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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Mercado Interno 
e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Recorda que, embora já estejam protegidos pela legislação europeia em vigor, os direitos 
dos consumidores muitas vezes não são respeitados; sublinha que o melhor meio de 
reforçar as medidas de protecção dos consumidores consiste numa aplicação mais eficaz 
da legislação;

2. Salienta que a adopção do conjunto de medidas relativas aos mercados da electricidade e 
do gás natural, que é objecto de debate actualmente no Parlamento Europeu, permitiria 
um maior reforço do quadro jurídico relativo à protecção dos consumidores no sector da 
energia;

3. Entende que, para o futuro, a protecção dos consumidores no sector da energia deve 
continuar a assentar numa acção conjunta da União Europeia e dos Estados-Membros; 
que as práticas individuais de protecção dos consumidores no mercado da energia podem 
ter efeitos diferentes em cada Estado-Membro; que, por conseguinte, é essencial que haja 
uma aplicação coerente do princípio de subsidiariedade;

4. Lembra que o mercado europeu da energia continua a caracterizar-se por um grande 
número de monopólios, o que reduz a liberdade de escolha, agrava o problema da falta de 
informações e, por conseguinte, aumenta a vulnerabilidade dos consumidores; entende, 
por conseguinte, que é conveniente redobrar de esforços para criar um mercado único da 
energia que seja competitivo;

5. Considera que, tendo em conta o aumento dos preços da energia, é necessário assegurar 
um aprovisionamento para as pessoas com rendimentos modestos; julga importante que 
os Estados-Membros adoptem medidas para definir exactamente esse grupo de 
consumidores;

6. Exprime desde já a sua convicção de que as entidades reguladoras nacionais deveriam 
desempenhar um papel central na protecção dos consumidores; pensa, por conseguinte, 
que as propostas no sentido de reforçar os poderes e a independência das entidades 
reguladoras devem ser apoiadas.
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