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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om att fullborda en inre e-marknad (2012/2030(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning av den 
4 juni 2012 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska 
transaktioner på den inre marknaden (COM(2012)0238),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 29 maj 2012 med den 
sjunde resultattavlan för konsumentvillkoren (”Consumer Scoreboard shows where 
consumer conditions are best in Europe” (SWD(2012)0165)),

– med beaktande av sin resolution av den 22 maj 2012 om en strategi för att stärka sårbara 
konsumenters rättigheter1,

– med beaktande av sin resolution av den 22 maj 2012 om resultattavlan för den inre 
marknaden2,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 maj 2012 till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med titeln ”En strategi för konsumentpolitiken i EU – Att öka 
förtroendet och tillväxten” (COM(2012)0225),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 22 maj 2012 med titeln ”Report 
on Consumer Policy (July 2010 - December 2011)” (SWD(2012)0132), som åtföljer 
meddelandet ”En strategi för konsumentpolitiken i EU – Att öka förtroendet och 
tillväxten” (COM(2012)0225), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 maj 2012 med titeln 
”Europeisk strategi för ett bättre internet för barn” (COM(2012)0196),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 april 2012 med titeln ”En 
strategi för e-upphandling” (COM (2012)0179),

 med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning av den 
25 januari 2012 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän 
uppgiftsskyddsförordning) (COM(2012)0011),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 januari 2012 om samstämmiga 
ramar för att öka tilltron till en inre e-marknad för e-handel och nättjänster
(COM(2011)0942),

                                               
1 Antagna texter, P7_TA (2012) 0209.
2 Antagna texter, P7_TA (2012) 0211.
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– med beaktande av sin resolution av den 15 november 2011 om en ny strategi för 
konsumentpolitiken,1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 
25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG 
och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG2,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett 
konsumentprogram 2014–2020 (COM(2011)0707) och av de dokument som åtföljer detta 
förslag (SEC(2011)1320 och SEC(2011)1321),

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2011 om rörlighet och integrering av 
personer med funktionsnedsättning och EU:s handikappstrategi 2010–20203,

– med beaktande av förslaget till parlamentets och rådets förordning av den 19 oktober 2011 
om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa (COM(2011)0665),

– med beaktande av kommissionens meddelande från oktober 2011 med den 
sjätte resultattavlan för konsumentmarknaderna (”Making markets work for consumers” 
(SEC(2011)1271)),

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2011 om en effektivare och rättvisare 
detaljhandelsmarknad4,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 7 april 2011 med 
titeln ”Consumer Empowerment in the EU” (SEC(2011)0469),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2011 med den 
femte resultattavlan för konsumentvillkoren (”Consumers at home in the single market” 
(SEK(2011)0299)),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europeiska rådet med titeln 
”Europa 2020: en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (COM(2010)2020),

– med beaktande av sin resolution av den 15 december 2010 om reklamens inverkan på 
konsumenternas beteende5,

– med beaktande av sin resolution av den 21 september 2010 om fullbordandet av den inre 
marknaden för e-handel6,

                                               
1 Antagna texter, P7_TA (2011) 0491.
2 EUT L 304, 22.11.2011, s. 64.
3 Antagna texter, P7_TA (2011) 0453.
4 Antagna texter, P7_TA (2011) 0307.
5 Antagna texter, P7_TA (2010) 0484.
6 EUT C 50E, 22.2.2012, s. 1.
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– med beaktande av rådets direktiv 2010/45/EU av den 13 juli 2010 om ändring av 
direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller regler om 
fakturering1,

– med beaktande av EU-domstolens avgöranden om Google (i domen av den 23 mars 2010 i 
de förenade målen C-236/08–C-238/08) och BergSpechte (domen i målet C-278/08 av den 
25 mars 2010) som definierar begreppet ”normalt informerad och skäligen uppmärksam 
internetanvändare” som den genomsnittliga internetkonsumenten,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 
10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas 
lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster 
(direktivet om audiovisuella medietjänster)2,

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2010 om konsumentskydd3,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 med titeln 
”Europa 2020: en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (COM(2010)2020),

– med beaktande av den undersökande rapporten om attityder gentemot gränsöverskridande 
försäljning och konsumentskydd, publicerad av kommissionen i mars 2010 i 
Eurobarometer flash nr 282,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 oktober 2009 om 
gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter i EU (COM(2009)0557),

