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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută comunicarea Comisiei și este de acord cu preocupările acesteia privind creșterea 
recentă a prețurilor la petrol și efectele negative ale acesteia asupra inflației, 
competitivității, schimburilor comerciale și creșterii economice; 

2. recunoaște că una dintre cauzele volatilității prețurilor petrolului este creșterea cererii; 
deplânge utilizarea în continuare a subvențiilor în țările terțe, din cauza impactului 
negativ pe care acestea le au pe termen lung asupra finanțelor publice și a consumatorilor; 

3. subliniază că posibilitățile restrânse de extindere la noi surse de aprovizionare și factori 
exteriori precum scăderea cursului dolarului și tulburările de pe piețele financiare au 
contribuit, de asemenea, la volatilitatea prețurilor petrolului;

4. sprijină propunerile Comisiei privind soluții pe termen scurt pentru volatilitatea prețurilor 
petrolului; solicită statelor membre să acorde prioritate măsurilor de sensibilizare a 
consumatorilor care promovează achiziționarea de bunuri și servicii eficiente din punct de 
vedere energetic pentru a reduce la minimum cheltuielile pe termen lung; 

5. consideră că dialogul politic cu producătorii de petrol nu constituie o prioritate, deoarece 
forțele pieței sunt cele care ar trebui să conducă la un echilibru între cerere și ofertă; 

6. subliniază că este necesar să se acorde prioritate monitorizării concurenței în domeniul 
prelucrării și vânzării de petrol și produse petroliere și să se asigure o mai mare 
transparență a datelor privind stocurile comerciale de petrol;

7. salută intenția Comisiei de a se concentra asupra stocurilor petroliere de urgență în cea 
de-a doua revizuire strategică a politicii energetice; consideră că stocurile petroliere de 
urgență ar trebui să constituie un tampon împotriva șocurilor pe termen scurt în domeniul 
prețurilor și, prin urmare, ar putea fi utilizate pentru a limita volatilitatea prețurilor, 
crescând astfel nivelul de previzibilitate pentru consumatori; 

8. subliniază faptul că întreprinderilor petroliere ar trebui să li se permită să reinvestească 
profiturile în explorare, extracție și noi tehnologii, aceasta fiind cea mai eficientă metodă 
de a reduce prețurile pe termen mediu și lung;

9. atrage atenția în mod deosebit asupra faptului că principalele mijloace de luptă împotriva 
volatilității prețurilor la petrol ar trebui să fie, în cele din urmă, măsurile de piață, mai 
degrabă decât acțiunile politice.
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