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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja sporočilo Komisije in izraža zaskrbljenost nad nedavnim povišanjem cen nafte 
in njegovim negativnim učinkom na inflacijo, konkurenčnost, trgovino in gospodarsko 
rast; 

2. priznava, da je povečano povpraševanje povzročilo nedavno nestanovitnost cene nafte; 
obžaluje neprestano uporabo subvencij v tretjih državah zaradi negativnih dolgoročnih 
učinkov na javne finance in potrošnike; 

3. poudarja, da so omejene zmogljivosti za širitev novih dobav in tudi zunanji dejavniki, kot 
sta šibek dolar in kriza na finančnih trgih, pripomogli k nestanovitnosti cen nafte;

4. podpira kratkoročne predloge Komisije za reševanje nestanovitnosti cen; poziva države 
članice, naj dajo prednost ukrepom za ozaveščanje potrošnikov tako, da spodbujajo 
nakupe energetsko učinkovitega blaga in storitev ter s tem čim bolj znižajo dolgoročne 
stroške; 

5. meni, da politični dialog s pridelovalci nafte ni prednostna naloga, saj morajo tržne sile 
oblikovati podlago za ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem; 

6. poudarja potrebo po dajanju prednosti spremljanju konkurence pri obdelavi ter prodaji 
nafte in naftnih proizvodov ter povečevanju preglednosti podatkov o komercialnih 
zalogah nafte;

7. pozdravlja namero Komisije, da bi se osredotočila na varnostne zaloge nafte v svojem 
drugem strateškem energetskem pregledu; meni, da mora varnostna zaloga nafte služiti 
kot blažilec kratkoročnih cenovnih šokov in lahko zato omeji cenovno nestanovitnost ter 
s tem poveča predvidljivost za potrošnike; 

8. poudarja, da je treba naftnim podjetjem omogočiti ponovno vlaganje dobičkov v nova 
nahajališča, črpanje in nove tehnologije, kar mora biti najučinkovitejša metoda za 
zniževanje cen na srednji in dolgi rok;

9. zelo poudarja, da morajo biti na koncu tržni in ne politični ukrepi primarno sredstvo za 
reševanje nestanovitnosti cen nafte.
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