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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá sdělení Komise a sdílí její obavy z nedávného výrazného nárůstu cen ropy a jeho 
negativního účinku na inflaci, hospodářskou soutěž, obchod a hospodářský růst; 

2. uznává, že příčinou nedávného kolísání cen ropy je nárůst poptávky; vyjadřuje politování 
nad tím, že třetí země stále používají dotace, protože ty mají dlouhodobý negativní účinek 
na veřejné finance a na zákazníky; 

3. zdůrazňuje, že ke kolísání cen ropy přispěla také omezená kapacita pro zvyšování objemu 
nových zásob a vnější faktory, jako je slabý dolar a znepokojivý vývoj na finančních 
trzích;

4. podporuje krátkodobé návrhy Komise na řešení problému kolísání cen; vyzývá členské 
státy, aby za prioritu považovaly opatření na zvyšování povědomí zákazníků
a podporovaly nákup energeticky úsporného zboží a služeb, a minimalizovaly tak 
dlouhodobé výdaje; 

5. zastává názor, že politický dialog s producenty ropy není prioritní, protože základem pro 
vytvoření rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou by měly být tržní síly; 

6. zdůrazňuje, že je třeba stanovit jako prioritu dohled na hospodářskou soutěž při 
zpracování a prodeji ropy a ropných produktů a zvyšovat transparentnost údajů
o komerčních zásobách ropy;

7. vítá záměr Komise zaměřit se v jejím druhém strategickém přezkumu energetiky na 
nouzové zásoby ropy; zastává názor, že nouzové zásoby ropy by měly sloužit k tlumení 
krátkodobých cenových šoků, a proto by mohly pomoci k omezení kolísání cen, a pro 
zákazníka tak zvýšit možnost předběžných odhadů; 

8. zdůrazňuje, že ropné podniky by měly mít možnost investovat své zisky do výzkumu, 
těžby a nových technologií, což by mělo být nejúčinnější metodou pro snižování cen ve 
střednědobém a dlouhodobém výhledu;

9. rozhodně prohlašuje, že hlavním prostředkem pro řešení problému kolísání cen by měla 
být tržní, a nikoliv politická opatření.
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