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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че наличието на отворен и конкурентоспособен европейски енергиен пазар 
би позволило намаляване на тарифите, би допринесло за подобряване на 
европейската конкурентоспособност и за икономическия растеж, както и за 
благосъстоянието на потребителите, откъдето произтича и значимостта на 
неотложното премахването на физическите и регулаторните бариери, които 
възпрепятстват ефективното функциониране на пазара;

2. призовава настоятелно Комисията да предприеме мерки, за да гарантира 
прилагането на правилата за конкуренцията в енергийния сектор, особено по 
отношение на транспонирането и прилагането на третия пакет от мерки, което вече 
бележи закъснение; 

3. препоръчва на Комисията, в изпълнение на разпоредбите на Механизма за 
взаимосвързване в Европа в енергийния сектор, да отдаде предимство на проектите 
с най-голямо отражение върху вътрешния пазар,като по този начин насърчи 
конкуренцията, използването на възобновяеми енергийни източници и сигурността 
на енергийните доставки;

4. приканва Комисията да предприеме мерки, с които да премахне раздробяването и 
нарушенията на пазара, като прекрати отпускането на преки и непреки субсидии за 
изкопаеми горива и като сложи край на регулирането на цените на енергията, които 
се изискват от потребителите; подчертава необходимостта от постепенното 
съгласуване на целия набор от режими за подпомагане на използването на 
възобновяеми енергийни източници в държавите членки и от насърчаване 
създаването на такива механизми относно капацитета, които да бъдат ефективни на 
трансгранично равнище;

5. обръща внимание на факта,че процесът на либерализация на пазара не е довел до 
адекватни решения, нито до намаляване на цените за крайните потребители и 
домакинствата; настоятелно призовава Комисията да предприеме мерки за 
подобряване на прозрачността, информацията и свободата на избор за 
потребителите , така както и за защита на уязвимите потребители; призовава за 
създаването на нови механизми с оглед осигуряване на ефективност при уреждането 
на споровете и възстановяване на равновесието между позициите в процеса на 
водене на преговори между крайните потребители и доставчиците.


