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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι, παρ’ όλο που τα δικαιώματα των καταναλωτών προστατεύονται ήδη από 
την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συχνά δεν γίνονται σεβαστά· 
υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση των μέτρων για την προστασία των καταναλωτών μπορεί να 
επιτευχθεί καλύτερα με μια πλέον αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας·

2. επισημαίνει ότι η έγκριση του πακέτου προτάσεων σχετικά με τις αγορές ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου, το οποίο συζητεί επί του παρόντος το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα ενισχύσει περαιτέρω το νομικό πλαίσιο για την προστασία των 
καταναλωτών ενέργειας·

3. θεωρεί ότι η μελλοντική προστασία καταναλωτών ενέργειας θα πρέπει να συνεχίσει να 
βασίζεται σε κοινή δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη. Μεμονωμένες 
πρακτικές προστασίας των καταναλωτών στην αγορά ενέργειας μπορεί να έχουν 
διαφορετικές επιπτώσεις στα επί μέρους κράτη μέλη. Η σωστή εφαρμογή της αρχής της 
επικουρικότητας είναι ως εκ τούτου ουσιώδης·

4. υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έναν 
μεγάλο αριθμό μονοπωλίων. Αυτό περιορίζει την ελευθερία επιλογής, αυξάνει την 
έλλειψη ενημέρωσης και, ως αποτέλεσμα, υπογραμμίζει την ευπάθεια των καταναλωτών. 
Ως εκ τούτου θα πρέπει να συνεχισθούν οι προσπάθειες για τη δημιουργία μιας ενιαίας, 
ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας·

5. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει εγγύηση για την παροχή ενέργειας σε άτομα με 
χαμηλά εισοδήματα υπό το φως των αυξανόμενων τιμών στον ενεργειακό τομέα· θεωρεί 
ότι είναι σημαντικό για τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να καθορίσουν με σαφή 
τρόπο αυτήν την ομάδα καταναλωτών·

6. εκφράζει την πεποίθησή του ότι οι εθνικοί ρυθμιστές θα πρέπει να διαδραματίσουν έναν 
κεντρικό ρόλο στην προστασία των καταναλωτών· πιστεύει ότι για το λόγο αυτό, θα 
πρέπει να υποστηριχθούν προτάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των εξουσιών και 
της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών αρχών.
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