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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:

1. fremhæver, at internettjenester udbydes i en grænseoverskridende målestok, og at de 
derfor kræver en samordnet indsat i overensstemmelse med den digitale dagsorden for 
Europa;

2. påpeger, at et europæisk marked med næsten 500 millioner mennesker, der har forbindelse 
til højhastighedsbredbånd, vil kunne bane vejen for udviklingen af det indre marked; 
understreger behovet for at kæde den digitale dagsorden sammen med udbuddet af nye 
tjenester, inden for eksempelvis e-handel, e-sundhed, e-læring, e-banking og e-
forvaltning;

3. minder om, at et digitalt indre marked, hvor tjenester kan bevæge sig frit på et marked 
med 500 millioner forbrugere, er en afgørende drivkraft for konkurrenceevnen og den 
økonomiske vækst, hvilket sikrer højtkvalificerede job og letter EU's udvikling hen mod at 
blive en videnbaseret økonomi;

4. understreger, at bredbånd og internettet er vigtige drivkræfter bag økonomisk vækst, 
vidensamfundet, jobskabelse, innovation og europæisk konkurrenceevne samt sætter skub 
i onlinehandel og -tjenester; understreger, at forbrugere og virksomheder har brug for 
bredbåndsadgang for at kunne drage fuld nytte af internettet;

5. påpeger, at mere konkurrence, gennemsigtighed vedrørende forvaltning af strømmene og 
kvaliteten af tjenesteydelserne, såvel som hvor let det er at skifte over er blandt 
minimumsbetingelserne for at kunne sikre netneutralitet; gentager sin støtte til et åbent 
internet, hvor indhold og individuelle kommercielle tjenester ikke kan blokeres; minder 
om de seneste undersøgelsesresultater fra Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og finder, at der er 
brug for yderligere tiltag for at sikre netneutralitet;

6. fremhæver endnu en gang de potentielle udfordringer i forbindelse med afvigelse fra
netværksneutralitet, herunder konkurrencebegrænsende adfærd, blokering for innovation, 
begrænsning af ytringsfriheden, mangel på forbrugerbevidsthed og krænkelse af 
privatlivets fred, og den kendsgerning, at manglende netneutralitet rammer både 
virksomheder og forbrugere samt samfundet som helhed;

7. understreger, at det er vigtigt for udviklingen af det europæiske digitale indre marked, at 
der fortsat gøres bestræbelser på at skabe adgang overalt til højhastighedsinternet for alle 
forbrugere gennem fremme af adgang til faste og mobile internetforbindelser og opstilling 
af næste-generation-infrastruktur; understreger, at dette kræver politikker, som fremmer 
adgang på konkurrencevilkår;

8. understreger, at det kræver en koordineret indsats at opnå et fuldt funktionsdygtigt digitalt 
indre marked og sikre, at alle borgere uanset alder, opholdssted, uddannelse og køn har 
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adgang til internettet og besidder de nødvendige færdigheder til at bruge det; 

9. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at give nye impulser til den 
europæiske strategi om hurtigt og ultrahurtigt bredbånd og opdatere de relevante mål;

10. fastholder, at digitale kompetencer er afgørende for udviklingen af et konkurrencedygtigt 
digitalt indre marked, og at alle europæere bør bringes i besiddelse af de relevante digitale 
færdigheder; fremhæver det essentielle tilsagn om at halvere graden af manglende digitale 
færdigheder og kompetencer inden 2015;

11. anerkender behovet for at skabe måder, hvorpå borgernes tiltro og tillid til internetmiljøet 
styrkes og til at sikre beskyttelsen af personfølsomme oplysninger, privatlivets fred og 
ytrings- og informationsfrihed, herunder ved fjernelse af de geografiske, tekniske og 
organisationsmæssige hindringer, de består inden for afhjælpningsmekanismerne;

12. er af den faste overbevisning, at beskyttelsen af privatlivets fred ikke kun udgør en central 
værdi i EU, men at den desuden spiller en central rolle i at fremme den nødvendige 
brugertillid til det digitale miljø, således at det digitale indre marked kan udvikles fuldt ud; 
glæder sig derfor over Kommissionens forslag om at tilpasse databeskyttelsesdirektivet til 
det nuværende digitale miljø og dermed fremme onlinemiljøets innovative karakter og 
sætte skub i udviklingen af nye lovende teknologier såsom cloud computing;

13. understreger, at onlinemarkeder bør være så fleksible som muligt for at skabe bedre 
forretnings- og udviklingsmuligheder inden for denne sektor;

14. opfordrer til et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger; 
opfordrer samtidig til, at der etableres en ramme, der kan lette e-fakturering; understreger i 
begge tilfælde betydningen af interoperabilitet og åbne standarder med henblik på at 
fremme et maksimalt markedspotentiale og konkurrencen;

