
PA\902812DA.doc PE489.602v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2012/2030(INI)

23.5.2012

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

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

Ordfører for udtalelse: Aldo Patriciello



PE489.602v01-00 2/3 PA\902812DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\902812DA.doc 3/3 PE489.602v01-00

DA

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. understreger, at internettjenester tilbydes grænseoverskridende, og at de derfor kræver en 
samordnet indsat i overensstemmelse med den digitale dagsorden for Europa;

2. understreger, at bredbånd og internettet er vigtige drivkræfter bag økonomisk vækst, 
jobskabelse og europæisk konkurrenceevne samt sætter skub i onlinehandel og -tjenester, 
men påpeger, at der er behov for øget konkurrence for at sikre netneutralitet;

3. anerkender behovet for at finde måder til at øge borgernes tiltro og tillid til onlinemiljøet;

4. opfordrer til et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger;

5. understreger vigtigheden af kvikskranker i forhold til moms med henblik på at lette 
grænseoverskridende e-handel for SMV'er og fremme e-fakturering;

6. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle sikre og 
effektive e-tjenester yderligere; bemærker, at grænseoverskridende interoperabilitet er 
nødvendig for at sætte skub i indførelsen af grænseoverskridende e-faktureringsløsninger, 
navnlig hvad angår e-identifikation og e-signaturer;

7. opfordrer medlemsstaterne til at udforme nationale beredskabsplaner for 
netværkshændelser i tilfælde af internetafbrydelser eller -angreb med 
grænseoverskridende konsekvenser;

8. understreger, at internettet i stadig større grad bruges på mobile enheder, og opfordrer til, 
at der træffes foranstaltninger med henblik på at sikre øget adgang til radiofrekvenser for 
det mobile internet; 

9. anerkender, at højhastighedsnet er en forudsætning for udviklingen af onlinetjenester, og 
opfordrer medlemsstaterne til at udvikle nationale bredbåndsplaner yderligere og indføre 
operationelle planer med konkrete foranstaltninger til at gennemføre målene i den digitale 
dagsorden;

10. opfordrer til, at der træffes konkrete foranstaltninger for at sikre, at SMV'er kan få fuld 
gavn af bredbåndets potentiale på områderne e-handel og offentlige e-indkøb;

11. anerkender det store potentiale i cloud computing og opfordrer Kommissionen til 
omgående at foreslå en europæisk strategi for cloud computing.


