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ET

ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval rahvusvahelise 
kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kutsub komisjoni üles tagama, et tootestandardid oleksid Euroopa-sisese konkurentsi 
vältimatuks eeltingimuseks, tõdedes, et tootestandardid on oluline vahend kvaliteetsete 
kaupade ja teenuste tagamiseks tarbijatele ja ettevõtjatele, kes saavad kasutada 
uuenduslikke ja rahvusvaheliselt tunnustatud standardeid; 

2. märgib, et ühtse turu toimimise hõlbustamiseks on vaja parandada teenuste direktiivi 
vastastikuse hindamise protsessi; on veendunud, et praegu esinev tarbetu bürokraatlik 
koormus liikmesriikide haldusorganitele riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil 
takistab üldiste reeglite kehtestamist kõikidele liikmesriikidele; 

3. on arvamusel, et elektroonilise kaubanduse arendamisel siseturul tuleb keskenduda 
tarbijate probleemidele seoses digitaalmajandusega ja võrdsete võimaluste tagamisele eri 
rahvusest või eri elukohaga teenusekasutajatele; rõhutab vajadust luua reguleeriv 
raamistik tarbijakaitse edendamiseks elektroonilise kaubanduse sektoris; 

4. on veendunud, et ELi kliima ja energiaga seotud eesmärkide saavutamiseks on vaja uut 
fiskaalset lähenemisviisi, mis alandaks maksumäära CO2 heitkogustelt ja 
energiasisalduselt; palub seetõttu komisjonil tagada sobiv tasakaal energia maksustamise 
ja ELi kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi vahel ning vältida kahe 
süsteemi omavahelist kattumist; 

5. juhib tähelepanu vajadusele energiatõhususe kavade järele, et suurendada oluliselt 
energiasäästlikkust, ning jälgib tähelepanelikult ökomärgistamise, ökodisaini, transpordi-
ja infrastruktuurialaste direktiivide rakendamist, et tagada ühtne Euroopa raamkäsitlus; 

6. väljendab heameelt ettepaneku üle muuta Euroopa väikeettevõtlusalgatust „Small 
Business Act” selle tihedamaks sidumiseks 2020. aasta strateegiaga, kuid peab 
kahetsusväärseks, et VKEde rolli ei tõsteta piisavalt esile;

7. rõhutab, et ELil on vaja saavutada suurem iseseisvus energiaga varustamisel, ja kutsub 
komisjoni üles mitmekesistama energiavarustuse kanaleid piirkondliku lähenemisviisi 
rakendamise teel just Vahemere maades; lisaks sellele palub komisjonil parandada 
taastuvate energiaallikate integreerimist ja rõhutab vajadust arukate võrkude tõhusamaks 
muutmise järele; on samuti arvamusel, et lubade väljastamine peab muutuma tõhusamaks 
ja läbipaistvamaks;

8. rõhutab vajadust Euroopa raadiospektri kasutamise tõhusama koordineerimise ja 
ühtlustamise järele; rõhutab vajadust võtta arvesse majanduslikke, ohutuse ja rahvatervise 
huve; on arvamusel, et sageduse haldamine peab aitama kaasa massiteabevahendite 
mitmekesisusele.


