med at den europæiske økonomi tilpasses til 
morgendagens globale økonomi;

4. understreger, at fragmentering og manglende retssikkerhed er højt prioriterede emner på 
det digitale indre marked, og at det er nødvendigt at håndtere usammenhængende 
håndhævelse af regler i medlemsstaterne;

5. understreger, at direktivet om elektronisk handel er hjørnestenen i det digitale indre 
marked, og at det ikke er nødvendigt at revidere dette direktiv; bifalder imidlertid 
Kommissionens initiativ til at forbedre gennemførelsen af direktivet og til at skabe 
klarhed, f.eks. med hensyn til anmeldelses- og fjernelsesprocedurer;

SMV'er

6. understreger, at SMV'er udgør rygraden i den europæiske økonomi, og at det derfor er 
altafgørende, at der udarbejdes en handlingsplan for deres integration på det digitale indre 
marked; fremhæver, at SMV’er i høj grad vil kunne drage fordel af mulighederne i den 
digitale økonomi og det digitale indre marked og ved hjælp af innovation og intelligent 
brug af ikt vil kunne arbejde sig ud af den nuværende krise og skabe vækst og 
beskæftigelse;

7. opfordrer tilsvarende Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle en sådan 
handlingsplan, baseret på at fremme SMV'ernes integration i den digitale værdikæde 
gennem foranstaltninger og initiativer til fremme af intelligent brug af ikt til innovation og 
øget konkurrenceevne samt udvikling af e-færdigheder, samt til at stille flere oplysninger 
til rådighed vedrørende internetøkonomiens fordele og muligheder, f.eks. via det 
europæiske e-forretningsstøttenetværk (eBSN), samtidig med at der blandt andet ydes 
finansiel støtte til innovative SMV'er;

8. opfordrer Kommissionen til at udvikle en strategi til at fremme digitalt iværksætteri i 
Europa med fokus på innovative og dynamiske SMV'er fra alle sektorer med det formål at 
sikre et højt vækstpotentiale og innovation samt skabe nye job i Europa; 

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre foranstaltninger, der har til 
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formål at tilbyde finansiel støtte til innovative SMV’er, gennem eksisterende programmer, 
såsom programmet for konkurrenceevne og innovation (CIP), det nye program for 
virksomheders konkurrenceevne og SMV’er (COSME) og programmet for forskning og 
innovation ”Horisont 2020” samt forslaget til forordning om venturekapitalfonde;

At overvinde de resterende hindringer for det digitale indre marked

10. opfordrer Kommissionen til at finde løsninger til at forbedre EU-rammen for 
leveringstjenester, således at både erhvervslivet og forbrugerne fuldt ud kan drage fordel 
af det digitale indre marked; understreger, at denne ramme skal sikre tilgængelig, pålidelig 
og hurtig levering, venlig service og et effektivt og gennemsigtigt returneringssystem samt 
lavere priser for grænseoverskridende leveringstjenester;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge mulighederne for at 
forenkle de og standardisere momsreglerne for grænseoverskridende onlinetransaktioner 
og for i højere grad at harmonisere satser og ordninger i EU samt mindske bureaukratiet 
for at sikre et enklere, nemmere og mere effektivt system; understreger, at digitale 
produkter som f.eks. e-bøger bør være underlagt samme momssats som tilsvarende 
produkter i fysisk format; 

12. glæder sig over Kommissionens grønbog om kort-, internet- og mobilbetalinger; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle og gennemføre passende foranstaltninger 
med henblik på at opnå en fuldt integreret, effektiv, konkurrencedygtig, innovativ, neutral 
og sikker rammelovgivning i EU for online- og mobilbetalinger;

13. fremhæver, at privatlivets fred og datasikkerhed er vigtige elementer for forbrugerne og 
kan afholde dem fra at købe online; mener, at det er nødvendigt at tilpasse den 
eksisterende lovgivning om databeskyttelse til nye udfordringer og innovationer i 
forbindelse med nuværende og fremtidige teknologiske udviklinger, f.eks. cloud 
computing; 

14. bifalder derfor kommissionens forslag til en ny databeskyttelseslovgivning og 
understreget behovet for at godkende og gennemføre en ny forordning om dette emne på 
en måde, der både gør det muligt at beskytte privatlivets fred og sikre grundlæggende 
rettigheder og giver virksomhederne tilstrækkelig fleksibilitet til, at de kan udvikle deres 
forretning uden at blive pålagt store omkostninger, samtidig med at de får forenklet og 
mindsket de administrative byrder;

