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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. kehottaa komissiota varmistamaan, että tuotestandardit ovat Euroopan sisäisen kilpailun 
ehdoton edellytys, koska tuotestandardit ovat keskeinen väline pyrittäessä tuottamaan 
korkealaatuisia tuotteita ja palveluita kuluttajille ja yrityksille, joilla on mahdollisuus 
käyttää kansainvälisesti tunnustettuja standardeja;

2. panee merkille tarpeen parantaa palveludirektiivin vastavuoroista arviointiprosessia 
sisämarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi; katsoo, että jäsenvaltioiden hallintojen 
nykyiset turhat byrokraattiset rasitteet, joita esiintyy kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla, estävät kaikkia jäsenvaltioita koskevien yleisten sääntöjen 
täytäntöönpanon;

3. katsoo, että kehitettäessä sähköistä kaupankäyntiä sisämarkkinoilla on keskityttävä 
kuluttajien digitaalisessa taloudessa kohtaamiin ongelmiin sekä tasa-arvoisten 
mahdollisuuksien turvaamiseen palvelujen käyttäjille, joilla on eri kansallisuus tai 
asuinpaikka; korostaa, että on tarpeen laatia sääntelypuitteet, joilla edistetään 
kuluttajansuojaa sähköisen kaupankäynnin alalla;

4. katsoo, että EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan uutta 
veropoliittista toimintamallia, jossa valmisteverojen vähimmäiskannat määritetään 
hiilidioksidipäästöjen ja energiasisällön perusteella; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että energiaverotus ja EU:n päästökauppajärjestelmä nivoutuvat 
asianmukaisella tavalla yhteen ja siten vältetään näiden kahden järjestelmän väliset 
päällekkäisyydet;

5. huomauttaa, että energiatehokkuussuunnitelmat ovat tarpeellisia energiasäästöjen 
lisäämiseksi merkittävästi, ja aikoo seurata tiiviisti ympäristömerkkiä, ekologista 
suunnittelua, liikennettä ja infrastruktuureja koskevien direktiivien täytäntöönpanoa, jotta 
voidaan varmistaa yhteinen eurooppalainen lähestymistapa;

6. pitää myönteisenä ehdotusta tarkistaa pk-yrityksiä koskevaa hanketta (Small Business 
Act) siten, että se liitetään tiiviisti yhteen Eurooppa 2020 -strategian kanssa, mutta 
pahoittelee, että pk-yritysten roolia ei ole korostettu tarpeeksi;

7. painottaa, että EU:n on syytä tulla omavaraisemmaksi energiantoimitusten alalla, ja 
kehottaa komissiota monipuolistamaan energian toimitusreittejä käsittelemällä asiaa 
alueellisesti erityisesti Välimeren maissa; kehottaa komissiota myös parantamaan 
uusiutuvien energialähteiden integrointia ja korostaa tarvetta tehdä älykkäistä verkoista 
tehokkaampia; katsoo lisäksi, että lupien myöntämisen on oltava tehokkaampaa ja 
avoimempaa;
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8. painottaa tarvetta koordinoida ja yhdenmukaistaa paremmin Euroopan 
radiotaajuusspektrin käyttöä; puolustaa tarvetta ottaa huomioon taloudellisia sekä 
turvallisuuteen ja kansanterveyteen liittyviä etuja; katsoo, että taajuuksien hallinnoinnilla 
olisi edistettävä tiedotusvälineiden moniarvoisuutta.


