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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. приветства съобщението на Комисията и повтаря изразената от нея загриженост 
относно повишаването на цените на петрола и неговите отрицателни последици за 
инфлацията, конкурентоспособността, търговията и икономическия растеж; 

2. признава, че повишеното търсене е причина за неотдавнашната нестабилност на 
цената на петрола; изразява недоволство от продължаващото използване на 
субсидии в трети държави, заради техните дългосрочни отрицателни последици за 
публичните финанси и потребителите; 

3. подчертава, че ограниченият капацитет за разширяването на нови доставки и 
външни фактори като слабият долар и смутът на финансовите пазари също са 
допринесли за нестабилността на цената на петрола;

4. подкрепя краткосрочните предложения на Комисията за справяне с ценовата 
нестабилност; призовава държавите-членки да отдадат предимство на мерките за 
осведомяване на потребителите, които насърчават закупуването на енергийно 
ефективни стоки и услуги с цел свеждане до минимум на дългосрочните разходи; 

5. счита, че воденето на политически диалог с производителите на петрол не е 
приоритет, тъй като пазарните сили следва да съставляват основата на 
равновесието между търсене и предлагане; 

6. подчертава необходимостта от отдаване на предимство на наблюдението на 
конкуренцията при преработката и продажбата на петрол и петролни продукти и от 
повишаване на прозрачността на данните за търговските петролни запаси;

7. приветства намерението на Комисията да съсредоточи вниманието си върху 
петролните запаси за непредвидени случаи при втория си стратегически преглед в 
областта на енергетиката; счита, че петролните запаси за непредвидени случаи 
следва да служат като буфер срещу краткосрочни пазарни сътресения, поради 
което биха могли да послужат за ограничаване на ценовата нестабилност, с което 
ще се повиши предсказуемостта за потребителите; 

8. изтъква, че на нефтопреработвателните предприятия следва да бъде разрешено да 
реинвестират печалби в разработване на нови находища, добив и нови технологии, 
което следва да бъде най-ефективният метод за средно- до дългосрочно 
понижаване на цените;

9. особено силно подчертава, че в крайна сметка пазарни мерки, а не политически 
действия, следва да бъдат първостепенните средства за справяне с нестабилността 
на цената на петрола.
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