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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby se normy pro produkty staly nutnou podmínkou vnitřní 
evropské hospodářské soutěže, a aby uznala, že normy pro produkty jsou klíčovým 
nástrojem v oblasti zboží a služeb vysoké kvality poskytovaných spotřebitelům 
a podnikům, jež mohou využívat inovační a mezinárodně uznávané normy;

2. konstatuje, že je třeba zlepšit proces vzájemného hodnocení směrnice o službách s cílem 
zjednodušit fungování jednotného trhu; domnívá se, že stávající zbytečné byrokratické 
překážky, jimž čelí veřejné správy členských států na vnitrostátní, regionální i místní 
úrovni, brání provedení všeobecných pravidel pro všechny členské státy;

3. domnívá se, že rozvoj elektronického obchodu na vnitřním trhu se musí zaměřit na 
problémy, s nimiž se setkávají spotřebitelé v digitální ekonomice, a na zabezpečení 
rovných příležitostí pro příjemce služeb, kteří mají odlišnou státní příslušnost nebo místo 
pobytu; zdůrazňuje, že je třeba zavést regulační rámec, jenž by prosazoval ochranu 
spotřebitelů v odvětví elektronického obchodu;

4. domnívá se, že mají-li být dosaženy klimatické a energetické cíle EU, je zapotřebí 
nového fiskálního přístupu a snížení minimálních sazeb spotřební daně z emisí CO2
a z energetické hodnoty; žádá proto, aby Komise zajistila vhodnou rovnováhu mezi 
zdaněním energie a systémem obchodování s emisními povolenkami v EU u emisí 
skleníkových plynů a zabránila překrývání obou systémů;

5. upozorňuje, že mají-li být výrazně zvýšeny úspory energie, je zapotřebí vypracovat plány 
energetické účinnosti, a že bude úzce monitorovat provádění směrnic o ekologickém 
označování, ekodesignu, přepravě a infrastruktuře s cílem zajistit společný evropský 
rámcový přístup; 

6. vítá návrh na změnu iniciativy týkající se MSP (tj. iniciativy na podporu malých 
a středních podniků, „Small Business Act“) s cílem úzce ji propojit se strategií 2020, 
lituje však skutečnosti, že role MSP není dostatečně zdůrazněna;

7. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby EU dosáhla větší autonomie v oblasti dodávek energie, 
a vyzývá Komisi, aby diverzifikovala trasy pro přepravu energie, a to uplatněním 
regionálního přístupu, konkrétně ve středomořských zemích; dále žádá Komisi, aby 
zlepšila integraci energie z obnovitelných zdrojů, a zdůrazňuje, že je třeba, aby se 
inteligentní rozvodné sítě staly efektivnějšími; je rovněž toho názoru, že vydávání 
povolení musí být efektivnější a transparentnější;

8. zdůrazňuje, že je třeba větší koordinace a harmonizace při využívání evropského 
rádiového spektra; obhajuje myšlenku, že je třeba zohledňovat zájmy v oblasti 
hospodářství, bezpečnosti a veřejného zdraví; je toho názoru, že při správě frekvencí je 
nutné prosazovat pluralitu sdělovacích prostředků.


