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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Energiaarved

1. tuletab meelde, et kehtivate ELi õigusnormidega kaitstakse tarbijate õigusi ja need on 
konkurentsivõimelise Euroopa energiaturu kindlaks aluseks; siiski ei ole need mitmes 
liikmesriigis veel nõuetekohaselt siseriiklikesse õigusaktidesse üle võetud;

2. kutsub liikmesriike üles kiirendama kõnealuste ELi õigusnormide rakendamist ja palub 
komisjonil nende eeskirjade ülevõtmist jõuliselt jälgida;

3. soovitab tungivalt liikmesriikidel tagada riikide reguleerivatele asutustele volitused ja 
vahendid, mida on vaja nende kohustuste täitmiseks, näiteks kontrollimine ja 
kliendikaebuste nõuetekohane käsitlemine; palub komisjonil ja Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööametil (ACER) esitada soovitused selle kohta, kuidas 
riikide reguleerivate asutuste volitusi järelevalve teostamiseks suurendada;

4. märgib, et on vaja tarbijate aktiivset osalust, selleks et arukate energiasüsteemide 
levitamisest kasu saada; rõhutab, et on vaja edendada arvete läbipaistvust ning tõhusate ja 
laiaulatuslike hindade võrdlemise vahendite levitamist ning lihtsamat ja kiiremat tarnijate 
vahetamist;

Interneti- ja telefoniteenused

5. kutsub komisjoni üles turgu jälgima ja õigusaktidega jäetud lünki täitma, kui need 
ilmnema peaks;

6. kutsub liikmesriike üles telekommunikatsiooni käsitlevaid ELi õigusakte õigeaegselt ellu 
viima ja nõuab, et komisjon kohaldaks sanktsioone nendes suhtes, kes seda ei tee;

7. soovitab tungivalt liikmesriikidel tagada riikide reguleerivatele asutustele vahendid, mis 
võimaldavad neil kontrolli teostada ja ebaühtlase kvaliteediga teenuse korral sanktsioone 
kohaldada, ning tagada tarbijatelt saadud tagasiside arvessevõtmise;

8. kutsub riikide reguleerivaid asutusi ja tarbijaorganisatsioone andma selget ja läbipaistvat 
ülevaadet telekommunikatsiooniteenuste ja tarbijatele pakutavate hindade kohta;

Juurdepääs rahastamisele ja toetusmeetmetele

9. kutsub komisjoni üles parandama VKEde juurdepääsu kapitaliturgudele, muutes teavet 
ülevaatlikumaks ja rahastamiskorda lihtsamaks;

10. kutsub liikmesriike üles rajama teeninduskeskusi, mille kaudu VKEd saavad taotleda 
toetust Euroopa, riiklikest ja kohalikest fondidest.