15. understreger, at en velfungerende digital økonomi er af afgørende betydning for en 
velfungerende EU-økonomi; bemærker imidlertid, at den frie udveksling af digitale 
tjenester på nuværende tidspunkt hæmmes alvorligt af fragmenterede regler på nationalt 
plan, hvor virksomhederne står over for mange hindringer, hvis de ønsker at sælge på 
tværs af grænserne i EU, hovedsageligt på grund af de forskellige bestemmelser, der 
gælder på nationalt plan på områder som forbrugerbeskyttelse, moms, produktspecifikke 
regler og betalingstransaktioner; opfordrer EU-institutionerne til at styrke deres tilsagn om 
at fjerne de vigtigste lovgivningsmæssige hindringer for grænseoverskridende 
onlinetransaktioner inden udgangen af 2015; opfordrer Kommissionen til fortsat at foreslå 
målrettet lovgivning til at imødegå de væsentligste hindringer;

16. understreger vigtigheden af kvikskranker for moms med henblik på at lette 
grænseoverskridende e-handel for SMV'er og fremme e-fakturering; påpeger imidlertid, at 
sådanne kvikskranker kun bør oprettes inden for rammerne af de nuværende institutioner, 
uden at byrden for skatteyderne øges;

17. glæder sig over Kommissionens lovforslag om en forordning om elektronisk identifikation 
og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked, som, idet det 
omfatter gensidig anerkendelse og accept på EU-plan af anmeldte elektroniske 
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identifikationsordninger, har potentiale til at muliggøre sikker og problemfri elektronisk 
kommunikation mellem virksomheder, borgerne og de offentlige myndigheder, hvorved 
effektiviteten i offentlige og private online-tjenester, e-business og elektronisk handel i 
EU kan øges;

18. understreger betydningen af en harmoniseret tilgang til undtagelser og begrænsninger 
inden for ophavsret samt af de harmoniserede lovbestemte undtagelser for varemærker og 
patenter, som ofte er til gavn for forskere og udviklere, for at sikre, at nye, innovative 
tjenester lettere kan udvikles, implementeres og tages i brug af kunderne, og for at sikre 
den nødvendige retssikkerhed for forskerhold, innovatorer, kunstnere og brugere, således 
at et blomstrende europæisk digitalt miljø kan bryde frem;

19. 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;

20. er enig med Kommissionen i, at den nuværende retlige ramme, som er opstillet i direktivet 
om elektronisk handel, ikke kræver nogen gennemgang; understreger imidlertid behovet 
for yderligere afklaring med henblik på gennemførelsen af anmeldelses- og 
fjernelsesprocedurerne til håndtering af ulovligt indhold;

21. understreger den potentielle værdi af offentlige serviceydelsers overgang til digitale 
tjenester for forbrugere og virksomheder og opfordrer medlemsstaterne til at udforme 
nationale planer for offentlige serviceydelsers overgang til digitale tjenester, som bør 
omfatte mål og foranstaltninger rettet mod, at alle offentlige serviceydelser kommer 
online og bliver tilgængelige inden 2015;

22. påpeger, at den offentlige sektors brug af informations- og kommunikationsteknologi er 
hjørnestenen i udviklingen af det digitale samfund og vidensamfundet, og opfordrer derfor
indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle sikre og effektive e-
tjenester yderligere; bemærker, at grænseoverskridende interoperabilitet er en 
forudsætning for indførelsen af grænseoverskridende e-faktureringsløsninger, navnlig 
hvad angår e-identifikation og e-signaturer;

23. bemærker, at Parlamentet i sin beslutning af 20. april 2012 om "et konkurrencedygtigt 
digitalt indre marked – e-forvaltning som spydspids" understregede betydningen af 
retssikkerhed, et gennemsigtigt teknisk miljø og åbne og interoperable e-
faktureringsløsninger baseret på fælles lovgivningskrav, virksomhedsprocesser og 
tekniske standarder med henblik på at lette en generel indførelse;

24. påpeger, at det for at lette gennemførelsen af det digitale indre marked er nødvendigt at 
fortsætte arbejdet med harmonisering af lovgivningen om intellektuelle 
ejendomsrettigheder, samtidig med at borgernes rettigheder og friheder respekteres;

25. opfordrer Kommissionen til at vurdere behovet for at fastsætte ensartede, åbne EU-
standarder for e-identifikation og e-signaturer;

26. konstaterer, at de største hindringer for grænseoverskridende adgang til offentlige 
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forvaltningers e-tjenester er knyttet til brugen af elektroniske signaturer og e-identifikation 
samt den manglende kompatibilitet mellem e-forvaltningssystemerne på EU-plan; glæder 
sig over Kommissionens forslag til en forordning om elektronisk identifikation og 
aktivforvaltningstjenester for elektroniske transaktioner på det indre marked;

27. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde beredskabsplaner for netværkshændelser til 
håndtering af internetafbrydelser eller cyberangreb af grænseoverskridende relevans, 
herunder EU-planer og nationale planer for essentiel informationsinfrastruktur, og til at 
udforme strategier for en mere modstandsdygtig og pålidelig infrastruktur; understreger, at 
det internationale samarbejde inden for dette område bør intensiveres; minder om, at 
ansvaret for netværks- og informationssikkerhed påhviler alle interessehaverne, herunder 
brugere i hjemmet, serviceudbydere og produktudviklere; anbefaler, at der tilskyndes til 
kurser og oplæring i internetsikkerhedsrelaterede forhold for både borgere og fagfolk;

28. understreger, at internettet i stadig større grad bruges på mobile enheder, og opfordrer til,
at der tages skridt til at sikre, at et bredere radiobølgespektrum er til rådighed for det 
mobile internet, og til at forbedre kvaliteten af de e-tjenester, der udbydes på disse mobile 
enheder; mener, at den fremtidige tildeling af radiofrekvenser skal bane vejen for 
europæisk lederskab inden for trådløse applikationer og nye tjenester for at styrke den 
europæiske vækst og globale konkurrenceevne;

29. bemærker, at både fast og mobil datatrafik vokser med eksplosiv hast, og at en række 
foranstaltninger, såsom mere harmoniseret tildeling af frekvenser til trådløst bredbånd, 
mere effektiv frekvensanvendelse og en hurtig udbygning af næste generations 
adgangsnetværk, vil være afgørende for at håndtere denne vækst;

30. mener, at en vurdering af behovet for at åbne op for 700 MHz-båndet til mobil datatrafik 
er et nødvendigt første skridt for at imødekomme fremtidige krav til kapacitet;

31. anerkender, at højhastighedsnet er en forudsætning for udviklingen af onlinetjenester og 
økonomisk vækst; opfordrer Europa-Kommissionen til at udarbejde målsætninger for 
verdens førende digitale dagsorden for derved at sikre, at Europa bliver globalt førende 
med hensyn til internethastighed og forbindelsesmuligheder; opfordrer medlemsstaterne 
til at videreudvikle de nationale bredbåndsplaner og vedtage operationelle planer med 
konkrete foranstaltninger til gennemførelse af ambitiøse bredbåndsmål og understreger 
den strategiske og afgørende vigtighed af det instrument, som Kommissionen har 
foreslået, nemlig Connecting Europe-faciliteten;

32. beklager, at EU sakker bagud, hvad angår fiberbaserede internetforbindelser; opfordrer 
derfor medlemsstaterne og Kommissionen til at fremskynde udbredelsen og indførelsen af 
ultrahurtigt bredbånd og opfordrer til en EU-strategi for opstilling af FTTx i stor skala;

33. mener, at det sideløbende med konsekvent anvendelse af ikt er vigtigt for udviklingen af 
det digitale indre marked at fremme ikt-forskning af topkvalitet og fremme offentlige og 
private investeringer i risikobetonet forskningssamarbejde og innovation inden for ikt; 
understreger, at EU bør være førende i udviklingen af internetteknologier og -standarder; 
foreslår, at de kommende finansielle overslag og Horisont 2020-programmet omfatter en 
væsentlig forøgelse af EU’s budget til ikt-forskning;
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34. bemærker, at hurtig spredning af ultrahurtigt bredbånd er uhyre vigtig for EU's globale 
konkurrenceevne, udviklingen af produktiviteten i EU og for etableringen af nye og små 
virksomheder, der kan være førende inden for forskellige sektorer, f.eks. inden for 
sundhedspleje, produktion og servicesektoren;

35. opfordrer til, at der træffes konkrete foranstaltninger til at sikre, at SMV'er kan få fuld 
gavn af bredbåndets potentiale på områderne e-handel og offentlige e-indkøb; opfordrer 
Kommissionen til at støtte medlemsstaternes initiativer med henblik på udvikling af e-
færdigheder i SMV'er og stimulere innovative, internetbaserede forretningsmodeller 
gennem rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP) og dettes fremtidige 
afløser, programmet for virksomheders konkurrenceevne og SMV’er (Cosme);

36. anerkender det store potentiale i cloud computing og opfordrer Kommissionen til 
omgående at foreslå en EU-strategi for cloud computing;

37. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle uddannelsesprogrammer inden 
for it om forbrugerrettigheder, forpligtelser og risici i forbindelse med det indre digitale 
marked.
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