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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκτιμά ότι μία ανοιχτή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας θα επέτρεπε 
χαμηλότερες τιμές, βελτιώνοντας την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και συμβάλλοντας 
στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των καταναλωτών και ότι για τον λόγο αυτό 
επείγει η κατάργηση των φυσικών και των κανονιστικών εμποδίων που εμποδίζουν την 
αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς·

2. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού 
στον τομέα της ενέργειας, ιδίως όσον αφορά την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την 
εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων, για την οποία έχει ήδη σημειωθεί μεγάλη 
καθυστέρηση·

3. συνιστά στην Επιτροπή, κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Μηχανισμού για την 
σύνδεση της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας, να δώσει προτεραιότητα στα 
προγράμματα που έχουν αμεσότερες επιπτώσεις στην λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
προωθώντας έτσι τον ανταγωνισμό, την ταχεία διείσδυση των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας και την ασφάλεια εφοδιασμού·

4. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την αποφυγή του κατακερματισμού και των 
στρεβλώσεων της αγοράς, σταματώντας την χορήγηση άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων 
υπέρ των ορυκτών καυσίμων και θέτοντας τέρμα στην ρύθμιση των τιμών της ενέργειας 
που απαιτούνται από τους καταναλωτές· υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί σταδιακά 
περισσότερο συνεκτικό το σύνολο των συστημάτων υποστήριξης για την χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κράτη μέλη και να προωθηθεί η λειτουργία 
αποτελεσματικών μηχανισμών σε διαμεθοριακό επίπεδο σχετικά με την δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής·

5. σημειώνει ότι η διαδικασία ελευθέρωσης της αγοράς δεν οδήγησε σε πειστικές λύσεις 
ούτε σε χαμηλότερες τιμές για τους τελικούς καταναλωτές και τα νοικοκυριά· ζητεί από 
την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την βελτίωση της διαφάνειας, την ενημέρωση και την 
ελευθερία επιλογής των καταναλωτών, καθώς και για την προστασία των ευπαθών 
καταναλωτών· απευθύνει έκκληση να δημιουργηθούν νέοι μηχανισμοί για την 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής ρύθμισης των διαφορών και την εξισορρόπηση της 
διαπραγματευτικής ισχύος μεταξύ τελικών καταναλωτών και παρόχων ενέργειας.


