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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че въпреки че вече са защитени от действащото законодателство на 
Европейския съюз, правата на потребителите често не се съблюдават; подчертава, 
че укрепването на мерките за защита на потребителите може да се постигне най-
успешно чрез по-ефективно прилагане на законодателството;

2. посочва, че приемането на пакет от предложения относно пазарите на 
електроенергия и природен газ, по който Европейският парламент понастоящем 
води разисквания, допълнително ще укрепи нормативната уредба за защита на 
потребителите на енергия;

3. счита, че в бъдеще защитата на потребителите на енергия трябва да продължава да 
се основава на съвместни действия от страна на Европейския съюз и на държавите-
членки; отделните практики за защита на потребителите, прилагани на енергийния 
пазар, биха могли да имат различно въздействие в различните държави-членки; 
поради това последователното прилагане на принципа на субсидиарност е от 
първостепенно значение;

4. припомня, че европейският енергиен пазар все още се характеризира с наличието на 
голям брой монополи; това ограничава свободния избор, допринася в още по-
голяма степен за липсата на информация и в резултат на това повишава уязвимостта 
на потребителите; поради това трябва да се продължат усилията за създаване на 
единен, конкурентен енергиен пазар;

5. счита, че с оглед на повишаващите се енергийни цени е необходимо да се гарантира 
снабдяването с енергия на лицата с ниски доходи; счита, че е важно държавите-
членки да предприемат стъпки за уточняване на определението на именно тази 
група потребители;

6. изразява убеждението си, че националните регулаторни органи следва да 
изпълняват централна роля за защита на потребителите; счита, че поради тази 
причина следва да се подкрепят предложенията, насочени към укрепване на 
правомощията и независимостта на регулаторните органи.
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