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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. stelt vast dat de olieprijzen tussen 2001 en 2006 met meer dan 370% zijn gestegen, niet als 
gevolg van een tekort aan olie, maar als gevolg van een vrees voor een tekort; stelt verder 
vast dat het dagelijks verbruik van ruwe olie in de wereld is gestegen tot ongeveer 85 
miljoen vaten in 2006, dat de mondiale reserveproductiecapaciteit slechts ongeveer 1,5 
miljoen vaten per dag bedraagt, en dat die zich vrijwel geheel bevindt in Saoedi-Arabië, 
en dat de markten vreesden dat de reserveproductiecapaciteit onvoldoende was om 
eventuele leveringsproblemen en geopolitieke risico's af te dekken;

2. is van oordeel dat deze inzichten nog verder zijn versterkt door vrees met betrekking tot 
de toekomstige toereikendheid van reserves, waarbij door een aantal analisten wordt 
voorspeld dat er problemen dreigen met betrekking tot de fysieke reserves, terwijl 
anderen, voornamelijk binnen de olie-industrie, een geruststellend beeld schetsen met 
betrekking tot de oliereserves; merkt op dat de inzichten met betrekking tot toekomstige 
schaarste van invloed zijn op de marktprijzen voor de lange termijn;

3. stelt vast dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe oliebronnen te vinden en dat elk 
nieuwe vat duurder wordt in termen van exploratie en productie; stelt verder vast dat 
enorme investeringen in de oliesector nodig zijn om de capaciteit voor productie en 
raffinage te vergroten teneinde te voorzien in een steeds grotere vraag;

4. stelt vast dat er als gevolg van de snelle toeneming van de vraag naar olie in derde landen, 
met name in niet-OESO-landen, sprake zal zijn van een steeds grotere vraag vanuit derde 
landen die meedingen in de strijd om de olie die de lidstaten van de EU nodig hebben;

5. wijst met nadruk op het belang van olie voor de EU-economie, en is van mening dat het 
niveau van de afhankelijkheid van olie en geïmporteerde olie een bron van grote zorg is, 
met name gezien de inspanningen van de lidstaten om de afhankelijkheid sinds het midden 
van de jaren '70 te verminderen en de blijkbaar niet te vermijden toeneming van het 
verbruik in vervoersector;

6. beklemtoont dat verbetering van de energiezekerheid in de EU en vermindering van haar 
kwetsbaarheid voor hoge olieprijzen en leveringsproblemen het noodzakelijk maken om 
de aandacht vooral te richten op uitbreiding en diversificatie van de olievoorziening, 
verbetering van de efficiëntie, vergroting van het aandeel van hernieuwbare 
energiebronnen, met name in de sectoren vervoeren en verwarming, en het doen van 
onderzoek naar en de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen en technologieën;

7. is van oordeel dat de levering van brandstoffen voor de vervoersector kan worden 
uitgebreid door bevordering van de productie van niet-conventionele brandstoffen in de 
vorm van olie of andere vloeistoffen op basis van aardgas of steenkool, wanneer dit 
economische redelijk is; steunt de ontwikkeling en de productie van alternatieve 
brandstoffen, zoals biobrandstoffen, waterstof/brandstofcelvoertuigen en hybride 
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voertuigen;

8. stelt vast dat de vraag naar olie niet alleen in de energiesector toeneemt, maar ook in 
andere sectoren, zoals de petrochemische sector; is van mening dat olie niet moeten 
worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit.
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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


