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EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας

1. υπενθυμίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ προστατεύει τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και αποτελεί γερό θεμέλιο για μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά 
ενέργειας· ωστόσο, δεν έχει μέχρι στιγμής μεταφερθεί δεόντως στην εθνική νομοθεσία σε 
διάφορα κράτη μέλη·

2. καλεί τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας της 
ΕΕ και ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε δυναμική παρακολούθηση της μεταφοράς 
των εν λόγω κανονισμών στις εθνικές νομοθεσίες·

3. ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη να παράσχουν στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές 
(ΕΡΑ) τις εξουσίες και τους πόρους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων 
τους, π.χ. για την παρακολούθηση και την ορθή διαχείριση των καταγγελιών των 
καταναλωτών· ζητεί από την Επιτροπή και τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενεργείας (ΟΣΡΑΕ) να προτείνουν συστάσεις για το πώς μπορούν να βελτιωθούν 
οι εποπτικές αρμοδιότητες των ΕΡΑ·

4. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών για την 
αποκόμιση οφέλους από τη διάδοση έξυπνων ενεργειακών συστημάτων· τονίζει την 
ανάγκη προώθησης της διαφανούς τιμολόγησης και της διάδοσης αποτελεσματικών και 
ολοκληρωμένων εργαλείων σύγκρισης τιμών καθώς και της εύκολης και γρήγορης 
αλλαγής παρόχου υπηρεσιών·

Υπηρεσίες τηλεφωνίας και διαδικτύου

5. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την αγορά και να αναλαμβάνει δράση σε περίπτωση 
που προκύπτουν νομοθετικά κενά·

6. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν εγκαίρως τη νομοθεσία της ΕΕ για τις 
τηλεπικοινωνίες και ζητεί από την Επιτροπή να επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση μη 
εφαρμογής·

7. ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι ΕΡΑ διαθέτουν επαρκείς 
πόρους για την παρακολούθηση και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση ανομοιογένειας 
στην ποιότητα των υπηρεσιών καθώς και ότι λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες που 
προέρχονται από τους καταναλωτές·

8. καλεί τις ΕΡΑ και τις οργανώσεις καταναλωτών να παράσχουν σαφή και διαφανή 
επισκόπηση των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας που προσφέρονται στους καταναλωτές και 
των αντίστοιχων τιμών τους·

Πρόσβαση σε μέτρα χρηματοδότησης και υποστήριξης
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9. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις 
αγορές κεφαλαίων εξορθολογίζοντας τις πληροφορίες και καθιστώντας τις 
χρηματοδοτικές διαδικασίες πιο εύκολες·

10. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν στη δημιουργία υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης («one-
stop shops») όπου οι ΜΜΕ θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για ευρωπαϊκή, εθνική 
και τοπική χρηματοδότηση.


