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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. opfordrer Kommissionen til at sørge for, at varestandarder gøres til en ufravigelig 
betingelse for den interne konkurrence i EU, idet det erkendes, at sådanne standarder er et 
vigtigt redskab til at sikre, at forbrugerne modtager varer og tjenesteydelser af høj 
kvalitet, og at virksomhederne kan benytte innovative og internationalt anerkendte 
standarder;

2. konstaterer, at der er behov for at forbedre tjenesteydelsesdirektivets gensidige 
evalueringsproces for at strømline det indre markeds funktion; er af den opfattelse, at de 
eksisterende unødvendige administrative byrder for medlemsstaternes forvaltninger på 
nationalt, regionalt og lokalt plan lægger hindringer i vejen for gennemførelsen af 
generelle regler for alle medlemsstaterne;

3. mener, at udviklingen af elektronisk handel på det indre marked skal fokusere på de 
problemer, forbrugerne støder på i den digitale økonomi, og på sikring af lige muligheder 
for tjenesteydelsesmodtagere af forskellig nationalitet eller med forskelligt opholdssted;  
understreger behovet for at opstille et regelsæt for fremme af forbrugerbeskyttelse i 
sektoren for elektronisk handel;

4. er af den opfattelse, at der for at nå EU's klima- og energimål er behov for en ny 
skattemæssig tilgang bestående i en sænkning af mindstepunktafgiftssatserne for CO2-
udledning og energiindhold; anmoder derfor Kommissionen om at sikre en 
hensigtsmæssig balance mellem beskatning af energi og EU's ordning for handel med 
kvoter for drivhusgasemissioner og om at undgå, at de to systemer overlapper hinanden;

5. understreger behovet for, at energieffektivitetsplaner i væsentlig grad øger 
energibesparelserne, og vil nøje følge gennemførelsen af direktiverne om miljømærkning, 
miljøvenligt design, transport og infrastrukturer for at sikre en fælles europæisk 
rammetilgang;  

6. glæder sig over forslaget om at ændre Small Business Act for at knytte den nært sammen 
med Europa 2020-strategien, men beklager, at SMV'ernes rolle ikke er tilstrækkeligt 
fremhævet;

7. understreger, at EU må opnå større autonomi med hensyn til energiforsyninger, og 
opfordrer Kommissionen til at diversificere energiruter ved at anvende en regional 
tilgang, navnlig i Middelhavslandene; anmoder desuden Kommissionen om at forbedre 
integrationen af vedvarende energiformer og understreger behovet for, at intelligente net 
gøres mere effektive; er også af den opfattelse, at godkendelsesprocedurerne skal gøres 
mere effektive og gennemsigtige;
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8. understreger behovet for øget koordinering og harmonisering i forbindelse med 
anvendelsen af europæiske radiofrekvenser;  forsvarer tanken om, at der må tages hensyn 
til økonomiske, sikkerhedsmæssige og folkesundhedsmæssige interesser;  er af den 
opfattelse, at forvaltningen af frekvenser skal fremme mediepluralisme.