– med beaktande av undersökningen ”Mystery shopping evaluation of cross-border e-
commerce in the EU”, som genomförts av YouGovPsychonomics på uppdrag av 
Europeiska kommissionen, GD Hälso- och konsumentfrågor, och som publicerades den 
20 oktober 2009,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 22 september 2009 ”Follow up 
in Retail Financial Services to the Consumer Markets Scoreboard” (SEC(2009)1251),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 juli 2009 till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om en 
harmoniserad metod för klassificering och rapportering av klagomål och förfrågningar 
från konsumenter (COM(2009)0346), samt av åtföljande förslag till rekommendation från 
kommissionen (SEC(2009)0949),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juli 2009 om tillsyn av 
konsumentregelverket (COM(2009)0330),

– med beaktande av kommissionens rapport av den 2 juli 2009 om tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de 

                                               
1 EUT L 189, 22.7.2010, s. 1.
2 EUT L 95, 15.4.2010, s. 1.
3 EUT C 349 E, 22.12.2010, s. 1.
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nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen 
(förordningen om konsumentskyddssamarbete) (COM(2009)0336),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 5 mars 2009 om rapporten om 
gränsöverskridande e-handel i EU (SEC(2009)0283),

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 5 februari 2009 om internationell 
handel och internet1,

– med beaktande av sin resolution av den 13 januari 2009 om införlivande, genomförande 
och säkerställande av efterlevnaden av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder 
som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och 
direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam2,

– med beaktande av sin resolution av den 3 september 2008 om hur marknadsföring och 
reklam påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män3, 

– med beaktande av sin resolution av den 21 juni 2007 om konsumenternas förtroende för 
den digitala miljön4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av 
den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar 
för konsumentskyddslagstiftningen (förordningen om konsumentskyddssamarbete)5,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av 
den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam6,

– med beaktande av artikel 20.2 i direktiv 2006/123/EG7 av den 12 december 2006 om 
tjänster på den inre marknaden,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG8 av den 
12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam (kodifierad version),

– med beaktande av sina resolutioner av den 23 mars 2006 om europeisk avtalsrätt och 
översynen av gemenskapens regelverk: utvecklingen i framtiden9 och av den 
7 september 2006 om europeisk avtalsrätt10,

– med beaktande av kommissionens meddelande om översynen av EU:s regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (COM(2006)0334),

                                               
1 EUT C 67 E, 18.3.2010, s. 112.
2 EUT C 46 E, 24.2.2010, s. 26.
3 EUT C 295 E, 4.12.2009, s. 43.
4 EUT C 146 E, 12.6.2008, s. 370.
5 EUT L 364, 9.12.2004, s. 1.
6 EUT L 376, 27.12.2006, s. 21.
7 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.
8 EUT L 376, 27.12.2006, s. 21.
9 EUT C 292 E, 1.12.2006, s. 109.
10 EUT C 305 E, 14.12.2006, s. 247.
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 
11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot 
konsumenter på den inre marknaden1,

– med beaktande av rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om 
genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång 
till och tillhandahållande av varor och tjänster2,

– med beaktande av den särskilda Eurobarometern 342, ”Consumer Empowerment”,

– med beaktande av Uncitrals konvention om användningen av elektronisk kommunikation i 
samband med internationella avtalsslut 2005, Uncitrals modellag om elektroniska 
signaturer 2001 och Uncitrals modellag om elektronisk handel 19963, 

– med beaktande av första rapporten av den 21 november 2003 om tillämpningen av 
direktivet om elektronisk handel (COM(2003)0702),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG4 av den 
23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om 
ändring av rådets direktiv 90/619/EEG samt direktiven 97/7/EG och 98/27/EG,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 
om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk 
kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation)5,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 
om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, 
på den inre marknaden6,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 
24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter7,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som 
har införlivats i fördragen genom artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen, och i 
synnerhet artikel 7 (respekt för privatlivet och familjelivet), artikel 21 (icke-
diskriminering), artikel 24 (barnets rättigheter), artikel 25 (äldres rättigheter), artikel 26 
(integrering av personer med funktionshinder) och artikel 38 (konsumentskydd) i denna,

– med beaktande av artikel 9 i EUF-fördraget, som har följande lydelse: ”Vid fastställandet 
och genomförandet av sin politik och verksamhet ska unionen beakta de krav som är 
förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, 

                                               
1 EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.
2 EUT L 373, 21.12.2004, s. 37.
3 http://www.un.or.at/unictral
4 EGT L 271, 9.10.2002, s. 16. 
5 EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.
6 EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.
7 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
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kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå 
för människor”,

– med beaktande av artikel 11 i EUF-fördraget vari fastställs att miljöskyddskraven ska 
integreras i utformningen och genomförandet av unionens politik och verksamhet, särskilt 
i syfte att främja en hållbar utveckling,

– med beaktande av artikel 12 i EUF-fördraget vari fastställs att konsumentskyddskraven 
ska beaktas när unionens övriga politik och verksamhet utformas och genomförs,

– med beaktande av artikel 14 i EUF-fördraget och tillhörande protokoll 26 om tjänster av 
allmänt (ekonomiskt) intresse,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för regional 
utveckling, utskottet för kultur och utbildning, utskottet för rättsliga frågor samt utskottet 
för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0000/2012), 
och av följande skäl: 

A. Fullbordandet av den inre e-marknaden är en nyckelfaktor i att göra EU till världens mest 
konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi.

