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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește că, deși există deja prevederi legale în vigoare ale Uniunii Europene care 
protejează drepturile consumatorilor, deseori acestea nu sunt respectate; subliniază că 
consolidarea măsurilor de protecție a consumatorilor poate fi realizată cel mai bine prin 
punerea în aplicare mai eficientă a acestor prevederi legale;

2. atrage atenția asupra faptului că adoptarea pachetului de propuneri privind piețele de 
energie electrică și de gaze naturale dezbătut în prezent în cadrul Parlamentului European 
ar consolida cadrul juridic pentru protecția consumatorilor de energie;

3. consideră că protecția consumatorilor de energie trebuie să se bazeze și în viitor pe acțiuni 
comune ale Uniunii Europene și ale statelor membre; anumite practici de protecție a 
consumatorilor de pe piața energetică ar putea avea efecte diferite în fiecare stat membru, 
motiv pentru care aplicarea consecventă a principiului subsidiarității este esențială;

4. reamintește că piața de energie europeană continuă să fie caracterizată de un număr mare 
de monopoluri, ceea ce restrânge libertatea de alegere, accentuează lipsa de informații și, 
ca urmare, crește vulnerabilitatea consumatorilor; în consecință, eforturile pentru crearea 
unei piețe unice și competitive în domeniul energiei trebuie continuate;

5. consideră că, date fiind prețurile tot mai mari ale energiei, este necesară garantarea 
aprovizionării cetățenilor care au venituri mai scăzute; consideră că este important ca 
statele membre să ia măsuri pentru a defini exact acest grup de consumatori;

6. își exprimă convingerea că autoritățile de reglementare naționale ar putea să joace un rol 
central în protecția consumatorilor; consideră, din acest motiv, că ar trebui sprijinite 
propunerile care urmăresc consolidarea competențelor și a independenței autorităților de 
reglementare.


	714063ro.doc

