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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att produktstandarderna utgör 
ett absolut villkor för den interna konkurrensen i Europa, varvid man bör beakta att 
produktstandarder är ett avgörande redskap för att uppnå varor och tjänster av 
hög kvalitet för konsumenter och företag, vilka kan använda innovativa och 
internationellt erkända standarder.

2. Europaparlamentet konstaterar att det förfarande för ömsesidig utvärdering som 
föreskrivs i tjänstedirektivet måste förbättras för att få den inre marknaden att fungera på 
ett smidigare sätt, och anser att den onödiga byråkrati som i dag belastar 
medlemsstaternas nationella, regionala och lokala förvaltningar utgör ett hinder för 
genomförandet av allmänna regler för samtliga medlemsstater.

3. Europaparlamentet anser att den elektroniska handelns utveckling på den inre marknaden 
måste inriktas på de problem som konsumenterna möter på den digitala marknaden och 
på garantier för att alla tjänstemottagare ges samma möjligheter oavsett nationalitet eller 
bosättningsort. Parlamentet framhåller behovet av att det införs bestämmelser som 
främjar konsumenternas skydd inom sektorn för elektronisk handel.

4. Europaparlamentet anser att det, för att uppnå EU:s klimat- och energimål, krävs 
en ny finansstrategi genom vilken tröskeln för punktskatter på koldioxidutsläpp och 
energiinnehåll sänks. Därför uppmanas kommissionen att se till att det görs en lämplig 
avvägning mellan energibeskattning, å ena sidan, och EU:s system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgas, å andra sidan, och undvika att de båda systemen överlappar 
varandra.

5. Europaparlamentet påpekar att det behövs planer för effektiv energianvändning för att 
åstadkomma betydande energibesparingar, och kommer att noga övervaka genomförandet 
av direktiven om miljömärkning, ekodesign, transport och infrastruktur, för att se till att 
gemensamma europeiska bestämmelser tillämpas. 

6. Europaparlamentet ställer sig positivt till förslaget att ändra småföretagsakten 
(Small Business Act) för att skapa en nära koppling mellan den och 2020-strategin, men 
beklagar att de små och medelstora företagens roll inte framhålls i tillräckligt hög grad.

7. Europaparlamentet framhåller att EU måste öka sin självförsörjning på energiområdet 
och uppmanar kommissionen att diversifiera sina försörjningsvägar genom ett regionalt 
upplägg, framför allt i Medelhavsländerna. Parlamentet uppmanar också kommissionen 
att i högre grad integrera förnybara energikällor och betonar att det behövs smarta nät för 
att förbättra effektiviteten. Dessutom anser parlamentet att tillståndsförfarandena måste 
bli effektivare och öppnare.
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8. Europaparlamentet framhåller att användningen av det europeiska radiospektrumet i 
högre grad bör samordnas och harmoniseras. Parlamentet förespråkar att hänsyn tas till 
ekonomiska intressen samt säkerhets- och folkhälsointressen, och anser att 
frekvenshanteringen måste främja mångfalden inom media.


