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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság közleményét, és megismétli a nemrégiben csúcsot döntő olajárak és 
azoknak az inflációra, a versenyképességre, a kereskedelemre és a gazdasági növekedésre 
gyakorolt negatív hatása miatti aggodalmát;

2. elismeri, hogy a kereslet növekedése az oka az olajár ingadozásának; sajnálja, hogy a 
harmadik országok továbbra is szubvenciókat alkalmaznak, mivel ennek hosszú távon 
negatív hatása van az államháztartásra és a fogyasztókra;

3. hangsúlyozza, hogy az olajár ingadozásához hozzájárult az új ellátási források 
bővítésével kapcsolatos korlátozott kapacitás, valamint olyan külső tényezők is, mint a 
gyenge dollár és a pénzpiaci zavarok;

4. támogatja a Bizottságnak az áringadozás kezelésére irányuló rövid távú javaslatait;
felszólítja a tagállamokat, hogy kezeljék kiemelten a fogyasztóknak szóló tudatosító 
intézkedéseket, amelyek az energiahatékony áruk és szolgáltatások vásárlását 
népszerűsítik a hosszú távú költségek minimalizálása érdekében;

5. véleménye szerint az olajgyártókkal folytatott politikai párbeszéd nem prioritás, mivel a 
piaci erőknek kell megteremteni az egyensúly alapját a kereslet és a kínálat között;

6. hangsúlyozza, hogy kiemelten kell kezelni a kőolaj és kőolajtermékek feldolgozása és 
értékesítése terén folytatott verseny nyomon követését, és növelni kell a kereskedelmi 
olajkészletekre vonatkozó adatok átláthatóságát;

7. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy a második energiastratégiai felülvizsgálat 
keretében a vészhelyzeti olajkészletekre összpontosít; véleménye szerint a vészhelyzeti 
olajkészleteknek pufferként kell szolgálniuk a rövid távú ársokkokkal szemben, és ezért 
korlátozhatják az áringadozást, növelve ezzel a kiszámíthatóságot a fogyasztók számára;

8. rámutat arra, hogy az olajvállalatok számára lehetővé kell tenni, hogy a nyereséget újra a 
feltárásba, kitermelésbe és új technológiákba fektessék be, aminek közép és hosszú távon 
az árcsökkentés leghatékonyabb módszerének kell lennie;

9. a legerőteljesebben hangsúlyozza, hogy az olajár-ingadozás kezelésének elsődleges 
eszközét alapvetően a piaci intézkedéseknek és nem a politikai fellépésnek kell 
képezniük.
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