15. opfordrer Kommissionen til at modernisere de retlige rammer for intellektuelle 
ejendomsrettigheder ved at foreslå og hurtigt gennemføre den europæiske strategi for 
intellektuelle ejendomsrettigheder og ser frem til at se dens forslag om dette emne; 

16. fordømmer på det kraftigste enhver forskelsbehandling af kunder begrundet i deres 
nationalitet eller opholdssted med henvisning til artikel 20, stk. 2, i 
tjenesteydelsesdirektivet, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en 
fuld gennemførelse af dette direktiv;

Opbygning af tillid og tiltro på det digitale indre marked
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17. understreger, at opfordrer medlemsstaterne til at sikre en effektiv og hurtig gennemførelse 
af direktivet; 

18. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle og afsætte flere ressourcer til 
effektive instrumenter, som f.eks. netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde (CPC), 
for at sikre, at onlinehandlende følger EU-reglerne om åbenhed og illoyal 
forretningspraksis, og dermed sikre en høj grad af forbrugerbeskyttelse;

19. opfordrer Kommissionen til at medtage et punkt om forbrugeradgang i alle politikker 
vedrørende det digitale indre marked for at sikre, at alle borgergrupper fuldt ud kan drage 
fordel af det digitale indre marked;

20. påpeger, at der er behov for initiativer i medlemsstaterne for at forbedre den generelle 
offentligheds digitale færdigheder; 

21. anerkender betydningen af et europæisk charter om brugerrettigheder, der vil skabe 
klarhed om de rettigheder og pligter, som borgere i et informationssamfund har; 

22. understreger behovet for at indføre et europæisk tillidsmærke, som kan garantere, at en 
virksomheds onlineaktiviteter fuldt ud overholder EU-lovgivningen; det skal være enkelt 
og velstruktureret og indholdsrigt, så det giver e-handlen merværdi og dermed øger 
tilliden og gennemsigtigheden samt retssikkerheden for både forbrugere og virksomheder 
i form af oplysninger;

23. bifalder Kommissionens forslag om alternativ tvistbilæggelse (ADR) og en 
onlinetvistbilæggelsesordning (ODR), og understreger vigtigheden af en effektiv 
vedtagelse af disse ordninger;

24. glæder sig meget over Kommissionens nye meddelelse med titlen ”Europæisk strategi for 
et bedre internet for børn” og opfordrer medlemsstaterne til at fremme brugen af nye 
teknologiske udviklinger i undervisningsøjemed;

25. opfordrer Kommissionen til at sikre, at reglerne for selektiv distribution overholdes for at 
forhindre misbrug;

Etablering af grundlaget for et mere konkurrencedygtigt Europa

27. opfordrer medlemsstaterne til at styrke og fremme udviklingen af informations- og 
kommunikationsinfrastrukturer; bifalder det nye 

28. bifalder Kommissionens nye meddelelse om e-handel, som blev offentliggjort den 20. 
april 2012; fremhæver, at e-handel vil forenkle indkøbsprocedurerne, sikre 
gennemsigtighed, mindske byrder og omkostninger, øge SMV’ernes deltagelse samt 
medføre bedre kvalitet og lavere priser;

29. Glæder sig over forslaget til forordning om elektronisk identifikation, autentifikation og 
signatur;

30. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Europa af i dag står over for store udfordringer. Den økonomiske krise påvirker vores 
økonomi, vores lande, samfund og familier. Vi står over for vanskelige tider og der er i måske 
højere grad end nogen sinde brug for politisk refleksion og drøftelse af ideer. Enhver krise, 
den aktuelle ingen undtagelse, udgør også en mulighed for forbedringer og for at reflektere 
over, hvordan vi havnede i denne situation, så vi kan rette fortidens fejltagelser og udvikle os, 
hvilket vil sige, at vi tør foretage de nødvendige ændringer. Svære tider giver derfor de bedste 
muligheder for reformer, hvor vi kan genopfinde os selv og dermed skabe endnu bedre 
forhold.

Vi lever også i en tid præget af store og hidtil usete sociale, økonomiske og teknologiske 
udviklinger. Den såkaldt digitale revolution har på mange områder medført store ændringer af 
vores liv. Nye former for handel og for interaktion med andre, for informationssøgning, 
produkt- og prissammenligninger har blandt meget andet medført dramatiske ændringer, som 
ingen kunne have forestillet sig blot for blot få år siden. 

