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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva Komisijo, naj zagotovi, da so standardi za proizvode temeljni pogoj evropske 
notranje konkurence, in prizna, da so ti standardi ključno orodje za visokokakovostno 
blago in storitve za potrošnike in podjetja, ki lahko uporabljajo inovativne in mednarodno 
priznane standarde;

2. ugotavlja potrebo po izboljšanju medsebojnega procesa ocenjevanja direktive o storitvah, 
da bi racionalizirali delovanje enotnega trga; je prepričan, da obstoječe nepotrebne 
birokratske ovire za uprave držav članic na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, 
preprečujejo izvajanje splošnih pravil za vse države članice;

3. meni, da se mora razvoj elektronske trgovine na notranjem trgu osredotočiti na težave 
potrošnikov v digitalnem gospodarstvu in na varovanje enakih možnosti za prejemnike 
storitev, katerih nacionalnost ali prebivališče se razlikujeta; poudarja potrebo po 
vzpostavitvi regulativnega okvira za spodbujanje varstva potrošnikov v sektorju 
elektronske trgovine;

4. je prepričan, da je za dosego podnebnih in energetskih ciljev EU potreben nov fiskalni 
pristop, in sicer z določanjem najnižjih stopenj dajatev za izpuste CO2 ter energetsko 
vsebnost; zato poziva Komisijo, naj zagotovi primerno ravnotežje med obdavčitvijo 
energetskih virov in sistemom izmenjave pravic do emisij toplogrednih plinov EU, pri 
čemer naj prepreči prekrivanje teh dveh sistemov;

5. poudarja potrebo po načrtih energetske učinkovitosti, da bi znatno povečali prihranke 
energije, in bo skrbno spremljala izvajanje direktiv o okoljskem označevanju, okoljskem 
oblikovanju, transportu in infrastrukturi, da bi zagotovila skupen evropski okvirni pristop;   

6. pozdravlja predlog za spremembo akta o malih podjetjih, da bi ga tesneje povezala s 
strategijo 2020, vendar obžaluje, da vloga malih in srednjih podjetij ni dovolj poudarjena; 

7. poudarja, da mora EU doseči večjo avtonomnost pri oskrbi z energijo in poziva Komisijo, 
naj diverzificira energetske poti z uporabo regionalnega pristopa, zlasti v sredozemskih 
državah; nadalje poziva Komisijo, naj izboljša integracijo obnovljivih virov energije in 
poudarja, da morajo pametna omrežja postati bolj učinkovita; meni, da mora izdajanje 
dovoljenj postati bolj učinkovito in transparentno;

8. poudarja potrebo po večjem sodelovanju in usklajenosti pri uporabi evropskega 
radioelektričnega spektra;  zagovarja dejstvo, da je treba upoštevati ekonomske in 
varnostne interese ter interese javnega zdravja; meni, da mora upravljanje frekvenc 
spodbujati pluralnost medijev.


