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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da bi lahko z odprtim in konkurenčnim evropskim energetskim trgom zmanjšali 
cene, izboljšali evropsko konkurenčnost in prispevali h gospodarski rasti in blaginji 
potrošnikov, zato je pomembno, da se nemudoma odpravijo fizične in regulativne ovire, ki 
preprečujejo učinkovito delovanje trga;

2. odločno poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da se bodo v 
energetskem sektorju uporabljala pravila o konkurenci, zlasti pri prenosu in izvajanju 
tretjega svežnja ukrepov, kjer že zamujamo; 

3. priporoča Komisiji, da pri izvajanju določb instrumenta za povezovanje Evrope na 
področju energetike da prednost projektom, ki najbolj vplivajo na notranji trg, in tako 
spodbuja konkurenčnost, uporabo obnovljivih virov energije in zanesljivo oskrbo z 
energijo;

4. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za odpravo razdrobljenosti in izkrivljanja trga, pri 
čemer naj preneha neposredno in posredno subvencionirati fosilna goriva in odpravi 
regulacijo cen energije za potrošnike; poudarja, da je treba postopoma uskladiti vse 
sisteme, ki podpirajo uporabo obnovljivih virov energije v državah članicah, in spodbujati 
vzpostavitev čezmejno učinkovitih mehanizmov za zagotavljanje zmogljivosti;

5. ugotavlja, da liberalizacija trga ni dala primernih rešitev in ni povzročila zmanjšanja cen 
za končne potrošnike in gospodinjstva; odločno poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za 
večjo preglednost, obveščenost in svobodno izbiro potrošnikov ter varstvo ranljivih 
potrošnikov; poziva tudi k oblikovanju novih mehanizmov, ki bodo zagotavljali 
učinkovito reševanje sporov in uravnoteženost pogajalske moči med končnimi potrošniki 
in dobavitelji.


