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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. wzywa Komisję do zadbania o to, by normy dla produktów były warunkiem sine qua non 
konkurencji wewnątrz Europy, uznając, że normy dla produktów są kluczowym 
narzędziem wysokiej jakości towarów i usług oferowanych konsumentom i 
przedsiębiorstwom, które mogą wykorzystywać innowacyjne i uznane na całym świecie 
normy;

2. zauważa, że konieczna jest poprawa procesu wzajemnej oceny dyrektywy o usługach 
celem usprawnienia funkcjonowania jednolitego rynku;  uważa, że istniejące zbędne 
obciążenia biurokratyczne dla organów administracyjnych państw członkowskich na 
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym uniemożliwiają wprowadzenie w życie 
ogólnych procedur we wszystkich państwach członkowskich;

3. uważa, że rozwój handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym musi skupiać się wokół 
problemów, jakie napotykają konsumenci w gospodarce cyfrowej, oraz na 
zabezpieczeniu równości szans odbiorcom usług posiadającym różną narodowość lub 
różne miejsce zamieszkania; podkreśla konieczność stworzenia ram prawnych dla 
wspierania ochrony konsumentów w sektorze handlu elektronicznego;

4. uważa, że aby osiągnąć cele klimatyczne i energetyczne UE, niezbędne jest przyjęcie 
nowego podejścia do kwestii fiskalnych poprzez obniżenie minimalnych stawek celnych 
nakładanych na emisje CO2 i wartości energetyczne; zwraca się w związku z tym do 
Komisji o zapewnienie właściwej równowagi pomiędzy opodatkowaniem energii a 
unijnym systemem handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w UE, unikając 
częściowego pokrywania się obu systemów;

5. zwraca uwagę na konieczność opracowania planów działania na rzecz wydajności 
energetycznej, aby znacznie zwiększyć oszczędność energii, i będzie ściśle monitorować 
wprowadzanie w życie dyrektywy dotyczącej oznakowania ekologicznego, eko-projektu, 
transportu i infrastruktury, tak aby zapewnić wspólne podejście ramowe na poziomie 
europejskim; 

6. z zadowoleniem przyjmuje propozycję zmiany europejskiego programu „Small Business 
Act” w celu powiązania go ze strategią Europa 2020, jednak ubolewa nad faktem, że nie 
zwraca się wystarczającej uwagi na rolę MŚP;

7. podkreśla, że UE musi osiągnąć większą niezależność w zakresie dostawy energii i 
wzywa Komisję do zróżnicowania dróg energii poprzez stosowanie podejścia 
regionalnego, w szczególności w krajach śródziemnomorskich; ponadto zwraca się do 
Komisji o usprawnienie integracji energii odnawialnej i podkreśla, że sieci inteligentne 
muszą stać się bardziej wydajne; jest również zdania, że wydawanie zezwoleń musi stać 
się bardziej sprawne i przejrzyste;
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8. kładzie nacisk na potrzebę bardziej skoordynowanego i zharmonizowanego stosowania 
europejskiego spektrum radiowego; popiera konieczność uwzględniania interesów w 
dziedzinie gospodarki, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego;  jest zdania, że 
zarządzanie częstotliwością musi sprzyjać pluralizmowi w mediach.


