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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că o piață europeană a energiei deschisă și competitivă va permite scăderea 
prețurilor, îmbunătățind competitivitatea europeană și contribuind la creșterea economică 
și bunăstarea consumatorilor, motiv pentru care trebuie eliminate obstacolele fizice și de 
reglementare care stau în calea funcționării eficiente a pieței;

2. îndeamnă Comisia să ia măsuri în vederea aplicării normelor în materie de concurență 
pentru sectorul energetic, în special în ceea ce privește transpunerea și punerea în aplicare 
a celui de-al treilea pachet, aflate deja în întârziere;

3. recomandă Comisiei ca, atunci când utilizează fondurile aferente mecanismului 
Conectarea Europei pentru energie, să acorde prioritate proiectelor cu cel mai mare impact 
asupra funcționării pieței interne, promovând astfel concurența, pătrunderea rapidă pe 
piață a energiilor din surse regenerabile și securitatea aprovizionării;

4. invită Comisia să ia măsuri în vederea eliminării fragmentării și denaturării pieței, 
întrerupând acordarea de subvenții directe și indirecte pentru combustibili fosili și 
eliminând prețurile reglementate la energie pentru consumator; atrage atenția asupra 
necesității de a conferi treptat coerență programelor de sprijin pentru integrarea energiilor 
din surse regenerabile în statele membre și de a promova mecanisme privind capacitatea 
eficiente în context transfrontalier;

5. ia act de faptul că procesul de liberalizare a pieței nu a avut ca rezultat nici soluții 
relevante nici prețuri mai mici pentru consumatorul final și gospodării; îndeamnă 
Comisia să ia măsuri pentru o mai mare transparență, o mai bună informare și o liberate 
de alegere sporită a consumatorilor, precum și pentru o mai bună protecție a 
consumatorilor vulnerabili; solicită promovarea unor noi mecanisme pentru soluționarea 
eficientă a conflictelor și pentru reechilibrarea puterii de negociere a consumatorilor finali 
și a furnizorilor.


