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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

Facturi de energie

1. reamintește că legislația UE în vigoare protejează drepturile consumatorilor și furnizează 
o bază solidă pentru o piață europeană competitivă a energiei; totuși, aceasta nu a fost 
transpusă încă în mod adecvat în legislația națională în mai multe state membre;

2. solicită statelor membre să accelereze implementarea acestei legislații a UE și solicită 
Comisiei să realizeze o monitorizare viguroasă a transpunerii acestor reguli;

3. solicită statelor membre să furnizeze autorităților naționale de reglementare competențele 
și resursele necesare în vederea exercitării sarcinilor lor, de exemplu monitorizarea și 
tratarea plângerilor consumatorilor; solicită Comisiei și Agenției de cooperare a 
reglementatorilor din domeniul energiei (ACER) să propună recomandări cu privire la 
modul în care competențele de supraveghere ale autorităților naționale de reglementare ar 
putea fi îmbunătățite;

4. arată că este necesară participarea activă a consumatorilor pentru a beneficia de 
diseminarea sistemelor energetice inteligente; subliniază nevoie de a promova facturarea 
transparentă și diseminarea de instrumente de comparare a prețurilor cuprinzătoare și 
eficiente, precum și o schimbare facilă și rapidă a furnizorului;

Servicii de telefonie și internet

5. solicită Comisiei să monitorizeze piața și să abordeze lacunele legislative în cazul în care 
acestea se produc;

6. solicită Comisiei să implementeze punctual legislația comunitară privind telecomunicațiile 
și solicită Comisiei să penalizeze neimplementarea;

7. îndeamnă statele membre să asigure că autoritățile naționale de reglementare dețin 
resursele care să le permită să monitorizeze și să penalizeze calitatea inegală a serviciilor 
și faptul că feedbackul consumatorilor este luat în considerare;

8. solicită autorităților naționale de reglementare să furnizeze o vedere de ansamblu 
transparentă și clară asupra serviciilor de telecomunicații și asupra prețurilor oferite 
consumatorilor;

Acces la finanțare și măsuri de sprijin

9. solicită Comisiei să îmbunătățească accesul IMM-urilor la piețele de capital prin 
simplificarea informațiilor și a procedurilor de finanțare;

10. solicită statelor membre să creeze „ghișee unice” prin intermediul cărora IMM-urile pot 
aplica pentru finanțări europene, naționale și locale.