B. E-handel och onlinetjänster är en mycket viktig del av internet och av avgörande betydelse 
för målen med EU 2020-strategin för den inre marknaden, som är till nytta för både 
medborgare och företag. 

C. Av alla europeiska företag är 99 procent små och medelstora företag som står för 85 
procent av sysselsättningen, och små och medelstora företag utgör därför drivkraften i den 
europeiska ekonomin och har huvudansvaret för välstånd och tillväxt, såväl som för 
innovation samt forskning och utveckling.

D. Företag som har utvecklat sin internetekonomi har gjort större framsteg än andra, och i 
den nuvarande ekonomiska krisen, då skapandet av arbetstillfällen är praktiskt taget 
beroende av små och medelstora företag, är det ytterst viktigt att avlägsna hinder för e-
handel.

E. Att se till att den inre marknaden fungerar effektivt skulle fullborda Lissabonagendans 
mål att öka tillväxten, sysselsättningen och konkurrensen till nytta för EU:s 500 miljoner 
konsumenter.

F. Det finns 75 miljoner människor med funktionsnedsättning i EU, och dessa personer bör 
också ha full tillgång till den inre marknaden.

G. E-handel ger konsumenterna möjlighet att dra nytta av lägre priser och ett bredare urval, 
men 60 procent av webbplatserna är för närvarande inte lämpade för handel över 
gränserna, och konsumenternas och företagens förtroende för den digitala miljön är 
fortfarande låg. 
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H. Fragmenteringen av EU:s digitala marknad äventyrar rättigheterna i gemenskapens 
regelverk, eftersom konsumenter och näringsidkare har liten rättssäkerhet vad gäller e-
handel över gränserna på grund av förekomsten av alltför många rättsliga bestämmelser 
som medför sinsemellan olikartade krav, ett förhållande som inte tillåter näringslivets 
aktörer, myndigheter eller konsumenter att dra nytta av tydliga och tillämpbara regler. 

I. Det är ytterst viktigt att övervinna den rättsliga fragmenteringen som för närvarande 
förekommer på ett antal områden, för att åstadkomma en fullständig och verklig digital 
inre marknad.

J. E-handel och onlinetjänster gynnar utvecklingen av en hållbar inre marknad genom 
användningen av teknik, standarder, märkning, produkter och tjänster som är 
koldioxidsnåla och miljövänliga.

En digital inre marknad för tillväxt och sysselsättning

1. Europaparlamentet understryker att det i ekonomiska kristider är nödvändigt att vidta 
åtgärder för att stimulera tillväxt och skapa sysselsättning, och betonar att ett fullbordande 
av den digitala inre marknaden skulle vara ett avgörande steg framåt när det gäller att 
uppnå detta mål. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att genomföra sin plan för 
att lansera och fullborda den digitala inre marknaden.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens nya meddelande om e-handel och 
nättjänster som offentliggjordes den 11 januari 2012 och som syftar till att utarbeta 
samstämmiga ramar för e-handel genom att bygga upp förtroendet och genom att utöka e-
handeln och nättjänsterna till sektorerna mellan företag, mellan företag och konsumenter, 
mellan konsumenter och mellan myndigheter.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra, utveckla och effektivt göra 
uppföljningar av sin handlingsplan för att underlätta den gränsöverskridande tillgången till 
produkter och innehåll online, och att i detta syfte tillhandahålla en färdplan för 
genomförandet av en övergripande plan som säkerställer den digitala inre marknadens 
utveckling samt främjandet av långsiktig tillväxt, konkurrenskraft och skapande av 
sysselsättning medan den europeiska ekonomin anpassas till utmaningarna i dagens 
globala ekonomi.

4. Europaparlamentet understryker att fragmentering och en brist på rättssäkerhet är de 
huvudsakliga orosmomenten med avseende på den digitala inre marknaden, och att man 
måste ta itu med den inkonsekventa tillämpningen av bestämmelserna i medlemsstaterna.

