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WSKAZÓWKI

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

1. popiera założenie polityki energetycznej Komisji, że warunkiem konkurencyjności 
gospodarczej są stabilne i przewidywalne ramy regulacyjne, szanujące mechanizmy 
rynkowe;

2. popiera zintegrowane podejście w polityce energetycznej, które w jednakowym stopniu 
uwzględnia cele bezpieczeństwa dostaw energii, konkurencyjność i zrównoważenie 
środowiska naturalnego, w tym zmiany klimatyczne;

3. podkreśla, że ustanowienie wewnętrznego rynku UE w zakresie energii oraz możliwość 
rozbudowy tego rynku, tak aby obejmował on również państwa niebędące członkami UE, 
może w decydującym stopniu przyczynić się do bezpieczeństwa dostaw;

4. wzywa państwa członkowskie, aby nie poszukiwały rozwiązań w związku z 
domniemanymi interesami narodowymi w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw ze szkodą 
dla funkcjonowania rynku wewnętrznego;

5. podkreśla szczególną wagę skutecznych struktur regulacyjnych oraz nadania krajowym 
organom regulacyjnym i władzom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie praktykom 
ograniczającym konkurencję proporcjonalnych uprawnień w celu zapobiegania dominacji 
rynkowej oraz ugruntowania dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego z myślą o 
zapewnieniu przystępnych cen energii; podkreśla swoje poparcie dla prowadzonych przez 
Komisję badań sektorowych oraz wzywa Komisję do wykorzystania w pełni wszelkich 
dostępnych instrumentów w odpowiedzi na przypadki łamania prawa konkurencji;

6. wskazuje, że obecne obciążenia podatkowe w znacznym stopniu wpływają na cenę 
energii oraz podkreśla w związku z tym, że należy wspierać konkurencyjność przemysłu 
europejskiego poprzez wdrażanie celów polityki energetycznej, takich jak racjonalizacja 
zużycia energii lub wspieranie odnawialnych źródeł energii, a co za tym idzie należy 
wybierać mechanizmy pozytywnych zachęt, tj. „podatki ekologiczne”;

7. uważa zmniejszenie zależności UE od importu ropy za kluczowe zadanie, mające na celu 
łagodzenie wpływu wyższych międzynarodowych cen energii na gospodarkę UE oraz na 
jej obywateli;

8. wzywa do wdrożenia zasad uczciwej konkurencji w sektorze energetycznym, jako 
sposobu zwiększenia konkurencyjności;

9. uważa za właściwe wstrzymanie się z planami rozszerzenia ram regulacyjnych, a w 
zamian - przyspieszenie wprowadzania w państwach członkowskich istniejących 
przepisów europejskich; uważa, że dalsze środki regulacyjne powinno się rozważyć 
dopiero wtedy, gdy mechanizmy przewidziane w istniejącym prawodawstwie rynku 
wewnętrznego nie spełnią oczekiwań;
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10. wyraźnie stwierdza, że tworzenie nowych struktur instytucjonalnych na szczeblu Unii 
Europejskiej jest niewłaściwe, jeśli wiąże się z dublowaniem kompetencji i budowaniem 
nowej biurokracji lub jeśli zadania takich struktur mogłyby być wykonywane przez 
instytucje państw członkowskich bądź już istniejące sieci; w tym kontekście zachęca 
Komisję do odgrywania aktywnej roli w optymalizacji potencjału takich struktur; 

11. wyraźnie stwierdza, że w jej opinii otwarte na technologie, niedyskryminujące i 
zwiększone wsparcie badań i rozwoju na rzecz wykorzystania konkurencyjnych, 
przyjaznych dla środowiska technologii w sposób decydujący przyczynia się do 
zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii i przystępnych cen energii;

12. jest przekonana, że istnieje pilna potrzeba poprawy warunków inwestowania w dziedzinie 
wydajności elektrowni i infrastruktury związanej z dostawą energii za pomocą 
uproszczonych i usprawnionych procedur zatwierdzania oraz usprawnionych procedur 
prawnych; podkreśla w tym kontekście, że zdecentralizowana infrastruktura energetyczna 
i produkcja energii mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, 
należy zatem je wspierać przy formułowaniu strategii polityki energetycznej;

13. przestrzega przed ograniczeniami w dostawach kontrolowanymi przez państwo, 
powodowanymi przez dyskryminowanie konkretnych źródeł energii; zwraca uwagę na 
niekorzystny wpływ takiego sposobu postępowania na bezpieczeństwo dostaw, na ceny 
energii i konkurencyjność;

14. popiera włączenie celów polityki energetycznej do formułowania kryteriów udzielania 
zamówień publicznych, jeśli jest to wykonalne dla organu udzielającego zamówienia, jest 
uzasadnione w odniesieniu do danego przetargu oraz nie stanowi nieuczciwej interwencji 
w zasady konkurencji;

15. stwierdza, że braki na rynku gazu ziemnego w kilku państwach członkowskich podczas 
ostatniej zimy już spowodowały przenoszenie przedsiębiorstw w energochłonnych 
dziedzinach przemysłu; w tym kontekście uważa, że należy koniecznie zbadać 
możliwości wspierania solidarności między państwami członkowskimi oraz rozważyć, 
czy zasadne jest uznanie tej kwestii za priorytetową dla zapewnienia prawidłowego 
działania zarówno istniejących, jak i przyszłych połączeń wzajemnych; zauważa, że w 
celu zapewnienia w pełni funkcjonującego rynku oraz wzajemnej pomocy w przypadku 
zakłóceń w dostawach konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na kryteria 
projektowania między państwami członkowskimi, co może wpływać na koszty.
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