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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a termékszabványok az európai belső 
verseny elengedhetetlen feltételei legyenek, felismerve, hogy a jó minőségű áruk és 
szolgáltatások tekintetében a termékszabvány kulcsfontosságú eszköz a fogyasztók és a 
vállalkozások számára, amelyek innovatív és nemzetközileg elismert szabványokat 
alkalmazhatnak;

2. megjegyzi, hogy az egységes piac működésének egyszerűsítése érdekében fejleszteni kell 
a szolgáltatási irányelvben foglalt kölcsönös ellenőrzési folyamatot; úgy véli, hogy a 
tagállamok nemzeti, regionális és helyi szintű közigazgatására nehezedő felesleges 
bürokratikus terhek megakadályozzák a valamennyi tagállamra vonatkozó általános 
szabályok végrehajtását;

3. úgy véli, hogy az elektronikus kereskedelem belső piaci fejlesztésének tekintetbe kell 
vennie a fogyasztók számára a digitális gazdaságban nehézséget jelentő problémákat, 
valamint az egyenlő esélyek biztosítását a szolgáltatások különböző nemzetiségű vagy 
különböző helyen tartózkodó igénybevevői számára; hangsúlyozza, hogy az elektronikus 
kereskedelmi ágazatban a fogyasztóvédelem előmozdítása érdekében szabályozási keretet 
kell felállítani;

4. úgy véli, hogy az Unió éghajlati és energiaügyi célkitűzéseinek megvalósításához új 
adóügyi megközelítésre van szükség, melynek keretében csökken a szén-dioxid-
kibocsátásokra és az energiatartalomra kivetett adó mértéke; ezért kéri a Bizottságot, 
hogy teremtsen megfelelő egyensúlyt az energia megadóztatása és az üvegházhatást 
okozó gázok uniós kibocsátáskereskedelmi rendszere között, elkerülve a két rendszer 
közötti átfedést;

5. rámutat arra, hogy az energiahatékonysági terveknek jelentős mértékben növelniük kell 
az energiamegtakarítást, és a közös európai keret jellegű megközelítés biztosítása 
érdekében szorosan nyomon követi majd az ökocímkézésre, a környezetbarát tervezésre, 
a közlekedésre és az infrastruktúrákra vonatkozó irányelvek végrehajtását; 

6. üdvözli az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag módosítására irányuló 
kezdeményezést, melynek célja, hogy szorosan összekapcsolja azt a 2020-ra vonatkozó 
stratégiával, ugyanakkor sajnálja, hogy a kkv-k szerepe nem kap elég hangsúlyt;

7. hangsúlyozza, hogy az Uniónak nagyobb autonómiára van szüksége az energiaellátás 
terén, és felszólítja a Bizottságot az energiaellátási útvonalak regionális megközelítés 
alkalmazásával történő diverzifikálására, nevezetesen a földközi-tengeri országokban; 
továbbá kéri a Bizottságot, hogy fejlessze a megújuló energiák integrálását, és 
hangsúlyozza, hogy a hatékonyság növeléséhez intelligens hálózatokra van szükség; 
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továbbá úgy véli, hogy az engedélyek kiadásának hatékonyabbá és átláthatóbbá kell 
válnia;

8. hangsúlyozza az európai rádióspektrum használatával kapcsolatos együttműködés és 
harmonizáció fokozásának szükségességét; kitart amellett, hogy figyelembe kell venni a 
gazdasági, biztonsági és közegészségügyi érdekeket; úgy véli, hogy a 
frekvenciagazdálkodás során támogatni kell a tömegtájékoztatás sokszínűségét.


