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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum 
a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta oznámenie Komisie a pripája sa k jej obavám v súvislosti s nedávnym prudkým 
nárastom cien ropy a jeho negatívnymi účinkami na infláciu, konkurencieschopnosť, 
obchod a hospodársky rast;

2. uvedomuje si, že príčinou nedávneho kolísania cien ropy je rast dopytu; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že tretie krajiny naďalej využívajú dotácie, pretože tie majú 
z dlhodobého hľadiska negatívny účinok na verejné financie a spotrebiteľov;

3. zdôrazňuje, že ku kolísaniu cien ropy prispeli tiež obmedzené možnosti rozširovania 
dodávok o nové zdroje a vonkajšie faktory ako slabý dolár a otrasy na finančných trhoch;

4. podporuje krátkodobé návrhy Komisie na riešenie problému kolísania cien; vyzýva 
členské štáty, aby sa prednostne venovali opatreniam na zvýšenie informovanosti 
spotrebiteľov, ktoré podporujú nákup energeticky účinného tovaru a služieb s cieľom 
minimalizovať dlhodobé výdavky;

5. zastáva názor, že politický dialóg s producentmi ropy nie je prioritou, pretože trhové sily 
by mali vytvárať základ rovnováhy medzi ponukou a dopytom;

6. zdôrazňuje, že dohľad nad hospodárskou súťažou pri spracúvaní a predaji ropy a ropných 
produktov treba považovať za prioritu a treba zvyšovať transparentnosť údajov 
o komerčných zásobách ropy;

7. víta úmysel Komisie zamerať sa v jej druhom strategickom preskúmaní energetiky 
na núdzové zásoby ropy; domnieva sa, že núdzové zásoby ropy by mali slúžiť 
na zmierňovanie krátkodobých cenových šokov, a preto by mohli prispieť k zníženiu 
kolísania cien, čím by sa spotrebiteľom umožnilo lepšie predvídať vývoj;

8. upozorňuje na to, že ropným podnikom by sa malo umožniť opätovne investovať svoje 
zisky do prieskumu, ťažby a nových technológií, čo by malo byť najúčinnejšou metódou 
znižovania cien v strednodobom a dlhodobom výhľade;

9. čo najdôraznejšie pripomína, že v konečnom dôsledku by hlavným prostriedkom 
na riešenie problému kolísania cien ropy mali byť skôr trhové ako politické opatrenia.
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