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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. nazdáva sa, že otvorený a konkurencieschopný európsky trh s energiou umožní nižšie 
ceny, čím sa zvýši európska konkurencieschopnosť a prispeje k hospodárskemu rastu a 
blahobytu spotrebiteľov, a preto vyzýva na odstránenie fyzických, predpisových a 
regulačných prekážok, ktoré bránia účinnému fungovaniu trhu;

2. naliehavo žiada Komisiu, aby prijala opatrenia na uplatňovanie pravidiel hospodárskej 
súťaže v odvetví energetiky, najmä pokiaľ ide o transpozíciu a uplatňovanie tretieho 
balíka, ktoré sú už v časovom sklze;

3. odporúča Komisii, aby pri používaní prostriedkov z Nástroja na prepojenie Európy na 
projekty v oblasti energetiky dala prioritu projektom s významným dosahom na 
fungovanie vnútorného trhu, a tým podporila hospodársku súťaž, rýchly rozmach energie 
z obnoviteľných zdrojov a bezpečnosť zásobovania;

4. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na odstránenie roztrieštenosti a deformácií trhu, 
pričom preruší poskytovanie priamych a nepriamych dotácií na fosílne palivá a odstráni 
regulované ceny energií pre spotrebiteľov; upozorňuje, že je potrebné postupne zavádzať 
súlad medzi systémami podpory integrácie energie z obnoviteľných zdrojov v členských 
štátoch a presadzovať kapacitné mechanizmy, ktoré by boli účinné aj v cezhraničnom 
režime; 

5. poznamenáva, že proces liberalizácie trhu neviedol k relevantným možnostiam, ani k 
nižším cenám pre konečného spotrebiteľa a rodiny; naliehavo žiada Komisiu, aby prijala 
opatrenia na zlepšenie transparentnosti, informovanosti a slobodnej voľby spotrebiteľa a 
na ochranu zraniteľných spotrebiteľov; vyzýva na presadzovanie nových mechanizmov 
zameraných na efektívne riešenie sporov a na opätovné nastolenie rovnováhy rokovacej 
pozície medzi konečnými spotrebiteľmi a dodávateľmi.


