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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

Rachunki za energię

1. przypomina, że obowiązujące prawodawstwo UE chroni prawa konsumentów i kładzie 
solidne podwaliny pod konkurencyjny europejski rynek energii; niemniej prawodawstwo 
to nie zostało jeszcze właściwie przeniesione do ustawodawstwa krajowego w niektórych 
państwach członkowskich;

2. wzywa państwa członkowskie do szybszego wdrażania przedmiotowego prawodawstwa 
UE oraz zwraca się do Komisji o intensywne monitorowanie transpozycji 
przedmiotowych przepisów;

3. apeluje do państw członkowskich o wyposażenie krajowych organów regulacyjnych w 
uprawnienia i zasoby niezbędne do wykonywania obowiązków, np. monitorowania i 
właściwego rozpatrywania skarg klientów; zwraca się do Komisji i Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji Energetyki o zaproponowanie zaleceń służących 
wzmocnieniu uprawnień nadzorczych krajowych organów regulacyjnych;

4. zauważa, że czynne uczestnictwo konsumentów jest niezbędne do czerpania korzyści z 
rozpowszechniania inteligentnych systemów energetycznych; podkreśla konieczność 
upowszechniania przejrzystego fakturowania oraz efektywnych i kompleksowych 
narzędzi umożliwiających porównywanie cen, jak również łatwej i szybkiej zmiany 
dostawcy;

Usługi internetowe i telefoniczne

5. wzywa Komisję do monitorowania rynku i eliminowania ewentualnych luk prawnych;

6. wzywa państwa członkowskie do terminowego wdrażania prawodawstwa UE z dziedziny 
telekomunikacji oraz zwraca się do Komisji o nakładanie kar w razie jego niewdrażania;

7. apeluje do państw członkowskich o dopilnowanie, aby krajowe organy regulacyjne 
dysponowały zasobami umożliwiającymi monitorowanie sytuacji i nakładanie kar w razie 
nierównej jakości usług oraz aby brano pod uwagę informację zwrotną od konsumentów;

8. wzywa krajowe organy regulacyjne i organizacje konsumenckie do zapewnienia jasnego i 
przejrzystego zestawienia usług telekomunikacyjnych i ich cen oferowanych 
konsumentom;

Dostęp do finansowania i środków wsparcia

9. wzywa Komisję do poprawy dostępu MŚP do rynków kapitałowych przez usprawnienie 
procesu informowania i ułatwienie procedur finansowania;

10. wzywa państwa członkowskie do utworzenia pojedynczych punktów kontaktowych, za 
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pośrednictwem których MŚP mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków 
europejskich, krajowych i lokalnych.