5. Europaparlamentet påpekar att direktivet om elektronisk handel är den digitala inre 
marknadens hörnsten och att en översyn av detta direktiv inte är nödvändig. Parlamentet 
välkomnar däremot kommissionens initiativ för att förbättra direktivets genomförande och 
för att tillhandahålla förtydliganden, t.ex. med avseende på förfarandena för anmälan och 
åtgärder.
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Små och medelstora företag

6. Europaparlamentet betonar att små och medelstora företag utgör ryggraden för 
EU:s ekonomi och att det därför är nödvändigt att utarbeta en handlingsplan för deras 
integration i den digitala inre marknaden. Parlamentet understryker att det skulle vara till 
stor hjälp om man genom att dra nytta av möjligheterna i den digitala ekonomin och den 
digitala inre marknaden genom innovation och en smart användning av informations- och
kommunikationsteknik kunde göra det möjligt för små och medelstora företag att finna 
vägen ut ur krisen och skapa tillväxt och sysselsättning.

7. I enlighet med detta uppmanar Europaparlamentet kommissionen och medlemsstaterna att 
utarbeta en sådan plan, som ska bygga på ett främjande av integreringen av små och 
medelstora företag i de digitala värdekedjorna genom att vidta åtgärder och ta initiativ 
som uppmuntrar till en smart användning av informations- och kommunikationsteknik för 
innovation och konkurrenskraft samt till utvecklingen av digital kompetens, och genom att 
göra mer information tillgänglig rörande internetekonomins fördelar och potential, t.ex. 
genom det europeiska stödnätverket för e-företag, medan man bland andra åtgärder också 
tillhandahåller ekonomiskt stöd för innovativa små och medelstora företag.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en strategi som hjälper fram 
digitalt entreprenörskap i Europa, och att då inrikta sig på innovativa och dynamiska små 
och medelstora företag från alla sektorer så att man därigenom säkerställer en hög 
tillväxtpotential och skapandet av nya arbetstillfällen i Europa. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att införa åtgärder som 
är inriktade på att ge ekonomiskt stöd åt innovativa små och medelstora företag genom 
befintliga program såsom programmet för konkurrenskraft och innovation, det nya 
programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (COSME) 
och programmet för forskning och innovation, Horisont 2020, såväl som förslaget till 
förordning om riskkapitalfonder.

Att övervinna de kvarvarande problemen på den digitala inre marknaden 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att finna lösningar i syfte att förbättra 
EU:s ram för leveranstjänster på ett sätt som gör det möjligt för både företag och 
konsumenter att fullt ut dra nytta av den digitala inre marknaden. Parlamentet betonar att 
denna ram bör säkerställa tillgängliga, pålitliga och snabba leveranser, vänligt bemötande, 
ett effektivt och öppet retursystem samt lägre priser för gränsöverskridande 
leveranstjänster.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att undersöka 
möjligheterna att förenkla och standardisera momsreglerna för gränsöverskridande online-
transaktioner, att införa en högre grad av harmonisering över hela EU vad gäller avgifter 
och praxis och att minska byråkratin i syfte att säkerställa ett tydligare, enklare och 
effektivare system. Parlamentet påpekar att digitala produkter såsom e-böcker bör 
påläggas samma momssats som motsvarande produkt i sin fysiska form. 

12. Europaparlamentet välkomnar kommissionens grönbok om betalningar med kort, på 
internet och med mobiltelefon. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
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medlemsstaterna att utarbeta och vidta lämpliga åtgärder i syfte att uppnå en fullständigt 
och effektivt integrerad, konkurrenskraftig, innovativ, neutral och säker EU-rättslig ram 
för online-betalningar och betalningar med mobiltelefon.

13. Europaparlamentet betonar att integritets- och dataskydd är stora orosmoment för 
konsumenterna och har en tendens att avskräcka dem från att handla på nätet. Parlamentet 
anser det vara nödvändigt att anpassa den befintliga dataskyddslagstiftningen till nya 
utmaningar och nyheter inom nuvarande och framtida teknisk utveckling, t.ex. datormoln. 

14. Europaparlamentet välkomnar därför kommissionens förslag till en ny 
dataskyddsförordning och betonar behovet av att godkänna och genomföra en ny 
förordning om detta ämne i en form som både skyddar den personliga integriteten och de 
grundläggande rättigheterna och som är tillräckligt flexibel för att göra det möjligt för 
företagen att utveckla sin verksamhet utan att dra på sig enorma kostnader, alltmedan den 
dessutom erbjuder dem en förenkling och minskning av den administrativa bördan.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att modernisera den rättsliga ramen för 
immateriella rättigheter genom att föreslå och skyndsamt genomföra EU-strategin för 
immateriella rättigheter, och ser fram emot dess förslag i denna fråga. 

16. Europaparlamentet tar starkt avstånd från all diskriminering mot kunder på grund av 
medborgarskap och bosättning, och erinrar om artikel 20.2 i tjänstedirektivet 
(2006/123/EU) samt uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att detta 
direktiv genomförs till fullo.

