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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής και συμμερίζεται την 
ανησυχία για την πρόσφατη εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και τις επακόλουθες 
αρνητικές επιπτώσεις στον πληθωρισμό, την ανταγωνιστικότητα, το εμπόριο και την 
οικονομική ανάπτυξη·

2. αναγνωρίζει την αύξηση της ζήτησης ως αιτία για την πρόσφατη αστάθεια της τιμής του 
πετρελαίου· εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη χρήση επιδοτήσεων σε τρίτες 
χώρες, λόγω των αρνητικών μακροπρόθεσμων επιπτώσεών τους στα δημόσια οικονομικά 
και στους καταναλωτές·   

3. τονίζει ότι η περιορισμένη δυνατότητα για την επέκταση νέων πηγών προσφοράς, καθώς
και εξωγενείς παράγοντες, όπως το αδύναμο δολάριο και η αναστάτωση στις 
χρηματοοικονομικές αγορές, έχουν επίσης συνεισφέρει στην αστάθεια της τιμής του 
πετρελαίου·

4. υποστηρίζει τις βραχυπρόθεσμες προτάσεις της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των τιμών· ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα σε μέτρα 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, προωθώντας την ιδέα της αγοράς αγαθών και 
υπηρεσιών υψηλής ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο η 
μακροπρόθεσμη δαπάνη·  

5. είναι της άποψης ότι ο πολιτικός διάλογος με τους πετρελαιοπαραγωγούς δεν αποτελεί 
προτεραιότητα, καθώς οι δυνάμεις της αγοράς θα πρέπει να αποτελούν τη βάση της 
ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης·

6. επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην εποπτεία του ανταγωνισμού όσον 
αφορά την επεξεργασία και την πώληση του πετρελαίου και των πετρελαϊκών προϊόντων, 
και να αυξηθεί η διαφάνεια των στοιχείων σχετικά με τα αποθέματα πετρελαίου για 
εμπορική χρήση·  

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να εστιάσει στα 
αποθέματα πετρελαίου για έκτακτες ανάγκες κατά τη δεύτερη στρατηγική ενεργειακή 
επισκόπησή της· είναι της άποψης ότι τα αποθέματα πετρελαίου για έκτακτες ανάγκες θα 
πρέπει να λειτουργούν ως δικλίδα ασφαλείας έναντι βραχυπρόθεσμων κρίσεων των τιμών 
και ότι μπορούν επομένως να οδηγήσουν σε περιορισμό της αστάθειας των τιμών, 
αυξάνοντας έτσι την προβλεψιμότητα για τους καταναλωτές· 

8. επισημαίνει ότι θα πρέπει να επιτρέπεται στις πετρελαϊκές επιχειρήσεις να επανεπενδύουν 
τα κέρδη σε αναζήτηση πετρελαίου, εξόρυξη και νέες τεχνολογίες, πρακτική που θα 
πρέπει να αποτελέσει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για τη μείωση των τιμών μεσο-
μακροπρόθεσμα· 
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9. τονίζει με ιδιαίτερη έμφαση ότι, τελικώς, τα μέτρα της αγοράς και όχι η πολιτική δράση 
πρέπει να είναι το πρωταρχικό μέσο για την αντιμετώπιση της αστάθειας της τιμής του 
πετρελαίου. 
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