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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a nyitott és versenyalapú európai energiapiac alacsonyabb árakra ad 
lehetőséget, mivel javítja az európai versenyképességet és hozzájárul a gazdasági 
növekedéshez, a fogyasztók jólétéhez, valamint a piac hatékony működését gátló fizikai és 
szabályozási akadályok felszámolásához;

2. kéri a Bizottságot, hogy tegyen intézkedéseket a versenyszabályok energiaágazatban 
történő alkalmazása érdekében, és különösen a harmadik intézkedéscsomag már eleve 
késedelmes átültetése és végrehajtása tekintetében; 

3. javasolja, hogy a Bizottság az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében az 
energiával kapcsolatos célokra rendelkezésre álló pénzösszegek felhasználása során adjon 
prioritást azoknak a projekteknek, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a belső piac 
működésére, és ezáltal előmozdítják a versenyt, a megújuló energiaforrások gyors 
elterjedését és az ellátás biztonságát;

4. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen intézkedéseket a piac torzulásainak és 
széttöredezettségének felszámolása érdekében, megszüntetve a fosszilis üzemanyagok 
közvetlen vagy közvetett támogatását és a fogyasztó számára szabályozott energiaárakat;  
felhívja a figyelmet arra, hogy fokozatosan összhangot kell teremteni a megújuló 
energiaforrások integrációját célzó tagállami támogatások rendszerei között, és ösztönözni 
kell azokat a kapacitás-szabályozó mechanizmusokat, amelyek határokon átnyúló 
körülmények között is hatékonynak bizonyulnak;

5. megjegyzi, hogy a piac liberalizációja nem hozott magával sem releváns választási 
lehetőségeket, sem alacsonyabb árakat a végfelhasználók és a családok számára;  
nyomatékosan kéri a Bizottságot olyan intézkedések foganatosítására, amelyek 
rendeltetése, hogy javítsák az átláthatóságot, a fogyasztók tájékoztatását és választási
szabadságát, valamint a sérülékeny fogyasztók védelmét; felszólít a végfelhasználók és az 
ellátók közötti konfliktusok hatékony megoldását, valamint a tárgyalóerejük 
kiegyenlítését célzó új mechanizmusok előmozdítására.