Att bygga upp tillit och förtroende för den digitala inre marknaden

17. Europaparlamentet understryker att direktivet om konsumenters rättigheter utgjorde ett 
viktigt steg framåt med avseende på att öka rättssäkerheten i online-transaktioner för 
konsumenter och företag, och utgör idag det huvudsakliga instrumentet för 
konsumentskydd vad gäller onlinetjänster. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
säkerställa dess effektiva och snabba genomförande. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta och anslå 
mer resurser åt effektiva instrument, såsom nätverket för konsumentskyddssamarbete, i 
syfte att garantera att handlare på nätet tillämpar EU:s regler om öppenhet och otillbörliga 
affärsmetoder och på så sätt säkerställa en hög nivå på konsumentskyddet.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa konsumenttillgång som en faktor i 
all politik rörande den digitala inre marknaden för att se till att alla medborgargrupper har 
tillgång till och fullt ut kan dra nytta av den digitala inre marknaden.

20. Europaparlamentet betonar behovet av initiativ i medlemsstaterna för att förbättra e-
färdigheterna bland allmänheten. 

21. Europaparlamentet erkänner vikten av en europeisk stadga för användarnas rättigheter 
som klargör vilka rättigheter och skyldigheter som medborgarna i informationssamhället 
har. 
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22. Europaparlamentet understryker behovet av att skapa en förtroendemärkning för EU som 
ska garantera att ett företag som verkar på nätet till fullo respekterar EU:s lagstiftning. 
Den bör vara tydlig och välstrukturerad, och bör fyllas med innehåll som ger mervärde för 
e-handeln och därmed genom information främjar förtroendet och öppenheten, såväl som 
rättssäkerheten både för konsumenter och företag.

23. Europaparlamentet välkomnar kommissionens lagstiftningsförslag om alternativ 
tvistlösning och tvistlösning online, och understryker vikten av deras effektiva införande.

24. Europaparlamentet välkomnar det nya meddelandet från kommissionen med titeln 
”Europeisk strategi för ett bättre internet för barn”, och uppmuntrar medlemsstaterna att 
främja användningen av ny teknik i utbildningssyfte.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att reglerna för selektiv distribution 
tillämpas på ett korrekt sätt för att undvika missbruk.

Att lägga grunden för ett mer konkurrenskraftigt EU

27. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka och underlätta utvecklingen av 
infrastruktur för information och kommunikation. Parlamentet välkomnar det nya 
initiativet för Fonden för ett sammanlänkat Europa eftersom detta kommer att vara av 
avgörande betydelse för att effektivt kunna genomföra de mål i den digitala agendan för 
Europa som fastställts för 2020, vilka utlovar tillgång till bredband för alla.

28. Europaparlamentet välkomnar det nya meddelandet från kommissionen om e-upphandling 
som offentliggjordes den 20 april 2012. Parlamentet betonar att e-upphandling kommer att 
förenkla det sätt på vilket upphandling genomförs samt tillhandahålla öppenhet, minska 
bördor och kostnader, öka medverkan av små och medelstora företag, och tillhandahålla 
bättre kvalitet och lägre priser.

29. Europaparlamentet välkomnar förslaget till förordning om elektronisk identifiering, 
elektronisk autentisering och elektroniska signaturer.

30. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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MOTIVERING

EU står idag inför stora utmaningar. Den ekonomiska krisen har allvarligt drabbat vår 
ekonomi, våra länder, våra samhällen, våra familjer. Nuförtiden står vi inför svåra tider när vi, 
kanske nu mer än någon gång tidigare, behöver politisk eftertanke och en debatt om idéer. 
Varje kris, varje stadium som det vi lever i idag, är även en möjlighet till förbättring, till att 
fundera på vilka skälen var som ledde till att vi befinner oss i denna situation, att rätta till 
misstagen som gjordes, att utvecklas, och sålunda att göra de nödvändiga förändringarna. De 
mest utmanande tiderna är därför de bästa tillfällena att genomföra reformer, att presentera 
oss själva i en ny skepnad och sålunda att utvecklas till att befinna oss i en bättre situation.

Vi lever även i en tid av stor och aldrig förut skådad social, ekonomisk och teknisk 
utveckling. Den så kallade digitala revolutionen har avsevärt förändrat våra liv på flera olika 
sätt. Nya former av bland annat handel, av interaktion med andra personer, av att söka efter 
information, av att jämföra produkter och priser och av lärande, har dramatiskt förändrat dessa 
saker på ett sätt som vi för inte så många år sedan absolut inte skulle ha kunnat föreställa oss. 

