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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Mercado Interno 
e da Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

Faturas energéticas
1. Recorda que a legislação da UE em vigor protege os direitos dos consumidores e fornece 

uma base sólida para um mercado europeu da energia competitivo, mas que, não obstante 
esse facto, a mesma ainda não foi devidamente transposta para a ordem jurídica nacional 
em vários Estados-Membros;

2. Apela aos Estados-Membros para que acelerem a aplicação da referida legislação da UE e 
solicita à Comissão que proceda a um controlo rigoroso da transposição dessas regras;

3. Exorta os Estados-Membros a facultar às ARN os poderes e os recursos necessários ao 
exercício dos seus deveres, nomeadamente, o controlo e o tratamento adequado das 
queixas dos clientes; solicita à Comissão e à ACER que proponha recomendações sobre a 
forma como os poderes de supervisão das ARN poderão ser melhorados;

4. Salienta que é necessária a participação ativa dos consumidores para beneficiar da 
disseminação dos sistemas energéticos inteligentes; realça a necessidade de promover o 
faturação transparente e a divulgação de ferramentas de comparação de preços eficazes e 
abrangentes, assim como a mudança fácil e rápida de fornecedor de energia;

Serviços telefónicos e de Internet
5. Exorta a Comissão a controlar o mercado e a colmatar as lacunas legislativas, caso se 

verifiquem;

6. Exorta os Estados-Membros a darem cumprimento, em tempo oportuno, à legislação 
comunitária relativa às telecomunicações e solicita à Comissão que penalize os casos de 
incumprimento;

7. Insta os Estados-Membros a assegurar que as ARN possuem os recursos que lhes 
permitam acompanhar e penalizar uma qualidade de serviço desigual e que os comentários 
do consumidor são tidos em conta;

8. Apela às ARN e às organizações de consumidores que forneçam uma perspetiva geral 
clara e transparente dos serviços de telecomunicações e dos preços que são oferecidos aos 
consumidores;

Acesso ao financiamento e às medidas de apoio
9. Exorta a Comissão a melhorar o acesso das PME aos mercados de capitais, através da 

racionalização da informação e da simplificação dos processos de financiamento;

10. Exorta os Estados-Membros a criarem balcões únicos, através dos quais as PME se 
possam candidatar aos fundos europeus, nacionais e locais.


