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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí, že ceny ropy stouply v letech 2001–2006 o více než 370 % nikoli z 
důvodu jejího nedostatku, nýbrž z důvodu obav o její nedostatek; dále bere na vědomí, že 
celosvětová spotřeba ropy vzrostla v roce 2006 přibližně na 85 milionů barelů, že 
celosvětová volná výrobní kapacita je pouze 1,5 milionu barelů denně, přičemž naprostá 
většina nafty pochází ze Saudské Arábie, a že trhy mají obavy, že tato volná výrobní 
kapacita je nedostačující na překonání případného přerušení dodávky a geopolitických 
rizik;

2. věří, že toto pojetí bylo také posíleno obavami nad dostatečností zásob v budoucnosti, 
přičemž někteří analytikové předpovídají bezprostředně hrozící fyzický nedostatek zdrojů, 
zatímco jiní, zejména v rámci naftového průmyslu, se snaží situaci uklidnit a přesvědčit o 
dostatku naftových zásob; upozorňuje, že vnímání nedostatku zdrojů v budoucnosti 
ovlivňuje dlouhodobě ceny na trhu s naftou; 

3. bere na vědomí, že je stále obtížnější nacházet nové zdroje nafty a že každý nový barel je 
nákladnější z hlediska vyhledávání nových ložisek a výroby; dále bere na vědomí, že jsou 
nezbytné vysoké investice do naftového průmyslu, aby se zvýšila kapacita produkce a 
rafinování a bylo možné vyjít vstříc zvýšené poptávce;  

4. bere na vědomí, že vzhledem k rychlému nárůstu poptávky po naftě v třetích zemích, 
zejména v zemích, které nejsou členy OECD, dojde v třetích zemích ke zvýšené poptávce 
po naftě, kterou potřebují členské státy EU;

5. zdůrazňuje význam nafty pro hospodářství EU a považuje závislost na naftě a dovážené 
naftě za skutečně velký problém, zejména s ohledem na to, že členské státy se snaží již od 
poloviny 70. let snížit svou závislost, a s ohledem na zjevně nevyhnutelný nárůst spotřeby 
v dopravním průmyslu;

6. zdůrazňuje, že zajištění bezpečnější dodávky energie v EU a snížení její náchylnosti k 
vysokým cenám nafty a přerušení dodávky vyžaduje, aby se pozornost zaměřila na 
zajištění širšího a rozmanitějšího výběru dodávky nafty, zvýšení podílu obnovitelných 
zdrojů energie, zejména v odvětví dopravy a vytápění, a na výzkum a vývoj alternativních 
paliv a technologií; 

7. věří, že dodávku pohonných paliv by mělo být možné rozšířit zajištěním výroby 
nekonvenčních paliv a tekutých paliv založených na zemním plynu a uhlí tam, kde je to 
ekonomicky přiměřené; podporuje rozvoj a výrobu alternativních paliv, jako jsou 
biopaliva, vozidel poháněných biovodíkem a hybridních vozidel; 

8. bere na vědomí, že poptávka po naftě stoupá nejen v energetickém průmyslu, ale také v 
dalších odvětvích, jako je petrochemický průmysl; je toho názoru, že nafta by neměla být 
používána na výrobu elektřiny.
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Background materials

Percentage of Consumption by Fuel

Source: IEA, Key World Energy Statistics 2006 Edition/Eurostat

Import Dependency by Fuel Type
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Source: Eurostat 2003

World Oil Producers and Importers

Source: IEA, Key World Energy Statistics 2006 Edition

World Oil Reserves

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2006 (© BP 2006)

Mt % world total
Saudi Arabia 519 13,20%
Russia 470 12,00%
United States 307 7,80%
Iran 205 5,20%
Mexico 188 4,80%
China 183 4,70%
Venezuela 162 4,10%
Canada 143 3,60%
Norway 139 3,50%
Nigeria 133 3,40%
Rest of World 1474 37,70%
World 3923 100%

WORLD OIL PRODUCERS 2005 
Mt % world total

United States 577 25,8%
Japan 206 9,2%
China 123 5,5%
Korea 114 5,1%
Germany 110 4,9%
India 96 4,3%
Italy 93 4,2%
France 85 3,8%
UK 63 2,8%
Netherlands 60 2,7%
Rest of World 708 31,7%
World  2235 100,0%

WORLD OIL IMPORTERS 2004
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OPEC Spare Production Capacity

Source: IEA, Total estimate

Annual Changes in World Oil Demand

Source: IEA, September 2006
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Oil prices are high not because of shortage,
but because of a fear of shortage

Source: IEA, September 2006

The Global Oil Market in 2005

Inter-regional crude oil flows: 35 Mb/d
(Mb/d: Millions of barrels per day)

Source: IEA, Total 2006
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Demand will be focused on transportation and
petrochemicals because of high oil prices

Source: IEA, World Energy Outlook 2005
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