Den digitala revolutionen har även förändrat det sätt på vilket företag fungerar, och 
internetekonomins inverkan har varit enorm under de senaste åren. Vinsterna och 
möjligheterna för ekonomisk tillväxt, skapandet av sysselsättning, möjligheterna för 
konsumenter, variationen av produkter, en prissättning som kunderna har råd med och 
möjligheterna för företagen är enorma. Siffrorna visar tydligt att så är fallet. I vissa G8-länder 
har internet stått för 20 procent av den ekonomiska tillväxten och för 25 procent av de nya 
arbetstillfällena under de senaste fem åren. För varje arbete som går förlorat i ”offline”-
världen skapar online-sektorn 2,6 nya arbeten. Företag som fullt ut utnyttjar möjligheterna 
med internet skapar mer än två gånger så många arbetstillfällen som företag som inte gör det.
Om man räknar den som en sektor är konsumtionen och förbrukningen på internet större än 
jordbruk eller energi. Och den kommer att fortsätta växa.

Enligt den senaste studien från BCG, ”The internet economy in the G-20”, kommer det senast 
2016 att finnas 3 miljarder internetanvändare över hela världen och internetekonomin kommer 
att uppgå till 4,2 biljoner dollar i G20-gruppens ekonomier. Om den vore en nationell 
ekonomi skulle internetekonomin vara bland de fem största i världen, bara mindre än USA, 
Kina, Japan och Indien och större än Tyskland. I G20-länderna uppgick den redan 2010 till 
4,1 procent av BNP, eller 2,3 biljoner dollar, vilket överträffar Italiens och Brasiliens 
ekonomier. Internet bidrar med uppemot 8 procent av BNP i vissa ekonomier, och driver 
tillväxt och skapar arbetstillfällen.

I EU har dock inte den digitala inre marknaden utvecklats i så hög grad som hade varit 
möjligt, och vi har inte utnyttjat alla de fördelar som den digitala ekonomin för med sig. Den 
befintliga rättsliga fragmenteringen fungerar som ett avskräckningsmedel för både 
konsumenter och företagsaktörer när de överväger om de ska delta i gränsöverskridande 
handel eller inte. Företag som är verksamma över gränserna i Europa står inför 27 olika 
uppsättningar av regler på nyckelområden såsom moms, posttjänster eller immateriella 
rättigheter, för att nämna ett par exempel, vilket leder till att kostnaderna för att etablera ett 
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alleuropeiskt företag är mycket höga, ibland alltför höga för små och medelstora företag. I EU 
klassificeras 99 procent av företagen som små och medelstora företag. De utgör ryggraden i 
EU:s ekonomi eftersom de skapar 85 procent av arbetstillfällena.

Den digitala ekonomin skulle kunna vara av avgörande betydelse för deras utveckling och 
hjälpa dem att finna vägen ut ur den innevarande krisen. Det är därför ytterst viktigt att 
övervinna dessa hinder för att ge dem nya möjligheter och för att stimulera den ekonomiska 
tillväxten och skapa arbetstillfällen.

Å andra sidan har möjligheterna minskat för konsumenterna att fullt ut dra nytta av den 
digitala inre marknaden, vilket är av lika stor betydelse. Eftersom många nätbutiker av 
ovannämnda skäl inte är villiga att sälja till konsumenter från alla EU-länder avbryts ofta 
transaktioner på nätet när konsumenten är bosatt utanför en viss marknad. I genomsnitt 
misslyckas 61 procent av alla gränsöverskridande beställningar av denna anledning.

Enligt den senaste resultattavlan för konsumentmarknaden och dess studie om e-handel av 
varor kan konsumenter spara pengar på 13 av de 15 produktkategorier för vilka priser 
insamlades. Studien visar också att konsumenterna har åtminstone dubbelt så många
valmöjligheter när de handlar på nätet som när de handlar i fysiska butiker. Om de handlar på 
nätet över hela EU har de uppemot 16 gånger så många produkter att välja mellan. Genom att 
handla på nätet vinner EU:s konsumenter redan runt 11,7 miljarder euro enbart när det gäller 
varor (ett belopp som motsvarar 0,12 procent av EU:s BNP). Om e-handeln växte till att 
utgöra 15 procent av den totala detaljhandelssektorn och om hindren på den inre marknaden 
avlägsnades skulle konsumenternas välfärdsvinster uppgå till 204 miljarder euro 
(motsvarande 1,7 procent av EU:s BNP). 

Detta är fyra gånger högre än i en situation där marknaden fortsatt är fragmenterad längs 
nationella gränser. Två tredjedelar av konsumenternas välfärdsvinster beror på ett ökat urval 
på nätet, vilket är betydligt större på en gränsöverskridande marknad.

EU befinner sig vid ett vägskäl rörande sin framtida ekonomiska utveckling, och vi måste 
bestämma oss om vi vill tillhandahålla en god eller ogynnsam affärsmiljö för våra företag. Vi 
bör bestämma oss för om vi vill ha ett Europa utan hinder eller om vi förblir fastlåsta i ett 
Europa med hinder för nyföretagande och sysselsättning. 

