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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

Det indre marked for energi 

1. minder om, at den gældende EU-lovgivning har til formål at beskytte forbrugernes 
rettigheder og skabe et solidt grundlag for et konkurrencedygtigt europæisk energimarked; 
påpeger, at den imidlertid stadig ikke er blevet gennemført korrekt i adskillige 
medlemsstaters nationale lovgivning;

2. opfordrer indtrængende alle medlemsstater til at gennemføre den tredje energipakke og 
anden relateret EU-lovgivning fuldt ud og overholde de vedtagne frister; anmoder 
Kommissionen om nøje at overvåge gennemførelsen af disse regler;

3. minder om, at traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i sin artikel 194 
fastslår, at Unionens politik på energiområdet skal føres i en ånd af solidaritet mellem
medlemsstaterne; påpeger, at gennemførelsen af det indre marked for energi bør tage 
hensyn til de strukturelle socioøkonomiske forskelle mellem de europæiske regioner og 
ikke bør medføre byrder for medlemsstaterne;

4. understreger det presserende behov for at træffe foranstaltninger på medlemsstats- og EU-
plan for at fjerne planlægningsmæssige og lovgivningsmæssige hindringer for 
investeringer i energiinfrastruktur med henblik på at frigøre det indre markeds potentiale;

5. opfordrer Kommissionen til at fremme hasteforanstaltninger med henblik på at afhjælpe 
de eksisterende ubalancer i energiinfrastrukturerne i EU, der er til hindring for 
gennemførelsen af det indre marked for energi og opfyldelsen af Europa 2020-målene;

6. opfordrer medlemsstaterne til at give de nationale tilsynsmyndigheder de fornødne 
beføjelser og ressourcer til at kunne udføre deres funktioner, som f.eks. kontrol og grundig 
behandling af kundeklager; anmoder Kommissionen og ACER om at fremsætte 
henstillinger om, hvordan de nationale tilsynsmyndigheders beføjelser kan styrkes; 
opfordrer Kommissionen til at fremme forbedring af koordineringen og udvekslingen af 
bedste praksis og oplysninger mellem de nationale tilsynsmyndigheder og de kompetente 
nationale og europæiske myndigheder;

7. understreger, at der afhængig af leverandørerne findes betydelige forskelle for så vidt 
angår mængden og kvaliteten af den information, de europæiske energiforbrugere 
modtager via deres energiregninger; understreger den afgørende vigtighed af, at 
forbrugerne modtager rettidig og fyldestgørende information om forbrug og takster, så de 
kan vælge den energileverandør, der passer dem;

8. påpeger, at forbrugerne i visse EU-medlemsstater hidtil ikke haft mulighed for frit at 
vælge en leverandør og betale en konkurrencedygtig og rimelig pris for elektricitet;
påpeger, at forbrugerne bør tilbydes omfattende rådgivning og undervisning for at sikre 
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deres aktive deltagelse, og at der er behov for oplysningskampagner, som kan sætte dem i 
stand til at drage fordel af udbredelsen af intelligente energisystemer; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at stimulere og muliggøre forbrugernes deltagelse i 
indførelsen af intelligente energisystemer, navnlig ved at udtænke let tilgængelige, 
effektive og gennemsigtige finansieringsordninger og fremme intelligente målere, som 
giver forbrugerne et klart overblik over deres energiforbrug; understreger, at gas- og 
elpriserne i Europa skal være rimelige, gennemsigtige og let sammenlignelige; 
understreger behovet for at fremme gennemskuelig og præcis fakturering baseret på det 
faktiske forbrug, et standardformat for fakturaer og udbredelse af effektive og omfattende 
prissammenligningsredskaber samt mulighed for let og hurtigt at skifte leverandør;

9. opfordrer til etablering af en fælles metode og et fælles, forståeligt og let anvendeligt 
format til energirelaterede regninger, med et minimum af oplysninger, som leverandørerne 
skal inkludere ved fakturering for at sætte forbrugerne i stand til at forstå indholdet af 
deres energiregninger overalt i EU og dermed bruge energien på mere økonomisk og 
effektiv facon;

10. påpeger, at visse medlemsstater har haft positive erfaringer med at pålægge 
energiselskaberne energisparekrav, idet dette har givet mange fordelagtige resultater, 
herunder en mere udbredt brug af intelligente elmålere til gavn for forbrugerne;