Den digitale revolution har også ændret den måde, erhvervslivet fungerer på, og 
internetøkonomien har i de senere år haft en enorm betydning. Det har medført meget store 
fordele og givet bedre vilkår for økonomisk vækst, jobskabelse, forbrugermuligheder, større 
produktudvalg og overkommelige priser samt flere og bedre muligheder for virksomheder. 
Tallene taler sit eget tydelige sprog herom:
 I visse G8-lane har internettet tegnet sig for 21 % af den økonomiske vækst og 25 % af 
jobskabelsen i de seneste fem år. For hvert job, der mistes i den fysiske verden, skaber 
onlinesektoren 2,6 nye job. Virksomheder, som udnytter internettets fulde potentiale, skaber 
over dobbelt så mange job som andre virksomheder. Målt som sektor er internetrelateret 
forbrug og udgifter nu større end for landbrugs- eller energisektoren. Og det er i fortsat 
stigning.

Ifølge den seneste undersøgelse fra BCG ”the internet economy in the G-20”, vil der i 2016 
være 3 milliarder internetbrugere i verden, og internetøkonomien vil i G20-økonomierne være 
nået op på 4,2 billioner dollars. Hvis internetøkonomien var en national økonomien ville det 
være blandt verdens fem største økonomier, kun overhalet af USA, Kina, Japan og Indien og 
foran Tyskland. I G20-landene udgjorde den allerede i 2010 4,1 % af BNP, svarende til 2,3 
billioner dollars, og overhaler dermed Italien og Brasilien. Internettet bidrager i visse 
økonomier med op til 8 % af BNP og giver dermed mulighed for vækst og jobskabelse.

I Den Europæiske Union er det digitale indre marked imidlertid ikke så udviklet, som det 
kunne være, og vi har ikke draget fordel af alle mulighederne i den digitale økonomi. Den 
nuværende lovgivningsmæssige fragmentering virker afskrækkende på både forbrugere og 
virksomheder, når de overvejer at handle på tværs af grænser. Virksomheder, der handler på 
tværs af Europas grænser skal forholde sig til 27 forskellige regelsæt inden for så vigtige 
områder som moms, posttjenester eller intellektuelle ejendomsrettigheder for blot at nævne 
nogle få, hvilket ofte gør det for dyrt for især SMV’er at etablere en paneuropæisk 
virksomhed. 99 % af virksomhederne i Den Europæiske Union er klassificeret som SMV’er. 
De er rygraden i EU's økonomi og står for 85 % af beskæftigelsen.

Den digitale økonomi kan være en vigtig faktor for deres videre udvikling og hjælpe dem ud 
af krisen. Det er derfor altafgørende, at disse hindringer overvindes, så de kan få nye 
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muligheder og stimulere økonomisk vækst og jobskabelse.

På den anden side og mindst lige så vigtigt er det, at forbrugerne har begrænset adgang til 
fuldt ud at nyde godt af mulighederne på det digitale indre marked. Da mange onlinebutikker 
på grund af ovenstående hindringer ikke er villige til at sælge til forbrugere fra alle EU-lande, 
bliver internettransaktioner ofte afbrudt, når forbrugeren har bopæl uden for et bestemt 
marked. Omkring 61 % af alle grænseoverskridende handler mislykkes på grund af dette.

Ifølge den seneste resultattavle for forbrugermarkederne og dens undersøgelse af e-handel 
med varer kan forbrugerne spare penge i forbindelse med e-køb af 13 ud af 15 
produktkategorier, hvor priserne blev sammenlignet. Undersøgelsen viser også, at forbrugerne 
har mindst dobbelt så stort et udvalg, når de handler online frem for offline. Hvis de handler 
online i EU, har de op til 16 gange flere produkter at vælge imellem. Europæiske forbrugere 
kan ved at handle online spare omkring 11,7 milliarder EUR om året på varer alene (svarende 
til 0,12 % af EU’s BNP). Hvis e-handlen voksede til 15 % af den samlede detailsektor, og 
hindringerne for det indre marked blev fjernet, ville forbrugerne i alt kunne opnå 
velfærdsgevinster på omkring 204 milliarder EUR (svarende til 1,7 % af EU’s BNP). 

Dette er fire gange større, end hvis markedsfragmenteringen langs de nationale grænser fortsat 
eksisterer. Totredjedele af forbrugernes velfærdsgevinster skyldes et større udvalg online, idet 
udvalget er væsentligt større på tværs af grænserne.

