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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Saúda a Comunicação da Comissão e partilha da sua preocupação face à recente escalada 
dos preços do petróleo e dos seus efeitos negativos na inflação, competitividade, comércio 
e crescimento económico;

2. Reconhece que o crescimento da procura constitui uma das causas de recente volatilidade 
dos preços do petróleo; lamenta o recurso permanente a subvenções nos países terceiros 
face aos seus efeitos negativos a longo prazo para as finanças públicas e os consumidores;

3. Sublinha que a capacidade de expansão limitada em matéria de novos aprovisionamentos, 
bem como factores externos como sejam o dólar fraco e perturbações nos mercados 
financeiros contribuíram igualmente para a volatilidade dos preços do petróleo;

4. Apoia as propostas a curto prazo apresentadas pela Comissão tendo em vista fazer face à 
volatilidade dos preços; solicita aos Estados-Membros que confiram prioridade a medidas 
de tomada de consciência por parte dos consumidores encorajando a aquisição de bens e 
de serviços com baixo consumo de energia, por forma a reduzir as despesas a longo prazo;

5. Entende que o diálogo político com os produtores de petróleo não constitui uma 
prioridade, na medida em que as forças do mercado devem constituir a base do equilíbrio 
entre a oferta e a procura;

6. Destaca a necessidade de dar prioridade à supervisão da concorrência na transformação e 
venda de petróleo e produtos petrolíferos, bem como de melhorar a transparência dos
dados sobre reservas petrolíferas comerciais;

7. Saúda a intenção da Comissão de se centrar nas reservas petrolíferas de emergência na sua 
segunda análise estratégica; considera que as reservas petrolíferas de emergência 
deveriam assim servir de tampão contra os choques provocados a curto prazo pelos preços 
e poderiam servir para limitar a volatilidade dos preços aumentando a previsibilidade para 
os consumidores;

8. Salienta que as companhias petrolíferas deveriam ser autorizadas a reinvestir os seus 
lucros na exploração, extracção e novas tecnologias, o que deveria constituir o método 
mais eficaz para reduzir os preços de médio a longo prazo;

9. Salienta de forma veemente que é imperioso dar prioridade a medidas ligadas ao mercado 
e não às acções políticas, com o objectivo de fazer face à volatilidade dos preços do 
petróleo.
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