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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat de vigerende wetgeving van de Europese Unie de rechten van 
consumenten weliswaar al beschermt, maar dat deze rechten vaak niet worden 
gerespecteerd; benadrukt dat de bescherming van de consument het beste kan worden 
versterkt door een effectievere tenuitvoerlegging van de wetgeving;

2. wijst erop dat vaststelling van het pakket voorstellen inzake de markten voor elektriciteit 
en aardgas waarover het Europees Parlement momenteel debatteert, het rechtskader voor 
de bescherming van de energieconsument verder zal versterken;

3. is van mening dat de toekomstige bescherming van de energieconsument gebaseerd moet 
blijven op gezamenlijke actie van de Europese Unie en de lidstaten. Afzonderlijke 
praktijken met betrekking tot de consumentenbescherming in de energiemarkt kunnen in 
verschillende lidstaten verschillende effecten hebben. Een consistente toepassing van het 
subsidiariteitsbeginsel is daarom essentieel;

4. herinnert eraan dat de Europese energiemarkt gekenmerkt blijft worden door een groot 
aantal monopolies. Dit beperkt de keuzevrijheid, vergroot het gebrek aan informatie en 
verhoogt hierdoor de kwetsbaarheid van de consument. De inspanningen om tot één 
concurrerende energiemarkt te komen moeten daarom worden voortgezet;

5. is van mening dat het gezien de stijgende energieprijzen noodzakelijk is de levering aan 
mensen met lagere inkomens te waarborgen; is van mening dat het belangrijk is dat de 
lidstaten stappen ondernemen om deze groep consumenten te preciseren;

6. is ervan overtuigd dat nationale regelgevers een belangrijke rol zouden moeten spelen in 
de consumentenbescherming; is van mening dat voorstellen gericht op de versterking van 
de bevoegdheden en de onafhankelijkheid van regelgevers om deze reden moeten worden 
ondersteund.
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