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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat een open en concurrerende Europese energiemarkt lagere prijzen 
mogelijk maakt, het concurrentievermogen van Europa verbetert en bijdraagt aan de 
economische groei en het welzijn van de consument, en dat het daarom dringend 
noodzakelijk is de fysieke barrières en barrières op het gebied van wetgeving en 
regelgeving die een efficiënte werking van de markt belemmeren, op te heffen;

2. dringt er bij de Commissie op aan maatregelen te nemen om de mededingingsregels op de 
energiesector toe te passen, met name wat betreft de omzetting en tenuitvoerlegging van 
het derde pakket, die reeds vertraging hebben opgelopen;

3. beveelt de Commissie aan dat zij bij het gebruik van de begrotingskredieten van de 
'financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen' voor energie, prioriteit geeft aan 
projecten met de grootste impact op de werking van de interne markt, ter bevordering van 
de concurrentie, de snelle penetratie van hernieuwbare energie en de 
voorzieningszekerheid;

4. verzoekt de Commissie maatregelen te nemen om de versnippering en de verstoringen van 
de markt uit de weg te ruimen, door stopzetting van directe en indirecte subsidies voor 
fossiele brandstoffen en afschaffing van gereguleerde energieprijzen voor de consument; 
wijst op de noodzaak om geleidelijk meer samenhang in te voeren tussen 
subsidieregelingen voor de integratie van hernieuwbare energie in de lidstaten en om 
efficiënte capaciteitsmechanismen in grensoverschrijdend verband te bevorderen;

5. merkt op dat het proces van marktliberalisering niet heeft geleid tot relevante opties noch 
tot lagere prijzen voor de eindverbruikers en huishoudens; dringt er bij de Commissie op 
aan maatregelen te nemen om de transparantie, informatie en keuzevrijheid van de 
consument en de bescherming van kwetsbare consumenten te verbeteren; dringt aan op 
de bevordering van nieuwe mechanismen voor een doeltreffende oplossing van conflicten 
en voor meer evenwicht in de onderhandelingspositie tussen eindconsumenten en 
leveranciers.