Detta år, när vi firar tjugoårsjubileet för skapandet av den inre marknaden, bör vi ge vår 
ekonomi den nödvändiga skjutsen framåt som skapandet av den digitala inre marknaden 
skulle utgöra. Under 1980- och 1990-talet skapade förverkligandet av de fyra friheterna 
enorma möjligheter och tillfällen. Idag skulle utvidgandet av den inre marknaden till en 
digital inre marknad skapa många fler. Den digitala revolutionen erbjuder vår ekonomi, våra 
företag och våra medborgare möjligheten att skapa tillväxt och sysselsättning genom den 
digitala inre marknaden.

EU-institutionerna har under de två senaste åren utarbetat flera initiativ i detta hänseende, 
olika meddelanden från kommissionen och betänkanden från parlamentet. Utskottet för den 
inre marknaden och konsumentskydd har till och med skapat en särskild arbetsgrupp för den 
digitala inre marknaden och e-handel som undersöker hinder och föreslår konkreta 
handlingslinjer för att förbättra den nuvarande situationen. Men vi måste ta ett steg till. Det 
behövs fler särskilda politiska förslag, fler djupgående reformer av den nuvarande situationen.
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Europa befinner sig i rörelse från industrialismens tidsålder till en global kunskaps- och 
tjänstebaserad nätverksekonomi. Detta nödvändiggör ofrånkomligen förändringar inte bara i 
ekonomin utan även i de institutioner och system som utarbetats för en annan epok. Detta 
initiativ lägger tonvikten på den överlägsna betydelsen av den nya teknikens omdanande kraft, 
såväl som på utbildning, yrkeskunskap och livslångt lärande, och försöker stimulera till debatt 
och rikta allmänhetens uppmärksamhet på de frågor som står i centrum för en framgångsrik 
kunskapsekonomi.

Föredraganden välkomnar de fem åtgärdsrekommendationer för utvecklingen av politik och 
praktik på området som omfattas av kommissionens meddelande om ”Samstämmiga ramar för 
att öka tilltron till en inre e-marknad för e-handel och nättjänster”, men han skulle vilja 
eftersträva en djupgående analys av följande fyra sammanbundna åtgärdsområden:

1. Små och medelstora företag.

EU har redan gjort mycket för att förbättra situationen för små och medelstora företag men det 
återstår fortfarande mycket att göra för att minska byråkratin, förenkla tillgången till 
finansiella instrument och förbättra de små och medelstora företagens tillgång till EU-
marknaden och den internationella marknaden. Det finns ungefär 23 miljoner små och 
medelstora företag som representerar 99 procent av företagen i EU och tillhandahåller 
85 procent av arbetstillfällena. De utgör den huvudsakliga drivkraften för ekonomisk tillväxt, 
innovation, sysselsättning och social integration. Det har erkänts i EU:s digitala agenda – som 
är ett av flaggskeppsinitiativen i Europa 2020-strategin – att informations- och 
kommunikationstekniken har varit orsak till en stor skjuts framåt för tillväxten och att den har 
ökat de små och medelstora företagens produktivitet, vilket i sin tur har förbättrat 
medborgarnas och konsumenternas välfärd. Innovativa små och medelstora företag har en 
särskild roll att spela när det gäller att åstadkomma innovation och tillväxt genom att göra det 
möjligt för ny, omdanande teknik att ge ny kraft åt produktiviteten, effektiviteten och 
konkurrenskraften både för industrin och den offentliga sektorn. Innovativa företag är redan 
de som är drivkraften bakom tillväxten i Europa, eftersom informations- och 
kommunikationstekniksektorn utgör ungefär 25 procent av BNP-tillväxten.

Teknikintensiva små och medelstora företag växer och exporterar inte bara i dubbelt så stor 
omfattning som andra små och medelstora företag, men skapar också dubbelt så många 
arbetstillfällen. En mer omfattande teknikanvändning är nödvändig i alla företag över alla 
sektorer. Enligt McKinsey Global Institute härrör 75 procent av det ekonomiska värde som 
skapas av internet från traditionella företag som använder internetbaserad teknik för att sänka 
driftskostnaderna för sina verksamheter.

