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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι προδιαγραφές προϊόντος θα αποτελούν 
απαραίτητη προϋπόθεση για τον ευρωπαϊκό εσωτερικό ανταγωνισμό αναγνωρίζοντας ότι 
οι προδιαγραφές αυτές είναι βασικό μέσον για την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων 
και υπηρεσιών στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις που μπορούν να χρησιμοποιούν 
καινοτόμες και διεθνώς αναγνωρισμένες προδιαγραφές·

2. επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της αμοιβαίας διαδικασίας αξιολόγησης της οδηγίας 
περί υπηρεσιών προκειμένου να εξορθολογισθεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς· 
πιστεύει ότι ο υφιστάμενος σήμερα ανώφελος γραφειοκρατικός φόρτος για τις διοικήσεις 
των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εμποδίζει την εφαρμογή 
των γενικών κανόνων για όλα τα κράτη μέλη·

3. θεωρεί ότι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά πρέπει να 
επικεντρωθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές σε σχέση με την 
ψηφιακή οικονομία και τη διαφύλαξη των ίσων ευκαιριών για τους αποδέκτες υπηρεσιών 
με διαφορετική εθνικότητα ή τόπο κατοικίας· υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης 
ρυθμιστικού πλαισίου για την προώθηση της προστασίας των καταναλωτών στον τομέα 
του ηλεκτρονικού εμπορίου·

4. πιστεύει ότι προκειμένου να επιτευχθούν όι κλιματικοί και οι ενεργειακοί στόχοι της ΕΕ 
είναι αναγκαία μια νέα φορολογική προσέγγιση χαμηλώνοντας τους ελάχιστους 
δασμολογικούς συντελεστές στις εκπομπές CO2 και το ενεργειακό περιεχόμενο· ζητεί ως 
εκ τούτου από την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη δέουσα ισορροπία μεταξύ της 
φορολόγησης της ενέργειας και του συστήματος εμπορίας ποσοστώσεων εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου αποφεύγοντας τις επικαλύψεις μεταξύ των δύο συστημάτων·

5. επισημαίνει την ανάγκη σχεδίων ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να αυξηθούν σε
μεγάλο βαθμό οι εξοικονομήσεις ενέργειας και να ελέγχεται εκ του σύνεγγυς η εφαρμογή 
των οδηγιών για το οικολογικό σήμα, τον οικολογικό σχεδιασμό, τις μεταφορές και τις 
υποδομές εις τρόπον ώστε να εξασφαλισθεί μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση πλαίσιο·

6. χαιρετίζει την πρόταση τροποποίησης της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις 
προκειμένου να συνδεθεί στενά με τη Στρατηγική 2020, εκφράζει όμως τη λύπη του γιατί 
ο ρόλος των ΜΜΕπ δεν εκτίθεται επαρκώς·

7. τονίζει την ανάγκη να επιτύχει η ΕΕ μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία και καλεί την 
Επιτροπή να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές οδούς ακολουθώντας μια περιφερειακή 
προσέγγιση, ιδίως στις χώρες της Μεσογείου· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή να 
βελτιώσει την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υπογραμμίζει την 
ανάγκη ευφυών δικτύων προκειμένου η ενσωμάτωση αυτή να καταστεί 
αποτελεσματικότερη· θεωρεί επίσης ότι η χορήγηση αδειών πρέπει να καταστεί 
αποτελεσματικότερη και με μεγαλύτερη διαφάνεια·
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8. τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερου συντονισμού και εναρμόνισης σε σχέση με τη χρήση του 
Ευρωπαϊκού Ραδιοφωνικού Φάσματος· υπερασπίζεται την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη 
τα οικονομικά συμφέροντα καθώς και εκείνα σε σχέση με την ασφάλεια και τη δημόσια 
υγεία· θεωρεί ότι η διαχείριση των συχνοτήτων πρέπει να προωθήσει τον πλουραλισμό 
στα μέσα ενημέρωσης.


