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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att internettjänster tillhandahålls över gränserna och att de 
därför också kräver gemensamma åtgärder i enlighet med En digital agenda för Europa.

2. Europaparlamentet framhåller att bredband och internet är viktiga drivkrafter för 
ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och europeisk konkurrenskraft och även för att 
stimulera handel och tjänster på nätet. Parlamentet påpekar dock att det krävs mer 
konkurrens för att garantera nätneutraliteten.

3. Europaparlamentet inser att det behövs nya sätt att öka medborgarnas förtroende för och 
tillit till internetmiljön.

4. Europaparlamentet efterlyser en integrerad europeisk marknad för betalningar med kort, 
på internet och med mobiltelefon.

5. Europaparlamentet understryker vikten av gemensamma kontaktpunkter för moms för att 
underlätta gränsöverskridande e-handel för små och medelstora företag och främja e-
fakturering.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ytterligare utveckla 
säkra och effektiva e-tjänster. Parlamentet noterar att det krävs gränsöverskridande 
kompatibilitet, framför allt när det gäller e-identifiering och e-signaturer, för att stimulera 
utvecklingen av gränsöverskridande lösningar för e-fakturering.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fram nationella beredskapsplaner för 
it-incidenter för att kunna hantera gränsöverskridande it-störningar och it-angrepp.

8. Europaparlamentet betonar att internet används allt mer på mobila enheter och uppmanar 
till åtgärder för att ge ökat radiospektrumutrymme för mobilt internet. 

9. Europaparlamentet inser att höghastighetsnät är en förutsättning för utvecklingen av 
nättjänster och uppmanar medlemsstaterna att ytterligare utveckla de nationella 
bredbandsplanerna och anta driftsplaner med konkreta åtgärder för att uppnå de mål som 
anges i den digitala agendan.

10. Europaparlamentet efterlyser särskilda åtgärder för att garantera att de små och medelstora 
företagen fullt ut kan dra nytta av bredbandspotentialen på områdena för e-handel och e-
upphandling.

11. Europaparlamentet inser att molntjänster har stor potential och uppmanar kommissionen 
att snarast möjligt föreslå en europeisk strategi för molnbaserade datortjänster.


