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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že ačkoliv jsou práva spotřebitelů již chráněna platnými právními předpisy 
Evropské unie, nejsou často tato práva dodržována; zdůrazňuje, že posílení opatření na 
ochranu spotřebitele lze nejlépe dosáhnout účinnějším uplatňováním právních předpisů;

2. podotýká, že přijetí balíčku návrhů týkajícího se trhů s elektrickou energií a zemním 
plynem, o kterém v současné době Evropský parlament diskutuje, by dále posílilo právní 
rámec ochrany spotřebitelů energie;

3. domnívá se, že i v budoucnosti se musí ochrana spotřebitelů energie zakládat na společné 
činnosti Evropské unie a členských států; individuální postupy v oblasti ochrany 
spotřebitelů na trzích s energií mohou mít v různých členských státech různé dopady. 
Proto má zásadní význam důsledné uplatňování zásady subsidiarity.

4. připomíná, že evropský trh s energií se i nadále vyznačuje vysokým počtem monopolů, 
což omezuje možnost výběru, prohlubuje nedostatek informací a v důsledku zvyšuje 
zranitelnost spotřebitelů. Proto musí pokračovat úsilí o vytvoření jednotného 
konkurenčního trhu s energií. 

5. domnívá se, že vzhledem k rostoucím cenám energie je třeba zajistit dodávky energie 
lidem s nižšími příjmy; domnívá se, že je důležité, aby členské státy jasně definovaly tuto 
skupinu spotřebitelů;

6. vyjadřuje své přesvědčení, že při ochraně spotřebitelů by měly hrát klíčovou roli 
vnitrostátní regulační orgány; domnívá se proto, že je třeba podpořit návrhy na posílení 
pravomocí a nezávislosti regulačních orgánů;


	714063cs.doc

