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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. žiada Komisiu, aby zabezpečila, aby normy pre výrobky predstavovali v rámci európskej 
vnútornej hospodárskej súťaže podmienku sine qua non, a tým uznala, že normy pre 
výrobky sú kľúčovým nástrojom na zabezpečenie vysokej úrovne tovarov a služieb pre 
spotrebiteľov a podniky, ktoré môžu využívať inovatívne a medzinárodne uznávané 
normy;

2. poznamenáva, že je potrebné zlepšiť proces vzájomného hodnotenia smernice o službách s 
cieľom zjednodušiť fungovanie jednotného trhu; je presvedčený, že existujúca nepotrebná 
byrokratická záťaž správnych orgánov členských štátov na národnej, regionálnej a 
miestnej úrovni bráni tomu, aby sa všeobecné pravidlá uplatňovali vo všetkých členských 
štátoch;

3. domnieva sa, že rozvoj elektronického obchodu v rámci vnútorného trhu sa má zamerať 
na problémy, ktorým čelia spotrebitelia v digitálnom hospodárstve, a na zabezpečenie 
rovnosti príležitostí pre príjemcov služieb, ktorí majú inú štátnu príslušnosť alebo iné 
miesto bydliska; zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť regulačný rámec na podporu ochrany 
spotrebiteľa v oblasti elektronického obchodu;

4. je presvedčený, že ak sa majú dosiahnuť ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky, je potrebné 
zaujať nový postoj k rozpočtu, a to tak, že sa znížia minimálne daňové sadzby na emisie 
CO2 a na obsah energií; žiada preto, aby Komisia zabezpečila primeranú rovnováhu 
medzi zdanením energií a systémom EÚ na obchodovanie s kvótami pre emisie 
skleníkových plynov, aby sa zabránilo prekrývaniu týchto dvoch systémov;

5. upozorňuje, že je potrebné, aby sa v plánoch energetickej efektívnosti vo významnej 
miere zvýšili úspory energií, a že bude prísne dohliadať na uplatňovanie smerníc o 
udeľovaní environmentálnej značky, ekodizajne, doprave a infraštruktúre v záujme 
zabezpečenia spoločného európskeho prístupu;

6. víta návrh na zmenu a doplnenie iniciatívy Small Business Act s cieľom prepojiť ju užšie 
so stratégiou do roku 2020, ale vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že úloha malých 
a stredných podnikov nie je dostatočne zvýraznená;

7. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ dosiahla väčšiu autonómiu, pokiaľ ide o zásobovanie 
energiou, a vyzýva Komisiu, aby diverzifikovala energetické zásobovacie trasy 
uplatňovaním regionálneho prístupu, osobitne v krajinách Stredozemia. Okrem toho žiada 
Komisiu, aby zlepšila integráciu obnoviteľných energií, a zdôrazňuje, že je potrebné 
zlepšiť účinnosť inteligentných sietí; rovnako je toho názoru, že vydávanie povolení musí 
prebiehať efektívnejším a transparentnejším spôsobom;

8. zdôrazňuje, že je potrebná lepšia koordinácia a harmonizácia využívania rádiového 
frekvenčného spektra EÚ; zastáva názor, že je potrebné zohľadniť hospodárske a 
bezpečnostné záujmy a záujmy verejného zdravia; zastáva názor, že správa frekvencií 
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musí podporovať pluralizmus médií.


