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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att en öppen och konkurrenskraftig europeisk energimarknad ger 
lägre priser, förbättrar den europeiska konkurrenskraften samt bidrar till ekonomisk 
tillväxt och till välstånd för konsumenterna. Parlamentet kräver därför att man ska 
avskaffa de fysiska hinder samt de lagstiftnings- och tillsynshinder som förhindrar att 
marknaden fungerar effektivt.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att tillämpa 
konkurrensreglerna i energisektorn, särskilt i fråga införlivandet och tillämpningen av det 
tredje energipaketet som redan försenats.

3. Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen, vid utnyttjandet av medlen från 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, prioriterar projekt med stor inverkan på den inre 
marknaden för att därmed främja konkurrenskraft, ett snabbt införande av förnybara 
energikällor och en tryggad energiförsörjning.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder for att förhindra att 
marknaden fragmenteras och snedvrids genom att upphöra med att direkt eller indirekt 
stödja fossila bränslen och genom att förbjuda reglerade priser för konsumenterna. 
Parlamentet anser att det är nödvändigt att gradvis samordna systemen för stöd till 
integrering av förnybara energikällor i medlemsstaterna och att främja 
kapacitetsmekanismer som är effektiva vid gränsöverskridande verksamhet.

5. Europaparlamentet konstaterar att liberaliseringen av marknaden inte lett till 
ändamålsenliga alternativ eller lägre priser för slutkonsumenter och hushåll. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vidta åtgärder for att förbättra insynen, informationsutbytet 
och konsumenternas valfrihet samt skyddet av sårbara konsumenter. Parlamentet 
efterlyser nya mekanismer för en effektiv konfliktlösning samt för att skapa bättre balans 
i förhandlingsstyrkan mellan slutkonsumenter och leverantörer. 


