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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. bifalder Kommissionens meddelelse og gentager dens bekymring over det seneste 
olieprishop og de negative indvirkninger heraf på inflationen, konkurrenceevne, handel 
og økonomisk vækst;

2. anerkender væksten i efterspørgslen som årsag til den seneste tids ustabile oliepriser; 
beklager den fortsatte brug af tilskud i tredjelande på grund af deres negative langsigtede 
indvirkning på offentlige finanser og forbrugere;

3. understreger, at begrænset kapacitet til udvidelse af nye forsyninger og udefra kommende 
faktorer som f.eks. den svage dollar og uroen på finansmarkederne også har bidraget til 
ustabile oliepriser;

4. støtter Kommissionens kortsigtede forslag til håndtering af prisudsving; opfordrer 
medlemsstaterne til at prioritere foranstaltninger til at øge forbrugerbevidstheden, der 
fremmer køb af energieffektive varer og tjenesteydelser for at minimere langsigtede 
udgifter;

5. er af den opfattelse, at politisk dialog med olieproducenter ikke er en prioritet, da 
markedskræfter bør danne grundlag for balancen mellem udbud og efterspørgsel;

6. understreger behovet for at prioritere overvågningen af konkurrencevilkårene i 
forarbejdningen og salget af olie og olieprodukter samt at øge gennemsigtigheden af data 
om kommercielle olielagre;

7. bifalder Kommissionens planer om at fokusere på nødlagre i sin anden strategiske 
energiredegørelse; er af den opfattelse, at nødlagre bør tjene som en stødpude mod 
kortsigtede prischok og derfor kan tjene til at begrænse prisudsving, hvorved 
forudsigeligheden øges for forbrugerne;

8. påpeger, at olievirksomheder bør få lov til at geninvestere overskud i projektering, 
udvinding og nye teknologier, hvilket skulle være den mest effektive metode til at sænke 
priserne på mellemlang til lang sigt;

9. understreger meget stærkt, at markedsforanstaltninger snarere end politisk initiativ i 
sidste ende bør være det primære middel til håndtering af ustabile oliepriser.
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