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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:

Účty za energii

1. připomíná, že platné právní předpisy EU chrání práva spotřebitelů a tvoří spolehlivý 
základ pro konkurenceschopný evropský trh s energiemi; v některých členských státech 
však dosud nebyly řádně provedeny do vnitrostátních právních předpisů;

2. vyzývá členské státy, aby urychlily provádění těchto právních předpisů EU, a žádá 
Komisi, aby provádění těchto předpisů do vnitrostátní legislativy intenzivně sledovala;

3. naléhavě vyzývá členské státy, aby vnitrostátním regulačním orgánům poskytly 
pravomoci a zdroje nezbytné k plnění jejich povinností, což je např. sledování a řádné 
projednávání stížností spotřebitelů; žádá Komisi a Agenturu pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER), aby navrhly doporučení, jak by bylo možné posílit 
pravomoci vnitrostátních regulačních orgánů v oblasti dohledu;

4. poukazuje na to, že je třeba aktivní účasti spotřebitelů, aby bylo možné těžit z šíření 
inteligentních energetických systémů; zdůrazňuje, že je nutné prosadit transparentní 
vyúčtovávání, šíření účinných a komplexních nástrojů pro srovnávání cen a rovněž 
možnost snadno a rychle změnit dodavatele;

Internetové a telefonní služby

5. vyzývá Komisi, aby sledovala trh a zabývala se případnými odhalenými nedostatky 
v právních předpisech;

6. vyzývá členské státy, aby včas provedly právní předpisy EU v oblasti telekomunikací, a 
žádá Komisi, aby jejich neprovádění postihovala;

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily, že vnitrostátní regulační orgány budou mít 
zdroje, jež jim umožní sledovat a postihovat nestejnou kvalitu služeb, a že bude 
zohledňována rovněž zpětná vazba spotřebitelů;

8. vyzývá vnitrostátní regulační orgány a organizace spotřebitelů, aby poskytly jasný a 
transparentní přehled telekomunikačních služeb a cen nabízených spotřebitelům;

Přístup k financování a podpůrná opatření

9. vyzývá Komisi, aby zlepšila přístup malých a středních podniků na kapitálové trhy tím, že 
zefektivní poskytování informací a zjednoduší postupy financování;

10. vyzývá členské státy, aby vytvořily jedno správní místo, jehož prostřednictvím budou 
malé a střední podniky moci žádat o evropské, vnitrostátní nebo místní finanční 
prostředky.


