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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. призовава Комисията да гарантира, че стандартите за продуктите са задължително 
условие на конкуренцията на европейския вътрешен пазар, признавайки, че тези 
стандарти представляват инструмент с ключово значение за високото качество на 
стоките и услугите за потребители и предприятия, които могат да използват 
новаторски и международно признати стандарти;

2. отбелязва необходимостта от подобряване на процеса на взаимна оценка на 
директивата за услугите, за да се рационализира функционирането на единния 
пазар; счита, че съществуващата ненужна бюрократична тежест за 
администрациите на държавите-членки на национално, регионално и местно 
равнище възпрепятстват прилагането на общите правила за всички държави-
членки;

3. счита, че развитието на електронната търговия на вътрешния пазар трябва да бъде 
съсредоточено върху проблемите, пред които са изправени потребителите в 
цифровата икономика и върху защитата на равните възможности за получателите 
на услуги с различно гражданство или местопребиваване; подчертава 
необходимостта от това да бъде създадена нормативна рамка за насърчаване на 
защитата на потребителите в сектора на електронната търговия;

4. счита, че за да бъдат постигнати целите на ЕС в областта на климата и енергетиката 
е необходим нов данъчен подход, като бъдат намалени минималните ставки на 
акциза върху емисиите на СО2 и енергийното съдържание; ето защо изисква от 
Комисията да осигури съответно разграничаване между облагането на енергията и 
системата на ЕС за търговия с квоти за емисии на парникови газове, без да се 
допусне припокриване между тези две системи;

5. посочва необходимостта от планове за енергийна ефективност с цел значително 
увеличаване на икономиите на енергия и ще следи отблизо прилагането на 
директивите за екомаркировка, екодизайн, транспорт и инфраструктури, за да се 
гарантира общоевропейски рамков подход; 

6. приветства предложението за изменение на „Small Business Act“, целящо да го 
обвърже тясно със стратегията за 2020 г., но съжалява, че ролята на МСП не е 
достатъчно силно подчертана;

7. изтъква необходимостта от това ЕС да постигне по-голяма независимост на 
енергийните доставки и призовава Комисията да диверсифицира енергийните 
маршрути, като приложи регионален подход, а именно в средиземноморските 
страни. Освен това призовава Комисията да подобри интеграцията на 
възобновяемите източници на енергия и подчертава необходимостта от по-голяма 
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ефикасност на интелигентните мрежи; счита също така, че издаването на 
разрешения трябва да стане по-ефикасно и прозрачно;

8. подчертава необходимостта от по-голяма координация и хармонизация на 
използването на европейския радиочестотен спектър; защитава необходимостта от 
това да се вземат предвид икономическите интереси, интересите, свързани с 
безопасността и общественото здраве; счита, че управлението на честотите трябва 
да насърчава медийния плурализъм.


