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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Účty za energiu

1. pripomína, že platné právne predpisy EÚ chránia práva spotrebiteľov a poskytujú pevný 
základ pre konkurencieschopný európsky trh s energiou, avšak v niektorých členských 
štátoch neboli doteraz riadne transponované do vnútroštátnych právnych predpisov;

2. vyzýva členské štáty, aby urýchlili vykonávanie týchto právnych predpisov EÚ, a žiada 
Komisiu, aby sa zaviazala dôsledne monitorovať transpozíciu týchto pravidiel;

3. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili národným regulačným orgánom 
právomoci a zdroje, ktoré potrebujú na vykonávanie svojich povinností, napr. 
monitorovanie a primerané riešenie sťažností zákazníkov; žiada Komisiu a Agentúru pre 
spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER), aby navrhli odporúčania, 
ako by sa dali rozšíriť právomoci dohľadu národných regulačných orgánov;

4. upozorňuje na skutočnosť, že aktívna účasť spotrebiteľov je potrebná na dosiahnutie 
výhod z šírenia inteligentných energetických systémov; zdôrazňuje potrebu podporovať 
transparentné účtovanie a šírenie účinných a komplexných nástrojov na porovnávanie 
cien, ako aj na jednoduchú a rýchlu zmenu dodávateľa;

Internetové a telefónne služby

5. vyzýva Komisiu, aby monitorovala trh a riešila medzery v právnych predpisoch, ktoré 
môžu vzniknúť;

6. vyzýva členské štáty, aby včas vykonávali právne predpisy EÚ v oblasti telekomunikácií, 
a žiada Komisiu, aby udeľovala sankcie za nevykonávanie právnych predpisov;

7. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že národné regulačné orgány budú mať 
zdroje, ktoré im umožnia monitorovanie nerovnomernej kvality služieb a udeľovanie 
sankcií za takéto služby, a že sa bude zohľadňovať spätná väzba od spotrebiteľov;

8. vyzýva národné regulačné orgány a spotrebiteľské organizácie, aby poskytovali jasný a 
transparentný prehľad telekomunikačných služieb a cien ponúkaných spotrebiteľom;

Prístup k financiám a podporné opatrenia

9. vyzýva Komisiu, aby zlepšila prístup malých a stredných podnikov na kapitálové trhy 
zefektívnením informácií a zjednodušením postupov financovania;

10. vyzýva členské štáty, aby vytvorili jednotné kontaktné miesta, prostredníctvom ktorých 
môžu malé a stredné podniky požiadať o európske, vnútroštátne a miestne finančné 
prostriedky.


