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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

Energiaszámlák

1. emlékeztet arra, hogy a hatályos uniós jogszabályok védik a fogyasztók jogait, és egy 
versenyképes európai energiapiac szilárd alapjául szolgálnak; több tagállamban azonban 
még nem került sor a nemzeti jogba történő megfelelő átültetésükre;

2. felkéri a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel ezen uniós jogszabályok végrehajtását, és arra 
kéri a Bizottságot, hogy vállalja e szabályok átültetésének szigorú nyomon követését;

3. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy biztosítsák a nemzeti szabályozó hatóságoknak a 
feladataik – például a nyomon követés és a fogyasztói panaszok megfelelő kezelése –
ellátásához szükséges hatásköröket és forrásokat; arra kéri a Bizottságot és az 
Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségét, hogy terjesszenek elő arra vonatkozó 
ajánlásokat, hogy miként bővíthetők a nemzeti szabályozó hatóságok felügyeleti 
hatáskörei;

4. rámutat arra, hogy a fogyasztók aktív részvételére van szükség ahhoz, hogy kiaknázzák az 
intelligens energiarendszerek elterjedéséből származó előnyöket; hangsúlyozza, hogy elő 
kell mozdítani az átlátható számlázást, továbbá a hatékony és átfogó ár-összehasonlító 
eszközök elterjedését, valamint a könnyű és gyors szolgáltatóváltást;

Internet- és telefonszolgáltatások

5. felkéri a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a piac alakulását, és adott esetben szüntesse 
meg a jogalkotási hiányosságokat;

6. felkéri a tagállamokat, hogy időben hajtsák végre az uniós távközlési jogszabályokat, és 
arra kéri a Bizottságot, hogy szankcionálja a végrehajtás elmulasztását;

7. annak biztosítására ösztönzi a tagállamokat, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok olyan 
forrásokkal rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik számukra az egyenlőtlen színvonalú 
szolgáltatás ellenőrzését és szankcionálását, valamint szorgalmazza a fogyasztói 
visszajelzések figyelembevételét;

8. felkéri a nemzeti szabályozó hatóságokat és a fogyasztóvédelmi szervezeteket, hogy 
adjanak világos és átlátható áttekintést a távközlési szolgáltatásokról és a fogyasztóknak 
kínált árakról;

A finanszírozáshoz való hozzáférés és támogatási intézkedések

9. felkéri a Bizottságot, hogy a tájékoztatás ésszerűsítése és a finanszírozási eljárások 
egyszerűsítése révén növelje a kkv-k tőkepiacokhoz való hozzáférését;

10. felkéri a tagállamokat, hogy hozzanak létre egyablakos ügyfélszolgálati rendszereket, 
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amelyek segítségével a kkv-k európai, nemzeti és helyi pénzeszközökért folyamodhatnak.


