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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa, że otwarty i konkurencyjny europejski rynek energii pozwoliłby obniżyć ceny, 
poprawić europejską konkurencyjność oraz przyczynić się do wzrostu gospodarczego i 
poprawy sytuacji konsumentów, dlatego ważne jest pilne zniesienie barier fizycznych, 
ustawowych i regulacyjnych, które uniemożliwiają skuteczne funkcjonowanie tego rynku; 

2. wzywa Komisję do podjęcia działań w celu stosowania zasad konkurencji w sektorze 
energetycznym, w szczególności w odniesieniu do transpozycji i wdrożenia trzeciego 
pakietu, już opóźnionych; 

3. zaleca Komisji, aby w ramach przyznawania środków z instrumentu „Łącząc Europę” w 
dziedzinie energii przyznawała pierwszeństwo projektom mającym największy wpływ na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, wspierając w ten sposób konkurencyjność, szybkie 
zapewnienie dużego udziału energii ze źródeł odnawialnych i bezpieczeństwo dostaw;

4. zachęca Komisję do podjęcia działań w celu wyeliminowania rozdrobnienia i zakłóceń na 
rynku poprzez zaniechanie przyznawania bezpośrednich i pośrednich dotacji do paliw 
kopalnych oraz zniesienie regulowanych cen energii dla konsumentów;  zwraca uwagę na
konieczność stopniowego zwiększania spójności między programami pomocy na rzecz 
stosowania odnawialnych źródeł energii w państwach członkowskich oraz potrzebę 
wspierania mechanizmów zwiększających potencjał, które byłyby skuteczne w wymiarze 
transgranicznym;

5. zauważa, że proces liberalizacji rynku nie doprowadził do uzyskania właściwych 
rozwiązań, ani też nie zapewnił niższych cen dla odbiorców końcowych i gospodarstw 
domowych; wzywa Komisję, aby podjęła działania w celu zapewnienia poprawy w 
zakresie przejrzystości, informacji i wolności wyboru ze strony konsumenta oraz ochrony 
konsumentów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji; apeluje o promowanie nowych 
mechanizmów służących skutecznemu rozwiązywaniu konfliktów i przywracaniu 
równowagi w kontaktach między odbiorcami końcowymi a dostawcami.   


