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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. aicina Komisiju nodrošināt, lai produktu standarti būtu Eiropas iekšējā tirgus 
konkurences obligāts nosacījums, saprotot, ka šie standarti ir galvenais instruments 
augstas kvalitātes preču un pakalpojumu nodrošināšanai patērētājiem un uzņēmumiem, 
kuri var izmantot inovatīvus un starptautiski atzītus standartus;

2. norāda, ka ir jāuzlabo Pakalpojumu direktīvas savstarpējās novērtēšanas process, lai 
padarītu efektīvāku vienotā tirgus darbību; uzskata, ka pašreizējais nevajadzīgais 
birokrātiskais slogs, ar ko dalībvalstu iestādēm nākas saskarties valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī, kavē vispārēju noteikumu īstenošanu visās dalībvalstīs;

3. uzskata, ka, attīstot elektronisko komerciju iekšējā tirgū, ir jāpievērš uzmanība 
problēmām, ar kurām patērētāji saskaras digitālajā ekonomikā, kā arī jānodrošina 
vienlīdzīgas iespējas pakalpojumu saņēmējiem ar dažādu valstspiederību un dzīvesvietu; 
uzsver nepieciešamību izveidot reglamentējošus pamatnoteikumus patērētāju aizsardzības 
veicināšanai elektroniskās komercijas nozarē;

4. uzskata, ka, lai sasniegtu ES mērķus klimata un enerģētikas jomā, ir nepieciešama jauna 
fiskālā pieeja, kas paredz minimālās nodokļu likmes samazināšanu attiecībā uz CO2 
emisijām un energoietilpību; tādēļ lūdz Komisiju nodrošināt atbilstīgu līdzsvaru starp 
nodokļu politiku enerģētikas jomā un ES siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu tirdzniecības 
režīmu, lai abas šīs sistēmas nepārklātos;

5. norāda, ka ir vajadzīgi energoefektivitātes plāni, lai būtiski palielinātu enerģijas 
ietaupījumu, un cieši uzraudzīs ekomarķēšanas, ekodizaina, transporta un infrastruktūras 
direktīvu īstenošanu, lai nodrošinātu kopēju pamatpieeju Eiropas mērogā; 

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu grozīt Mazās uzņēmējdarbības aktu, lai to ciešāk saistītu ar 
stratēģiju „Eiropa 2020”, bet pauž nožēlu par to, ka nav pietiekami uzsvērta mazo un 
vidējo uzņēmumu loma;

7. uzsver, ka ES ir jāpanāk lielāka autonomija energoapgādes jomā, un aicina Komisiju 
nodrošināt enerģijas pievades ceļu daudzveidību, piemērojot reģionālu pieeju, it īpaši 
Vidusjūras reģiona valstīs. Turklāt aicina Komisiju uzlabot atjaunojamo enerģijas avotu 
iekļaušanu un uzsver, ka ir jāuzlabo „inteliģento” tīklu efektivitāte; uzskata arī, ka 
jāpadara efektīvāka un pārredzamāka atļauju izsniegšanas procedūra;

8. uzsver, ka Eiropas radiofrekvenču spektra lietošanas jomā nepieciešama spēcīgāka 
koordinācija un saskaņošana; uzstāj, ka jāņem vērā ekonomikas, drošības un sabiedrības 
veselības intereses; uzskata, ka frekvenču pārvaldībai jāveicina viedokļu dažādība 
plašsaziņas līdzekļos.


