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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina Komisiją užtikrinti, kad gaminių standartai būtų privaloma Europos vidinės 
konkurencijos sąlyga pripažįstant, kad jie (gaminių standartai) yra pagrindinė priemonė 
siekiant vartotojams ir įmonėms teikti aukštos kokybės prekes bei paslaugas, 
vadovaujantis novatoriškais bei tarptautiniu mastu pripažintais standartais;

2. pastebi, kad siekiant supaprastinti bendros rinkos veiklą yra būtina patobulinti abipusio 
Paslaugų direktyvos vertinimo procesą; mano, kad šiuo metu valstybių narių 
administracijoms egzistuojančios biurokratinės kliūtys valstybiniu, regioniniu bei vietos 
lygmenimis neleidžia visoms valstybėms narėms pritaikyti bendrų taisyklių;

3. mano, kad vidaus rinkoje plėtojant elektroninę prekybą reikia susitelkti ties problemomis, 
su kuriomis susiduria skaitmeninės ekonomikos vartotojai bei ties vienodų galimybių 
užtikrinimu paslaugų gavėjams, kurių tautybė ar gyvenamoji vieta yra skirtingos; 
pabrėžia būtinybę sukurti reguliavimo sistemą skirtą vartotojų apsaugai elektroninės 
prekybos sektoriuje skatinti;

4. mano, kad norint įgyvendinti ES kovos su klimato kaita ir energetikos politikos tikslus, 
reikalingas naujas fiskalinis požiūris, sumažinant minimalius akcizo dydžius pagal CO2 
teršalus ir energetinį turinį; todėl prašo Komisijos užtikrinti tinkamą energijos 
apmokestinimo ir ES prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų leidimais sistemos 
pusiausvyrą, išvengiant abiejų sistemų dalinio sutapimo;

5. atkreipia dėmesį, kad norint žymiai padidinti energijos taupymą, būtini energijos 
vartojimo efektyvumo planai ir į tai, kad siekiant užtikrinti bendrą Europos masto 
sisteminį požiūrį, jis atidžiai stebės direktyvų dėl ekologinio ženklinimo, ekologinio 
projektavimo bei transporto ir infrastruktūros, įgyvendinimą;  

6. pritaria pasiūlymui iš dalies pakeisti Europos smulkiojo verslo aktą, siekiant jį glaudžiai 
susieti su Strategija 2020, tačiau apgailestauja, kad MVĮ vaidmuo yra nepakankamai 
pabrėžiamas;

7. pabrėžia poreikį ES siekti didesnės autonomijos užsitikrinant energijos tiekimą ir ragina 
Komisiją diversifikuoti energijos tiekimo būdus, taikant regionais paremtą požiūrį, ypač 
Viduržemio jūros regiono šalyse. Be to, prašo Komisijos patobulinti atsinaujinančios 
energijos šaltinių integravimo procesą ir pabrėžia pažangių tinklų poreikį, kurie būtini 
siekiant didesnio taupumo; taip pat mano, kad leidimų išdavimo procesas turėtų būti 
veiksmingesnis ir skaidresnis;

8. pabrėžia, kad yra reikalingas geresnis Europos radijo dažnių spektro naudojimo 
koordinavimas bei suderinimas; pasisako už tai, kad būtina atsižvelgti į ekonominius, 
saugos bei visuomenės sveikatos interesus; mano, kad administruojant dažnius būtina 
skatinti žiniasklaidos pliuralizmą.
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