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Alternativt förslag till resolution (artikel 170.3 i arbetsordningen) till ett 

resolutionsförslag som inte avser lagstiftning A8-0204/2017 

Europaparlamentets resolution om onlineplattformar och den digitala inre marknaden 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

1. Europaparlamentet understryker att många initiativ inom strategin för den digitala inre 

marknaden berörs av onlineplattformar. Parlamentet beklagar bristen av samordning 

och samstämmighet mellan dessa initiativ. Parlamentet anser att initiativen bör 

komplettera varandra, för att underlätta marknadstillträde och göra det möjligt för 

onlineplattformar att utvidga sin verksamhet i medlemsstaterna. 

2. Europaparlamentet anser att den befintliga lagstiftningen ligger efter den digitala 

förändringen. Parlamentet understryker att lagstiftningen från den analoga tidsåldern 

inte bara ska kopieras över till den digitala världen. Parlamentet efterlyser en ambitiös 

översyn av den befintliga lagstiftningen för att främja förenkling och en 

innovationsfrämjande och teknikneutral inställning. Parlamentet uppmuntrar 

medlemsstaterna att också bedöma om den nationella regleringspraxisen stöder den 

digitala ekonomins tillväxt i Europa. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bidra till att säkerställa likvärdiga 

förutsättningar för och konkurrens mellan onlineplattformar. Parlamentet konstaterar att 

konkurrenstrycket varierar mellan olika sektorer och därför är övergripande definitioner 

av onlineplattformar eller universallösningar sällan lämpliga. 

4. Europaparlamentet understryker att eventuella reformer måste undvika överreglering 

och välkomnar kommissionens erkännande av detta hot. Parlamentet erkänner att det 

finns fördelar med att samma regler gäller både online och offline, men anser att detta 

endast ska gälla när situationerna är verkligt jämförbara. 

5. Europaparlamentet framhåller att, i linje med sin resolution av den 19 januari 2016 om 

vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden1, är mellanhändernas begränsade 

ansvar avgörande för ett öppet internet, grundläggande rättigheter, rättssäkerhet och 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2016)0009. 



 

AM\1127537SV.docx  PE605.504v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

innovation. Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att ge vägledning i syfte att 

hjälpa onlineplattformar att uppfylla kraven i e-handelsdirektivet. 

6. Europaparlamentet varnar för att ett ökat antal övervakningsskyldigheter för 

onlineplattformar inte kan ersätta effektiv efterlevnad av nationella eller europeiska 

lagar om olagligt innehåll, särskilt som privata enheters åtgärder inte kan ersätta ett 

korrekt rättsförfarande och de skydd som föreskrivs för ett fritt utnyttjande av 

medborgarnas grundläggande rättigheter.  

7. Europaparlamentet noterar de preliminära resultaten av kommissionens undersökning 

om den praxis i relationerna mellan företag som onlineplattformarna följer och de 

farhågor som uttryckts av deltagare, särskilt bland små och medelstora företag. 

Parlamentet betonar plattformarnas betydelse för sådana små och medelstora företag 

som söker kostnadseffektivt marknadstillträde och att dessa företag kan missgynnas 

kraftigt på grund av otillbörliga metoder.  

8. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen kommer att fortsätta att överväga 

lämpliga förfaranden utifrån sin bedömning om praxis i relationerna mellan företag, 

men anser att åtminstone korrekta förfaranden för tvistlösning och/eller rättslig 

prövning måste finnas tillgängliga. Parlamentet anser att åtgärder för att öka insynen i 

prissättningen och i rankningssystem för sökning inte bara skulle förbättra relationerna 

mellan företagen, utan även göra konsumenterna bättre informerade. 

9. Europaparlamentet betonar att EU:s konkurrenslagstiftning grundas på sunda och 

etablerade principer som är ändamålsenliga för den digitala ekonomin när de tillämpas 

strikt. Parlamentet välkomnar kommissionens förutseende åtgärder om genomförandet, 

och uppmuntrar särskilt arbete avseende växelverkan mellan kontroll och användning 

av uppgifter samt konkurrenslagstiftning.  

10. Europaparlamentet betonar att kommissionen måste fatta snabba beslut i 

konkurrensförfaranden mot bakgrund av it-sektorns snabba utveckling. Parlamentet 

anser att sektorsspecifika handlingsregler också kan vara effektiva verktyg för att 

motverka konkurrenshämmande metoder, framför allt i enskilda fall. 

Or. en 

 

 