Europa står ved skillevejen i dets fremtidige økonomiske udvikling, og vi må beslutte os for, 
om vi vil give vores virksomheder et godt eller et fjendtligt erhvervsmiljø. Vi må beslutte, om 
vi vil have et Europa uden hindringer, eller om vi fortsat vil holde fast i et Europa, der er fyldt 
med hindringer for etablering af virksomheder og jobskabelse. 

I år, hvor vi fejrer det indre markeds 20 års-jubilæum, bør vi sikre vores økonomi den 
nødvendige saltvandsindsprøjtning i form af oprettelsen af et digitalt indre marked. I 
1980’erne og 90’erne bød realiseringen af de fire friheder på overvældende muligheder. Hvis 
det indre marked udvides til et digitalt indre marked vil det skabe endnu flere muligheder. 
Den digitale revolution giver vores økonomi, vores virksomheder og vores borgere mulighed 
for at skabe vækst og beskæftigelse via det digitale indre marked.

De europæiske institutioner har i de seneste to år udarbejdet adskillige initiativer i denne 
henseende, Europa-Kommissionen har fremlagt mange meddelelser og Europa-Parlamentet 
mange betænkninger. IMCO-Udvalget har endda nedsat en særlig arbejdsgruppe om det 
digitale indre marked og e-handel, som ser nærmere på hindringerne og foreslår konkrete 
aktioner til at forbedre den nuværende situation. Men det er nødvendigt at gå et skridt 
længere. Der er brug for mere specifikke politiske forslag og flere dybtgående reformer af den 
nuværende situation.

Europa er hastigt på vej fra den industrielle tid til en global, netværks- og servicebaseret 
økonomi. Det kræver uvægerligt forandringer – ikke blot af økonomien, men også af 
institutioner og systemer, som er udviklet til en anden tid. Med sit fokus på den afgørende 
betydning af de nye teknologiers store forandringspotentiale og af uddannelse, færdigheder og 
livslang læring sigter dette initiativ på at skabe debat og rette offentlighedens opmærksomhed 
mod de emner, som er afgørende for en vellykket videnøkonomi.
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Ordføreren bifalder de fem anbefalinger til tiltag til at udvikle politik og praksis, som 
Kommissionen fremsatte i sin meddelelse ”En sammenhængende ramme til styrkelse af 
tilliden til det digitale indre marked for e-handel og onlinetjenester”, men ønsker en mere 
dybtgående analyse af følgende fire indbyrdes forbundne indsatsområder:

1. Små og mellemstore virksomheder. EU har allerede gjort en stor indsats for at forbedre 
SMV’ernes forhold, men der er stadig meget at gøre med hensyn til at mindske bureaukratiet, 
forenkle adgangen til finansielle instrumenter og forbedre SMV’ernes adgang til europæiske 
og internationale markeder. EU har ca. 23 mio. små og mellemstore virksomheder, som udgør 
99 % af alle virksomhederne i Europa og står for 85 % af beskæftigelsen. De er den vigtigste 
drivkraft for økonomisk vækst, innovation, beskæftigelse og social integration. Ikt har, som 
anført i EU’s digitale dagsorden – et af Europa 2020-flagskibsinitiativerne – i høj grad 
medvirket til at skabe vækst og øget produktivitet i SMV-sektoren, der til gengæld har øget 
borgernes og forbrugernes velfærd. Innovative SMV’er Innovative virksomheder skaber 
allerede nu vækst i Europa, idet ikt-sektoren tegner sig for cirka 25 % af BNP-væksten.

De SMV’er, som i høj grad anvender teknologi, vokser og eksporter ikke blot dobbelt så 
meget som andre SMV’er, men skaber også dobbelt så mange job. Der er brug for, at alle 
virksomheder inden for alle sektorer i højere grad anvender teknologi. Ifølge McKinsey 
Global Institute stammer 75 % af den økonomiske værdi, som skabes af internettet, fra 
traditionelle virksomheder, som anvender webbaserede teknologier til at mindske deres 
driftsomkostninger.

