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

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2008/2212(INI)

17.10.2008

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par naftas cenu pieauguma problēmu
(2008/2212(INI))

Atzinumu sagatavoja: Colm Burke



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

LV

PA_NonLeg



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

LV

IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu un piekrīt tajā paustajām bažām par naftas cenu 
neseno straujo kāpumu un tā negatīvo ietekmi uz inflāciju, konkurētspēju, tirdzniecību un 
ekonomisko izaugsmi; 

2. atzīst, ka naftas cenu nesenās nestabilitātes iemesls ir pieprasījuma pieaugums; pauž 
nožēlu par to, ka trešās valstis joprojām izmanto subsīdijas, jo tās ilgtermiņā negatīvi 
ietekmē valstu finanses un patērētājus; 

3. uzsver, ka naftas ieguves paplašināšanas iespēju ierobežotība un citi faktori, piemēram, 
dolāra kursa kritums un finanšu tirgu krīze arī ir veicinājuši naftas cenu nestabilitāti;

4. atbalsta Komisijas īstermiņa priekšlikumus cenu nestabilitātes problēmas risināšanai;  
aicina dalībvalstis prioritāti piešķirt patērētāju izpratnes veicināšanas pasākumiem, ar 
kuriem veicinātu energoefektīvu preču un pakalpojumu iegādi, lai tādējādi ilgtermiņā 
samazinātu izdevumus; 

5. uzskata, ka politiskais dialogs ar naftas ražotājvalstīm nav prioritāte, jo tirgus 
konjunktūrai jāizveido pamats līdzsvarotai piedāvājuma un pieprasījuma attiecībai; 

6. uzsver, ka prioritāte jāpiešķir konkurences uzraudzībai naftas produktu pārstrādes un 
tirdzniecības jomā, kā arī jāpalielina datu par naftas pārdošanas krājumiem pārredzamība;

7. atzinīgi vērtē Komisijas Otrajā enerģijas stratēģijas pārskatā pausto nodomu pievērsties 
naftas krājumu jautājumam;  uzskata, ka naftas rezerves krājumi jāizmanto kā 
aizsargmehānisms pret cenu īstermiņa pēkšņu kāpumu, tādējādi tas varētu palīdzēt 
mazināt cenu nestabilitāti un līdz ar to veicināt paredzamību patērētājiem;  

8. norāda, ka naftas uzņēmumiem jāatļauj no jauna veikt investīcijas izpētē, ieguvē un 
jaunās tehnoloģijās, jo tai vajadzētu būt visefektīvākajai metodei, lai samazinātu cenas 
vidējā termiņā un ilgtermiņā;

9. visnotaļ uzsver, ka tirgus pasākumiem, nevis politiskiem pasākumiem, ir jābūt 
galvenajam virzītājspēkam naftas cenu nestabilitātes problēmas risināšanā.


	748634lv.doc

