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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat productnormen als conditio sine qua non 
worden beschouwd voor de interne mededinging in Europa, in het besef dat 
productnormen een sleutelinstrument zijn voor goederen en diensten van goede kwaliteit 
voor de burgers en voor ondernemingen, die van innovatieve en internationaal erkende 
normen gebruik kunnen maken;

2. wijst op de noodzaak van verbetering van het in de dienstenrichtlijn neergelegde proces 
van wederzijdse evaluatie, teneinde de werking van de interne markt te stroomlijnen; is 
van mening dat de bestaande onnodige bureaucratische lasten waarmee de bestuurlijke 
organen in de lidstaten op nationaal, regionaal en lokaal niveau te kampen hebben, de 
uitvoering van algemene regels voor alle lidstaten in de weg staan;

3. is van mening dat bij de ontwikkeling van de elektronische handel op de interne markt 
vooral moet worden gelet op de problemen waarmee de consument in de digitale 
economie te maken krijgt, en op het waarborgen van gelijke kansen voor ontvangers van 
diensten, ongeacht hun nationaliteit of woonplaats; onderstreept dat er een 
regelgevingskader moet worden vastgesteld om de bescherming van de consument op het 
gebied van de elektronische handel te bevorderen;

4. is van mening dat met het oog op de verwezenlijking van de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU een nieuwe fiscale benadering geboden is, met een 
verlaging van de minimumaccijnstarieven voor CO2-emissies en energie-inhoud; 
verzoekt daarom de Commissie om te zorgen voor een passende afstemming tussen de 
belastingheffing op energie enerzijds en de regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de EU anderzijds, om zo een overlapping van beide 
regelingen te vermijden;

5. wijst erop dat met behulp van energie-efficiëntieplannen de energiebesparing aanzienlijk 
moet worden opgevoerd, en zal de uitvoering van de richtlijnen inzake eco-etikettering, 
eco-ontwerp, vervoer en infrastructuur nauwlettend volgen, teneinde een 
gemeenschappelijke benadering binnen een Europees kader te waarborgen; 

6. is verheugd over het voorstel tot wijziging van de "Small Business Act" om een nauwe 
koppeling met de Europa 2020-strategie te bereiken, maar betreurt het dat de rol van 
KMO’s onvoldoende aandacht krijgt;
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7. wijst erop dat de EU een grotere autonomie bij de energievoorziening moet verkrijgen, en 
verzoekt de Commissie de aanvoerroutes te diversifiëren vanuit een regionale benadering, 
met name in de Middellandse-Zeelanden; verzoekt de Commissie voorts de integratie van 
hernieuwbare energiebronnen te verbeteren, en onderstreept dat de slimme netwerken 
efficiënter moeten worden; is tevens van mening dat de afgifte van vergunningen 
efficiënter en transparanter moet verlopen;

8. benadrukt de noodzaak van een sterkere coördinatie en harmonisatie van het gebruik van 
het Europese radiospectrum; verdedigt het standpunt dat rekening moet worden gehouden 
met economische, veiligheids- en volksgezondheidsaspecten; is van mening dat de 
frequenties zo moeten worden beheerd dat het pluralisme in de media wordt bevorderd.


