
PA\748634LT.doc PE414.941v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

2008/2212(INI)

17.10.2008

NUOMONĖS PROJEKTAS
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto

pateiktas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl su nafta susijusių problemų sprendimo
(2008/2212(INI))

Nuomonės referentas: Colm Burke



PE414.941v01-00 2/3 PA\748634LT.doc

LT

PA_NonLeg



PA\748634LT.doc 3/3 PE414.941v01-00

LT

PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą ir išreiškia susirūpinimą dėl dabartinio naftos 
kainų šuolio ir jo neigiamo poveikio infliacijai, konkurencingumui, prekybai ir 
ekonomikos augimui; 

2. pripažįsta, kad dabartinio naftos kainų svyravimo priežastis – išaugusi paklausa; 
apgailestauja dėl to, kad trečiosiose šalyse vis dar naudojamos išmokos, kadangi taip 
daromas ilgalaikis neigiamas poveikis valstybės finansams ir vartotojams; 

3. pabrėžia, kad riboti pajėgumai plėsti naujus telkinius ir tokie šalutiniai veiksniai kaip 
susilpnėjęs doleris ir finansų rinkų suirutė taip pat turėjo įtakos naftos kainų svyravimui;

4. remia Komisijos trumpalaikius pasiūlymus mažinti kainų svyravimą; ragina valstybes 
nares skirti didelį dėmesį vartotojų informuotumo didinimo priemonėms, kuriomis 
skatinamas efektyviai energiją naudojančių prekių ir paslaugų pirkimas, siekiant 
sumažinti ilgalaikes išlaidas; 

5. mano, kad neturėtų būti skiriamas didelis dėmesys politiniam dialogui su naftą 
išgaunančiais gamintojais, kadangi pasiūlos ir paklausos pusiausvyra turėtų priklausyti 
nuo rinkos jėgų; 

6. pažymi, kad reikia didelį dėmesį skirti konkurencijos perdirbant ir parduodant naftą bei 
naftos produktus stebėjimui ir duomenų apie komercines naftos atsargas skaidrumo 
didinimui;

7. palankiai vertina tai, kad Komisija antrojoje strateginėje energetikos apžvalgoje ketina 
skirti daugiau dėmesio naftos atsargoms nenumatytiems atvejams; mano, kad naftos 
atsargos nenumatytiems atvejams turėtų padėti sušvelninti trumpalaikius kainų šuolius, 
todėl būtų sumažintas kainų svyravimas ir padidintas nuspėjamumas vartotojams; 

8. pažymi, kad naftos įmonėms turėtų būti suteikta galimybė investuoti pelną į naujų išteklių 
žvalgymą, gavybą ir naujas technologijas, nes tai turėtų būti veiksmingiausias būdas 
vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu sumažinti kainas;

9. labiausiai pabrėžia tai, kad, galiausiai, pagrindinis būdas mažinti naftos kainų svyravimą 
turėtų būti rinkos priemonių taikymas, o ne politiniai veiksmai.
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