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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

Energiräkningar
1. Europaparlamentet påminner om att gällande EU-lagstiftning skyddar konsumenternas 

rättigheter och tillhandahåller en god grund för en konkurrenskraftig europeisk 
energimarknad. Den har dock ännu inte införlivats på rätt sätt i den nationella
lagstiftningen i flera medlemsstater.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skynda på genomförandet av denna 
EU-lagstiftning och ber kommissionen att åta sig att noga övervaka införlivandet av dessa 
regler.

3. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att ge de nationella 
tillsynsmyndigheterna de befogenheter och resurser som krävs för att de ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter, t.ex. övervakning och korrekt hantering av kundklagomål. 
Parlamentet ber kommissionen och Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 
(Acer) att lägga fram rekommendationer om hur de nationella tillsynsmyndigheternas 
tillsynsbefogenheter skulle kunna förbättras.

4. Europaparlamentet påpekar att det krävs att konsumenterna medverkar aktivt för att dra 
fördel av spridning av smarta energisystem. Parlamentet betonar behovet av att främja 
tydlig fakturering och spridning av effektiva och omfattande verktyg för prisjämförelser 
samt lätt och snabbt leverantörsbyte.

Internet- och telefonitjänster
5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka marknaden och ta itu med 

kryphål i lagstiftningen, om de skulle uppstå.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra EU:s 
telekommunikationslagstiftning i tid och ber kommissionen att ålägga påföljder vid 
bristande genomförande.

7. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att se till att de nationella 
tillsynsmyndigheterna har de resurser som gör det möjligt att övervaka och ålägga 
påföljder för ojämn tjänstekvalitet samt att det tas hänsyn till återkopplingen från 
konsumenterna.

8. Europaparlamentet uppmanar de nationella tillsynsmyndigheterna och 
konsumentorganisationerna att skapa en tydlig och överskådlig överblick över de tjänster 
och priser för telekommunikation som erbjuds konsumenterna.
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Tillgång till finansiering och stödåtgärder
9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra de små och medelstora 

företagens tillträde till kapitalmarknaderna genom att förenkla informationen och 
underlätta finanseringsförfarandena.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta centrala kontaktpunkter där man 
hjälper små och medelstora företag att ansöka om europeisk, nationell och lokal 
finansiering.


