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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

Energierekeningen

1. herinnert eraan dat de geldende EU-wetgeving consumentenrechten beschermt en een 
gedegen basis biedt voor een concurrerende Europese energiemarkt; deze wetgeving is in 
een aantal lidstaten echter nog niet afdoende in nationale wetgeving omgezet;

2. roept de lidstaten op om de tenuitvoerlegging van deze EU-wetgeving te versnellen en 
verzoekt de Commissie om de omzetting van deze voorschriften nauwlettend te 
monitoren;

3. dringt er bij de lidstaten op aan om NRI’s de bevoegdheden en de middelen te geven om 
hun plichten, zoals monitoring en een deugdelijke klachtenafhandeling, uit te voeren, 
vraagt de Commissie en ACER om te komen met aanbevelingen ten aanzien van hoe de 
toezichthoudende bevoegdheden van de NRI’s kunnen worden verbeterd;

4. wijst erop dat actieve deelname van consumenten nodig is om van de verspreiding van 
slimme energiesystemen te kunnen profiteren; benadrukt de noodzaak om zowel 
transparante facturering en de verspreiding van doeltreffende en alomvattende 
mogelijkheden voor het vergelijken van prijzen, als eenvoudig en snel wisselen van 
leverancier, te bevorderen;

Internet- en telefoondiensten

5. roept de Commissie op om de markt te monitoren en om hiaten in de wetgeving, mochten 
deze zich voordoen, aan te pakken;

6. roept de lidstaten op om de EU-telecommunicatiewetgeving tijdig ten uitvoer te leggen en 
verzoekt de Commissie om sancties op te leggen voor niet-tenuitvoerlegging;

7. dringt er bij de lidstaten op aan om ervoor te zorgen dat NRI’s over de middelen 
beschikken die hen in staat stellen om ongelijke kwaliteit van dienstverlening te 
monitoren en te bestraffen en om rekening te houden met de feedback van consumenten;

8. roept NRI’s en consumentenorganisaties op om een duidelijk en transparant overzicht te 
geven van de telecommunicatiediensten en -prijzen die aan consumenten worden 
aangeboden;

Toegang tot financiële en ondersteunende maatregelen

9. roept de Commissie op om de toegang van het mkb tot kapitaalmarkten te verbeteren door 
de informatievoorziening te stroomlijnen en de financieringsprocedures te 
vereenvoudigen;

10. roept de lidstaten op om ‘one-stop shops’ op te richten waardoor mkb-bedrijven Europese, 



PE480.801v01-00 4/4 PA\890954NL.doc

NL

nationale en plaatselijke financiering kunnen aanvragen.


