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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och instämmer med dess oro 
över den senaste tidens rekordhöga oljepriser och de negativa effekter som detta får för 
inflationen, konkurrenskraften, handeln och den ekonomiska tillväxten. 

2. Europaparlamentet inser att den ökade efterfrågan är en av orsakerna till den senaste 
tidens oljeprisvolatilitet. Parlamentet beklagar att subventioner fortfarande tillämpas i 
tredjeländer eftersom dessa på lång sikt får negativa effekter för de offentliga finanserna 
och konsumenterna. 

3. Europaparlamentet betonar att de begränsade möjligheterna med nya försörjningskällor 
och yttre faktorer såsom den svaga dollarn och turbulensen på finansmarknaderna också 
har bidragit till oljeprisvolatiliteten.

4. Europaparlamentet stöder kommissionens kortsiktiga förslag för att hantera 
prisvolatiliteten. Medlemsstaterna uppmanas att prioritera åtgärder för att öka 
konsumenternas medvetenhet, så att de köper energieffektiva produkter och tjänster för 
att minimera de långsiktiga kostnaderna. 

5. Europaparlamentet anser att man inte bör prioritera en politisk dialog med 
oljeproducenterna, eftersom marknadskrafterna bör ligga till grund för balansen mellan 
efterfrågan och tillgång. 

6. Europaparlamentet betonar att man bör prioritera övervakningen av konkurrensen inom 
bearbetning och försäljning av olje- och petroleumprodukter samt öka insynen när det 
gäller uppgifter om kommersiella oljelager.

7. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att i sin andra strategiska 
energiöversyn fokusera på beredskapslagren av olja. Parlamentet anser att 
beredskapslagren av olja bör tjäna som en buffert mot kortsiktiga prischocker, vilket 
skulle kunna begränsa prisvolatiliteten och öka förutsägbarheten för konsumenterna. 

8. Europaparlamentet påpekar att oljeföretagen bör få återinvestera vinster i exploatering, 
utvinning och ny teknik, vilket borde vara den effektivaste metoden för att sänka priserna 
på medellång till lång sikt.

9. Europaparlamentet betonar starkt att det slutligen är genom marknadsåtgärder snarare än 
genom politiska åtgärder som man huvudsakliga bör hantera oljeprisvolatiliteten.
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