11. gør opmærksom på betydningen af foranstaltninger til at forøge energieffektiviteten, især i 
byggesektoren; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der findes et tilstrækkeligt antal 
energirevisorer, så alle forbrugere har adgang til energirevision; opfordrer 
medlemsstaterne og Kommissionen til i den kommende flerårige finansielle ramme at 
sikre midler til finansiering af energibesparende foranstaltninger i byggesektoren og især i 
boligsektoren; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at udvikle et lovgrundlag, 
der kan give incitament til og sikre, at energileverandørerne involveres i gennemførelsen 
af foranstaltninger til forøgelse af bygningers energimæssige ydeevne;

Et digitalt indre marked

12. opfordrer Kommissionen til at overvåge markedet og lukke lovgivningsmæssige huller, 
der er til hinder for den fulde gennemførelse af det digitale indre marked og det indre 
marked for telekommunikation;

13. minder om, at et digitalt indre marked med 500 mio. forbrugere, hvor tjenester kan 
bevæge sig frit, er en afgørende drivkraft for konkurrenceevnen og den økonomiske 
vækst, skabelsen af højtkvalificerede job og fremme af den konvergensproces, der skal 
gøre EU til en videnbaseret økonomi;

14. påpeger, at et europæisk marked med næsten 500 mio. mennesker, der er koblet til 
højhastighedsbredbånd, vil bane vejen for udviklingen af det indre marked; understreger 
behovet for at kæde den digitale dagsorden sammen med leveringen af nye tjenester, 
såsom e-handel, e-sundhed, e-læring, e-banking og e-forvaltningstjenester;

15. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre EU's telekommunikationslovgivning til tiden 
og anmoder Kommissionen om nøje at overvåge denne gennemførelsesproces og 
sanktionere manglende gennemførelse;
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16. påpeger, at afskaffelse af roamingtakster for mobiltelekommunikation i hele Europa bør 
være et mål for EU, der skal opnås som et middel til at gennemføre det digitale indre 
marked og det indre marked for telekommunikation, skabe konkurrence blandt 
tjenesteudbydere ved at give nye virksomheder adgang til markedet, håndhæve 
forbrugernes rettigheder og skabe en sammenhængende og fleksibel digital platform og 
telekommunikationsplatform for EU;

17. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de nationale tilsynsmyndigheder har ressourcerne 
til at overvåge og sanktionere ulige tjenestekvalitet, og at der tages hensyn til feedback fra 
forbrugerne; opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte oplysningskampagner for at gøre 
forbrugerne bevidste om deres rettigheder med henblik på at styrke deres 
forhandlingsposition over for udbydere af kommunikationstjenester;

18. opfordrer de nationale tilsynsmyndigheder og forbrugerorganisationer til at skabe 
overskuelighed og gennemsigtighed i udbuddet af telekommunikationstjenester og priser 
for forbrugerne; henstiller, at priserne for telekommunikationstjenester (f.eks. tale, sms, 
data) angives i et ensartet format (pris pr. minut, pris pr. sms, pris pr. MB) for at gøre det 
lettere at sammenligne de udbudte tjenester og sikre, at bundtede tjenester er 
sammenlignelige; en sådan sammenligning bør endvidere omfatte andre elementer, såsom 
minimumsperioder og strafgebyrer, der også kan påvirke prisen; understreger, at kunder 
gratis bør kunne tilgå til alle oplysninger om deres valgmuligheder i relation til en 
tjenesteydelse; mener, at det for at begrænse omfanget af ubehagelige overraskelser på 
regningen og øge forbrugernes bevidsthed bør være muligt for sidstnævnte at fastsætte 
forbrugsgrænser, ikke kun i forbindelse med roaming, men også for indenlandske 
tjenester, især datatjenester, eftersom de i mange tilfælde ikke er klar over, hvordan deres 
forbrug vil indvirke på deres regninger;

19. opfordrer medlemsstaterne til at tage de nødvendige skridt for at lette mindre operatørers 
adgang til mobiltjenestemarkedet, der i dag er præget af nogle få dominerende aktører;

