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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi 
protecţia consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. invită Comisia să garanteze că standardele pentru produse reprezintă o condiţie sine qua 
non a concurenţei interne europene, admiţând că acest standarde sunt un instrument 
esenţial pentru asigurarea unor bunuri şi servicii de calitate pentru consumatori şi 
întreprinderi, care pot utiliza standarde inovatoare şi recunoscute la nivel internaţional;

2. constată că este necesar să se îmbunătăţească procesul de evaluare reciprocă prevăzut de 
directiva privind serviciile, în vederea simplificării modului în care funcţionează piaţa 
unică; consideră că sarcinile birocratice inutile care revin administraţiilor statelor membre 
la nivel naţional, regional şi local, împiedică aplicarea normelor generale pentru toate 
statele membre;

3. consideră că dezvoltarea comerţului electronic în cadrul pieţei interne trebuie să se axeze 
pe problemele pe care le cunosc consumatorii în economia digitală şi pe garanţii pentru 
ca toţi beneficiarii serviciilor să aibă aceleaşi posibilităţi, indiferent de naţionalitate sau 
domiciliu; subliniază necesitatea instituirii unui cadrul de reglementare pentru 
promovarea protecţiei consumatorilor în sectorul comerţului electronic;

4. consideră că, pentru atingerea obiectivelor în domeniul climei şi energiei ale UE, este 
necesară o nouă strategie fiscală, prin reducerea nivelurilor minime de acciză pe emisiile 
de CO2 și pe conținutul energetic; solicită, prin urmare, Comisiei să asigure un echilibru 
adecvat între impozitarea energiei şi sistemul UE de comercializare a certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră, evitându-se suprapunerea celor două sisteme;

5. subliniază că este necesar ca planurile de eficienţă energetică să ducă la o creştere 
semnificativă a economiilor de energie şi că va monitoriza îndeaproape aplicarea 
directivelor privind etichetarea ecologică, proiectarea ecologică, transporturile şi 
infrastructurile, pentru a asigura un demers european comun; 

6. salută propunerea de modificare a iniţiativei referitoare la IMM-uri („Small Business 
Act”) pentru a crea o mai strânsă legătură între aceasta şi Strategia Europa 2020, dar 
regretă că rolul IMM-urilor se evidenţiază suficient;

7. subliniază că UE trebuie să îşi mărească autonomia în ceea ce priveşte furnizarea cu 
energie şi invită Comisia să diversifice căile de furnizare cu energie printr-un plan 
regional, mai ales în ţările din regiunea mediteraneană; pe lângă aceasta, solicită Comisiei 
să îmbunătăţească integrarea surselor de energie regenerabilă şi subliniază că este necesar 
ca reţelele inteligente să devină mai eficiente; de asemenea, este de părere că eliberarea 
de autorizaţii trebuie să devină mai eficientă şi mai transparentă;

8. subliniază necesitatea unei mai bune coordonări şi armonizări în utilizarea spectrului 
european de frecvenţe radio; se declară în favoarea luării în considerare a intereselor 
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economice şi a celor privind siguranţa şi sănătatea; consideră că administrarea 
frecvenţelor trebuie să promoveze pluralismul mijloacelor de informare.