2. At overvinde de resterende hindringer for det digitale indre marked. Det digitale indre 
marked kan bidrage til at opnå mange af EU’s politiske mål, herunder Europa 2020-målene 
om modernisering af Europas arbejdsmarked og indførelse af grøn økonomi. På nuværende 
tidspunkt er der stadig 27 digitale indre markeder i stedet for blot ét. De nuværende regler skal 
opdateres for at give plads til et digitalt indre marked. Fragmenteringen af EU's digitale indre 
marked afspærrer mange SMV'er fra at drage fordel af mulighederne ved internettet og ikt, 
idet de ikke har råd til at oppebære de samme juridiske, skattemæssige og/eller administrative 
byrder som de store virksomheder. Det er absolut nødvendigt, at punkterne på nedenstående 
liste, blandt flere andre foranstaltninger, opfyldes, hvis Europa skal gøre sig håb om at udnytte 
det fulde potentiale af det digitale indre marked i en økonomisk sektor, der er afgørende for 
EU’s fremtidige konkurrenceevne, jobskabelse og produktivitet:

 Fremskynde spredningen og indførelsen af ultrahøjhastighedsbredbånd 

 Udvikle driftssikre, sikre og effektive systemer til onlinebetaling 

 Strømline og forenkle komplicerede og overlappende momssystemer 

 Sænke ekspeditionsudgifterne ved grænseoverskridende handel og øge 
leveringssikkerheden 

 Udvikle en europæisk ramme med harmoniserede regler for databeskyttelse, som tager 
højde for nye teknologier såsom cloud computing

 Fremlægge en europæisk strategi for intellektuelle ejendomsrettigheder

 Sikre korrekt anvendelse af artikel 20, stk. 2, i servicedirektivet.
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3. Opbygning af tillid og tiltro på det digitale indre marked. Tillid er en af de vigtigste 
forudsætninger for væksten i e-handel og onlinetjenester. Det er nødvendigt at iværksætte 
flere foranstaltninger til at fremme væksten i e-handel ved at skabe mere tillid. Det er 
nødvendigt at skabe et onlinemarked, som forbrugerne kan have tillid til, ved at sikre 
gennemsigtighed, sikkerhed og beskyttelse af brugerrettighederne. Statistikkerne taler for sig 
selv og bør få alarmklokkerne til at ringe for politikerne:

 EU er stadig bagud med hensyn til højhastighedsbredbånd, idet kun 0,9 % af alle 
internetforbindelser kører med 100 megabit pr. sekund, hvilket er langt fra den digitale 
dagsordens mål om en dækning på 50 % af ultrahurtig internet inden 2020 

 Der uddannes ikke tilstrækkelig mange ikt-eksperter i Europa, og manglen på digitale 
færdigheder forventes at komme helt op på 700.000 fagfolk inden 2015, hvilket er ekstra 
uheldigt i en tid med en historisk høj rate på 10,2 % og alarmerende 22,4 % blandt unge. 

 Næsten en ud af to europæiske forbrugere er ikke interesseret i at foretage en 
grænseoverskridende transaktion, fordi de er bekymrede for leveringssikkerhed, som i 
gennemsnit er næsten dobbelt så høj som ved indenlandske forsendelser 

 35 % af internetbrugerne køber ikke online, fordi de er bekymrede for 
betalingssikkerheden, manglen på retssikkerhed osv.

Næste trin i opbygningen af det fundament, som ovenstående foranstaltninger har lagt, vil 
være indførelse af et effektivt europæisk tillidsmærke for onlinehandel samt af effektive og 
tilgængelige ADR- eller ODR-mekanismer eller styrkelse af andre håndhævelsesinstrumenter.
Vedtagelse af et effektivt e-signatursystem vil i høj grad bidrage til at skabe tillid, ligesom 
indførelse af EU’s online-adfærdskodeks og bedre oplysning om brugerrettigheder i EU.

4. Etablering af grundlaget for et mere konkurrencedygtigt Europa. Det vil få 
langsigtede, ødelæggende konsekvenser, hvis Europa sakker bagud inden for ikt og 
innovation. Det er derfor højeste prioritet, at det digitale indre marked kan sikre et 
erhvervsmiljø, der vil fremme virksomhedernes investeringer i F&U. Forskellige 
foranstaltninger som f.eks. Connecting Europe-faciliteten og retningslinjer for e-signatur er 
blandt flere andre vigtige for etableringen af et grundlag for virksomhedernes teknologiske 
udviklinger og innovation. 

Det er ordførerens holdning, at gennemførelse og vedtagelse af de eksisterende EU-regler til 
at færdiggøre det digitale indre marked, vil bringe Europa på højde med sine konkurrenter på 
det globale marked samt hjælpe os ud af den nuværende finansielle krise – stærkere end før 
og klar til at tage de udfordringer op, der er forbundet med det 21. århundredes globale 
økonomi.