2. Att övervinna de kvarvarande problemen på den digitala inre marknaden. Den 
digitala inre marknaden kan bidra till att uppnå många av EU:s politiska mål, inklusive målen 
för Europa 2020 att modernisera EU:s arbetsmarknader och göra ekonomin miljövänligare. 
För närvarande har vi dock 27 digitala inre marknader i stället för enbart en. De befintliga 
reglerna behöver uppdateras för att möjliggöra en digital inre marknad. Fragmenteringen av 
EU:s digitala inre marknad förhindrar många små och medelstora företag från att dra nytta av 
internet och informations- och kommunikationstekniken eftersom de inte har råd med samma 
rättsliga, skattemässiga och/eller administrativa kostnader som stora företag. Att genomföra 
punkterna på följande ”att göra”-lista, bland andra åtgärder, är en nödvändig förutsättning om 
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EU hoppas kunna dra fördel av den digitala inre marknadens potential i en sektor av 
ekonomin där konkurrenskraften, skapandet av arbetstillfällen och produktiviteten i framtiden 
kommer att bestämmas:

 Utöka utbredningen och användningen av ultra-höghastighetsbredband. 
 Skapa pålitliga, säkra och effektiva betalningssystem online. 
 Rationalisera och förenkla komplicerade och överlappande momssystem. 
 Sänka leveranskostnaderna över gränserna och öka leveranssäkerheten. 
 Utveckla ett EU-omfattande ramverk med harmoniserade regler för dataskydd som tar 

hänsyn till ny teknik såsom molnbaserade datortjänster.
 Utarbeta en EU-strategi för immateriella rättigheter.
 Korrekt tillämpa artikel 20 i tjänstedirektivet.

3. Att bygga upp tillit och förtroende för den digitala inre marknaden. Förtroende är en 
av de viktigaste framgångsfaktorerna för utvecklingen av e-handel och onlinetjänster. 
Ytterligare åtgärder är obligatoriska för att stimulera e-handelns utveckling genom att skapa 
tillit. Man måste skapa en onlinemarknad på vilken konsumenterna kan känna förtroende 
genom att säkerställa öppenhet, säkerhet och skydd av användarrättigheter. Viktiga statistiska 
uppgifter talar för sig själv och bör få beslutsfattarnas varningsklockor att ringa.

 EU är fortfarande mycket svagt utvecklat när det gäller höghastighetsbredband eftersom 
endast 0,9 procent av uppkopplingarna har en hastighet på 100 megabit per sekund, vilket 
är långt ifrån målsättningen i den digitala agendan att 50 procent av alla 
internetuppkopplingar ska utgöras av höghastighetsbredband senast 2020. 

 Europa utbildar inte tillräckligt många yrkesutövare inom informations- och 
kommunikationsteknik och underskottet av digital yrkeskunskap 2015 beräknas bli så 
omfattande som 700 000 yrkesutövare; detta i en tid då en historiskt hög andel av 
befolkningen, 10,2 procent och oroväckande 22,4 procent bland ungdomar, står utanför 
arbetsmarknaden. 

 Nästan hälften av alla konsumenter i Europa är inte intresserade av att handla över 
gränserna på grund av oro för leveranssäkerheten, en oro som i genomsnitt är dubbelt så 
hög som för leveranser inom landet. 

 Av alla internetanvändare undviker 35 procent att handla på nätet på grund av oro för 
betalningssäkerheten, brist på rättssäkerhet, osv.

Att skapa en effektiv europeisk förtroendemärkning för näthandel skulle vara nästa steg för att 
bygga vidare på den grund som utgörs av de ovanstående åtgärderna, och dessutom utarbeta 
effektiva och tillgängliga alternativa tvistlösningsmekanismer och mekanismer för 
tvistlösning online, eller förstärka ytterligare tillämpningsverktyg. Att införa ett effektivt 
system för elektroniska signaturer hade varit av avgörande betydelse för att främja 
förtroendet, såväl som att införa en uppförandekod för EU-onlinerättigheter och att bättre 
informera om användarrättigheter i EU.

4. Att lägga grunden för ett mer konkurrenskraftigt EU. Att hamna på efterkälken vad 
gäller informations- och kommunikationsteknik och innovation skulle få förödande 
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konsekvenser på lång sikt. Av denna anledning är det en brådskande prioritering att den 
digitala inre marknaden blir en källa som bidrar till en affärsmiljö som underlättar företagens 
investeringar i forskning och utveckling. Åtgärder såsom Fonden för ett sammanlänkat 
Europa, e-upphandling och riktlinjer för elektroniska signaturer hade varit viktiga 
katalysatorer för att skapa en grund för teknisk utveckling och innovation för företag. 

Det är föredragandens åsikt att ett genomförande och en anpassning av de befintliga reglerna 
för att fullborda den digitala inre marknaden kommer att hjälpa Europa att bli en aktör som är 
likvärdig sina konkurrenter på den globala marknaden och också att göra det möjligt för 
Europa att finna vägen ut ur den nuvarande ekonomiska krisen, starkare än tidigare och redo 
att möta utmaningarna i 2000-talets globala ekonomi.


