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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. je toho názoru, že otevřený a konkurenceschopný evropský trh s energií umožní nižší 
ceny, zlepší evropskou konkurenceschopnost a přispěje k hospodářskému růstu a 
blahobytu spotřebitelů, a z tohoto důvodu vyzývá k odstranění fyzických, právních a 
regulačních překážek, které brání účinnému fungování trhu;

2. naléhavě žádá Komisi, aby přijala opatření k uplatňování pravidel hospodářské soutěže    
v odvětví energetiky, zejména pokud jde o provedení třetího balíčku ve vnitrostátních 
právních předpisech a jeho uplatňování, neboť zde již došlo ke zpoždění;

3. doporučuje Komisi, aby při používání prostředků z nástroje pro propojení Evropy na 
projekty v oblasti energetiky dávala přednost projektům s nejvýraznějším dopadem na 
fungování vnitřního trhu, a tím podporovala hospodářskou soutěž, rychlý rozmach energie 
z obnovitelných zdrojů a zabezpečení dodávek;

4. vyzývá Komisi, aby učinila kroky k odstranění roztříštěnosti a deformací trhu, ukončila 
poskytování přímých i nepřímých dotací na fosilní paliva a odstranila regulované ceny 
energie pro spotřebitele; upozorňuje na nutnost postupně zavádět soulad mezi systémy na 
podporu začlenění energie z obnovitelných zdrojů v členských státech a na prosazování 
kapacitních mechanismů, které by byly účinné v přeshraničním režimu;

5. konstatuje, že proces liberalizace trhu nevedl k relevantním alternativám, ani k nižším 
cenám pro konečného spotřebitele a rodiny; naléhavě žádá Komisi, aby přijala opatření ke 
zlepšení transparentnosti, informovanosti a svobodné volby spotřebitele a k ochraně 
zranitelných spotřebitelů; vyzývá k prosazení nových mechanismů pro účely efektivního 
řešení sporů a obnovení rovnováhy vyjednávací pozice mezi konečnými spotřebiteli a 
dodavateli.


