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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Sąskaitos už energiją

1. primena, kad galiojančiais ES teisės aktais saugomos vartotojų teisės ir suteikiamas tvirtas 
pagrindas kurti konkurencingą Europos energijos rinką; tačiau keliose valstybėse narėse 
šie teisės aktai dar tinkamai neperkelti į nacionalinius teisės aktus;

2. ragina valstybes nares paspartinti šių ES teisės aktų įgyvendinimą ir prašo Komisijos 
įsipareigoti aktyviai stebėti, kaip šios taisyklės perkeliamos į nacionalinę teisę;

3. primygtinai ragina valstybes nares suteikti nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
įgaliojimus ir išteklius, reikalingus siekiant vykdyti jų pareigas, pvz., stebėjimo ir tinkamo 
klientų skundų nagrinėjimo; prašo Komisijos ir Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūros (angl. ACER) pasiūlyti rekomendacijas, kaip būtų galima 
padidinti nacionalinių reguliavimo institucijų priežiūros įgaliojimus;

4. pažymi, kad reikia aktyvaus vartotojų dalyvavimo, kad būtų galima gauti naudos iš 
pažangiųjų energijos sistemų sklaidos; pabrėžia, kad reikia skatinti skaidrų apmokestinimą 
ir veiksmingų bei visapusiškų kainų palyginimo priemonių sklaidą, taip pat galimybę 
lengvai ir greitai pakeisti tiekėją;

Interneto ir telefono ryšio paslaugos

5. ragina Komisiją stebėti rinką ir šalinti teisės aktų sistemos spragas, jeigu jų atsirastų;

6. ragina valstybes nares laiku įgyvendinti ES telekomunikacijų teisės aktus ir prašo 
Komisijos bausti už jų neįgyvendinimą;

7. primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos 
turėtų išteklių, kad galėtų stebėti, ar paslaugų kokybė vienoda, ir bausti, jeigu ji 
nevienoda, ir kad būtų atsižvelgiama į vartotojų atsiliepimus;

8. ragina nacionalines reguliavimo institucijas ir vartotojų organizacijas teikti aiškią ir 
skaidrią telekomunikacijų paslaugų ir vartotojams siūlomų kainų apžvalgą;

Galimybė gauti finansavimą ir paramos priemonės

9. ragina Komisiją gerinti MVĮ galimybes patekti į kapitalo rinkas supaprastinant 
informavimą ir finansavimo procedūras;

10. ragina valstybes nares sukurti vieno langeliu principu veikiančius centrus, kuriuose MVĮ 
galėtų teikti paraiškas dėl finansavimo iš Europos, nacionalinių ir vietos fondų.


