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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji i podziela jej zaniepokojenie w związku
z ostatnim wzrostem cen ropy naftowej i jego negatywnym wpływem na inflację, 
konkurencyjność, wymianę handlową i wzrost gospodarczy; 

2. zdaje sobie sprawę, że wskutek ostatnich wahań cen ropy naftowej wzrósł popyt; 
ubolewa nad ciągłym stosowaniem dotacji w krajach trzecich ze względu na negatywne 
długofalowe skutki takich działań dla finansów publicznych i konsumentów; 

3. zwraca uwagę, że do wahań cen ropy naftowej przyczyniły się również ograniczone 
możliwości zapewnienia dodatkowych dostaw oraz czynniki zewnętrzne, takie jak słaby 
dolar i zamęt na rynkach finansowych;

4. popiera propozycje Komisji dotyczące krótkoterminowej stabilizacji cen; wzywa państwa 
członkowskie do skoncentrowania się na działaniach ponoszących świadomość 
konsumentów na temat kupowania efektywnych energetycznie towarów i usług w celu 
zmniejszenia długoterminowych wydatków; 

5. uważa, że dialog polityczny z producentami ropy naftowej nie jest kwestią priorytetową, 
ponieważ to siły rynkowe powinny kształtować równowagę między podażą a popytem; 

6. zwraca uwagę na potrzebę nadania priorytetu kontroli konkurencji w zakresie 
przetwarzania i sprzedaży ropy naftowej i produktów ropopochodnych oraz zwiększeniu 
przejrzystości danych o komercyjnych zapasach ropy;

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja w ramach drugiego strategicznego przeglądu
w dziedzinie energetyki zamierza skoncentrować się na interwencyjnych zapasach ropy; 
uważa, że interwencyjne zapasy ropy powinny stanowić zabezpieczenie na wypadek 
krótkotrwałych wstrząsów cenowych i mogą w związku z tym służyć do ograniczania 
wahań cenowych i tym samym zwiększać przewidywalność cen dla konsumentów; 

8. wskazuje, że koncerny naftowe powinny móc reinwestować zyski w poszukiwanie 
nowych złóż, wydobycie i nowe technologie, ponieważ jest to jak się wydaje najlepszy 
sposób na zapewnienie średnio- i długoterminowej obniżki cen;

9. podkreśla z naciskiem, że problem wahań cen ropy naftowej powinien być ostatecznie 
rozwiązywany nie za pomocą środków politycznych, lecz działań rynkowych.
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