Adgang for SMV'er til finansiering, offentlige indkøb og støtteforanstaltninger

20. opfordrer Kommissionen til at forbedre SMV'ernes adgang til kapitalmarkederne ved at 
strømline informationen og gøre finansieringsprocedurerne lettere, mere effektive og mere 
gennemsigtige; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme SMV'ers deltagelse 
i offentlige indkøb ved at lancere elektroniske indkøbsprocedurer, forenkle 
administrationen, mindske bureaukratiet, opdele indkøb i delaftaler og fremskynde 
betalinger til underleverandører;

21. påpeger, at EU-virksomhedernes deltagelse i grænseoverskridende offentlige indkøb 
fortsat er meget lav, og at EU-virksomheder, navnlig SMV'er, møder vanskeligheder, når 
de deltager i grænseoverskridende offentlige indkøb som følge af de forskelligartede og 
komplicerede administrative procedurer; påskønner den reform af offentlige indkøb, som 
Kommissionen har foreslået, og mener, at fastsættelsen af fælles principper på EU-plan i 
kombination med fleksible, klare og enkle regler for offentlige indkøb vil gøre det muligt 
for virksomheder, frem for alt SMV'er, at sikre en bedre udnyttelse af de muligheder, der 
er forbundet med grænseoverskridende offentlige indkøb; 

22. understreger, at de nationale offentlige e-indkøbssystemer bør blive mere avancerede for 
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at fremme grænseoverskridende tjenesteydelser og sikre realiseringen af det indre marked 
for tjenesteydelser samt den fulde gennemførelse af tjenesteydelsesdirektivet;

23. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at lette investeringsmulighederne for 
innovative nystartede virksomheder ved at fjerne de faktorer, der hindrer fremkomsten af 
et EU-marked for risikovillig kapital;

24. understreger, at det er nødvendigt at indføre et offentligt e-indkøbssystem i hele EU, 
hvilket vil sikre større gennemsigtighed og bedre konkurrenceevne samt en mere effektiv 
anvendelse af offentlige midler;

25. opfordrer medlemsstaterne til at benytte de eksisterende strukturer og oprettelsen af 
kvikskranker til at forenkle og lette adgangen til information, hvorigennem SMV'er kan 
ansøge om europæisk, national og lokal støtte, under hensyntagen til, at kvikskranker 
giver større merværdi, når deres oprettelse finansieres over de eksisterende forvaltningers 
budgetter og dermed ikke indebærer en merudgift for skatteyderne; understreger deres 
betydning som grundlæggende udgangspunkter med henblik på at tiltrække og aktivere 
private investeringer inden for forskning og energi og opfordrer Kommissionen til at 
styrke foranstaltningerne for at skabe yderligere forenkling og gennemsigtighed i de 
europæiske, nationale og lokale finansieringsrammer; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at lette SMV'ers adgang til finansiering ved at forenkle reglerne for 
indgivelse af oplysninger og fremme onlinedatalagre til certifikater og andet 
dokumentationsmateriale;

26. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre aftaler, der giver SMV'er 
mulighed for at operere over hele Europa og kommercialisere deres idéer ved at give dem 
bedre adgang til markederne og mindske bureaukratiet;

27. gør opmærksomhed på vigtigheden af at udvikle europæiske standarder som en absolut 
forudsætning for såvel gennemførelsen af det indre marked som styrkelsen af EU's 
internationale konkurrenceevne; opfordrer Kommissionen til at sikre lettere adgang til 
europæiske standarder for SMV'er og mikrovirksomheder;

E-handel

28. glæder sig over den betydelige vækst i e-handel og henleder opmærksomheden på 
forbrugernes bekymringer over transaktionssikkerheden; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til at styrke de lovgivningsmæssige rammer for at beskytte forbrugere, der 
benytter e-handel, og at udvikle en ramme for sikkerhedscertificering af e-
handelswebsteder, finansielle institutioner og offentlige institutioner med henblik på at
give forbrugerne vished om, at de trygt kan besøge de pågældende websteder;

29. understreger, at det er bydende nødvendigt for EU at sikre, at erhvervslivet og forbrugerne 
har tillid og midler til at handle online for at øge den grænseoverskridende handel; 
opfordrer derfor til at forenkle licensordningerne og oprette en effektiv ramme for 
ophavsret;

30. opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at gennemføre forbrugerrettighedsdirektivet og 
opfordrer Kommissionen til at udnytte alle tilgængelige midler til at stimulere en større 
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udbredelse af e-handel som en normal forretningspraksis i forbindelse med både 
transaktioner mellem virksomheder og forbrugere samt transaktioner mellem 
virksomheder;

31. opfordrer til at etablere en kvikskranke for moms i hver medlemsstat med henblik på at 
lette grænseoverskridende e-handel for SMV'er samt iværksættere;

Det indre marked for tjenesteydelser

32. beklager, at den frie bevægelighed for tjenesteydelser, der tegner sig for 70 % af Unionens 
BNP, er alvorligt hæmmet af administrative hindringer og forskellige nationale regler; går 
derfor ind for fuld gennemførelse og udvidelse af direktivet for tjenesteydelser, 
omfattende alle tjenesteydelser i en moderne videnbaseret økonomi;

33. understreger, at e-forvaltning især er til gavn for borgerne og SMV'erne i EU på grund af 
lavere administrative omkostninger, eftersom borgere og SMV'er ofte møder 
uoverstigelige hindringer, når de opererer på tværs af grænserne i EU;

34. påpeger, at de største hindringer for grænseoverskridende adgang til offentlige 
forvaltningers e-tjenester er knyttet til brugen af elektroniske signaturer og e-identifikation 
samt den manglende kompatibilitet mellem e-forvaltningssystemerne på EU-plan; 
opfordrer Kommissionen til at revidere direktivet om e-signaturer for at sikre gensidig 
anerkendelse heraf;

35. understreger, at e-forvaltningsapplikationerne bør gennemgås og om nødvendigt ændres, 
så de også er tilgængelige for ikke-hjemmehørende brugere; understreger, at der er behov 
for kompatibilitet på lokalt, regionalt og nationalt plan samt på EU-plan;

36. opfordrer medlemsstaterne til at gøre brug af ikt-værktøjer med henblik på at forbedre 
gennemsigtighed og ansvarlighed, lette de administrative byrder, forbedre de 
administrative processer, nedbringe CO2-emissionerne, spare offentlige ressourcer og 
bidrage til til et mere deltagelsesbaseret demokrati og samtidig højne tillidsniveauet;

37. beklager, at det lovgivningsforslag, der sigtede på at opnå fuld adgang til den offentlige 
sektors websteder inden 2015, er blevet udsat; hilser køreplanen for e-inddragelse 
velkommen og anmoder om, at Web Accessibility Initiative (WAI) og retningslinjerne for 
webindholdstilgængelighed (WCAG) for e-forvaltningsportaler gennemføres;

38. påpeger, at rejsende stadigvæk har problemer med at reservere og købe billetter til 
multimodale rejser i EU, og opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og virksomheder i 
transportsektoren til at sørge for, at der indføres et integreret, multimodalt billetsystem 
inden 2015;

39. glæder sig over e-faktureringsinitiativet, der har til formål at gøre e-fakturering til den 
fremherskende faktureringsmetode i EU inden 2020, og Kommissionens beslutning om at 
oprette EU-multiinteressentforummet om e-fakturering (EMSFEI);

40. understreger de betydelige fordele ved e-fakturering (kortere betalingsfrister, færre fejl, 
mere effektiv momsopkrævning, lavere tryknings- og forsendelsesomkostninger og 
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integreret behandling af kommercielle aktiviteter) og opfordrer industriorganisationer og 
de europæiske standardiseringsorganisationer til at fortsætte deres bestræbelser på at 
fremme konvergens hen imod en fælles datamodel for e-fakturering;

41. påpeger, at forskelle i reguleringen af e-signaturer i medlemsstaterne fortsat er en 
væsentlig hindring for et velfungerende indre marked i EU, navnlig inden for 
tjenesteydelser; mener, at det er vigtigt at oprette et fælles system for anerkendelse af e-
signaturer i hele EU;

42. understreger vigtigheden af retssikkerhed, et gennemsigtigt teknisk miljø samt åbne og 
interoperable e-faktureringsløsninger baseret på fælles lovgivningskrav, 
virksomhedsprocesser og fælles tekniske standarder med henblik på at fremme den 
udbredte anvendelse heraf;
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