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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

Energiregninger

1. minder om, at den gældende EU-lovgivning beskytter forbrugernes rettigheder og skaber 
et solidt grundlag for et konkurrencedygtigt europæisk energimarked; påpeger imidlertid, 
at adskillige medlemsstater ikke har gennemført denne korrekt i deres nationale 
lovgivning;

2. opfordrer medlemsstaterne til at fremskynde gennemførelsen af denne EU-lovgivning og 
anmoder Kommissionen om at foretage omfattende kontrol af gennemførelsen af disse 
regler;

3. opfordrer medlemsstaterne til at give de nationale tilsynsmyndigheder beføjelserne og 
ressourcerne til at udføre deres funktioner, som f.eks. kontrol og behørig håndtering af 
kundeklager; anmoder Kommissionen og ACER om at fremsætte anbefalinger om, 
hvordan de nationale tilsynsmyndigheders tilsynsbeføjelser kunne styrkes;

4. påpeger, at det for at drage fordel af udbredelsen af intelligente energisystemer er 
nødvendigt, at forbrugerne deltager aktivt; understreger behovet for at fremme 
gennemskuelig fakturering og formidlingen af effektive og omfattende 
prissammenligningsredskaber såvel som muligheden for let og hurtigt at skifte leverandør;

Internet- og telefontjenester

5. opfordrer Kommissionen til at overvåge markedet og lukke eventuelle 
lovgivningsmæssige huller, der måtte opstå;

6. opfordrer medlemsstaterne til rettidigt at gennemføre EU's telekommunikationslovgivning 
og anmoder Kommissionen om at sanktionere manglende gennemførelse;

7. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de nationale tilsynsmyndigheder har ressourcerne 
til at overvåge og sanktionere ulige tjenestekvalitet, og at der tages hensyn til feedback fra 
forbrugerne;

8. opfordrer de nationale tilsynsmyndigheder og forbrugerorganisationer til at skabe et klart 
overblik over, hvilke telekommunikationstjenester og priser forbrugerne tilbydes;

Adgang til finansiering og støtteforanstaltninger

9. opfordrer Kommissionen til at forbedre de små og mellemstore virksomheders adgang til 
kapitalmarkederne ved at strømline information og gøre finansieringsprocedurerne lettere;

10. opfordrer medlemsstaterne til at oprette kvikskranker, hvorigennem små og mellemstore 
virksomheder kan ansøge om europæisk, national og lokal støtte.
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