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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Mercado Interno 
e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Insta a Comissão a assegurar que as normas para os produtos sejam uma condição 
indispensável da concorrência interna europeia, reconhecendo que tais normas são uma 
ferramenta-chave para garantir aos consumidores e às empresas bens e serviços de 
qualidade, graças à possibilidade de utilizar normas inovadoras e reconhecidas 
internacionalmente;

2. Regista a necessidade de melhorar o processo de avaliação mútua da Directiva 
"Serviços", a fim de simplificar o funcionamento do mercado único; considera que os 
encargos burocráticos desnecessários que actualmente pesam sobre as administrações dos 
Estados-Membros a nível nacional, regional e local impedem a aplicação de regras gerais 
destinadas a todos os Estados-Membros;

3. Considera que o desenvolvimento do comércio electrónico no mercado interno deve dar 
especial atenção aos problemas enfrentados pelos consumidores na economia digital e à 
garantia da igualdade de oportunidades para os beneficiários dos serviços que tenham 
uma nacionalidade ou um local de residência diferentes; sublinha a necessidade de 
estabelecer um quadro regulamentar para promover a defesa do consumidor no sector do 
comércio electrónico;

4. Considera que, para atingir os objectivos climáticos e energéticos da UE, é necessária 
uma nova abordagem fiscal, baixando a taxa mínima aplicada às emissões de CO2 e ao 
conteúdo energético; solicita, portanto, que a Comissão assegure uma articulação 
adequada entre a tributação da energia e o sistema de intercâmbio de quotas de emissões 
de gases com efeito de estufa da UE, evitando a sobreposição dos dois sistemas;

5. Destaca a necessidade de planos de eficiência energética que aumentem 
significativamente a poupança energética, e acompanhará de perto a execução das 
directivas relativas à rotulagem ecológica, à concepção ecológica, aos transportes e às 
infra-estruturas, a fim de assegurar uma abordagem-quadro europeia comum; 

6. Congratula-se com a proposta de alteração da Lei das Pequenas Empresas que visa 
associá-la estreitamente à Estratégia UE 2020, mas lamenta que o papel das PME não 
seja suficientemente destacado;

7. Salienta a necessidade de a UE conquistar uma maior autonomia no abastecimento 
energético e exorta a Comissão a diversificar os eixos de abastecimento energético 
através da aplicação de uma abordagem regional, nomeadamente nos países 
mediterrânicos. Além disso, solicita à Comissão que melhore a integração das energias 
renováveis e sublinha a necessidade de redes inteligentes para aumentar a eficiência; 
considera igualmente que a emissão de autorizações deve ser mais eficaz e transparente;
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8. Sublinha a necessidade de uma maior coordenação e harmonização da utilização do 
espectro radioeléctrico europeu; defende a necessidade de ter em conta os aspectos 
económicos, de segurança e os interesses da saúde pública; considera que a gestão de 
frequências deve promover o pluralismo dos media.


