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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1.. Verifica que os preços do petróleo aumentaram mais de 370% entre 2001 e 2006, não 
devido à escassez de petróleo, mas devido ao receio da escassez deste; verifica além disso
que o consumo mundial diário de petróleo bruto aumentou para aproximadamente 85 
milhões de barris em 2006, que a capacidade de produção não utilizada global é de apenas 
aproximadamente 1,5 de milhões de barris por dia, na sua quase totalidade na Arábia 
Saudita, e que os mercados se preocuparam com o facto de que a capacidade de produção 
não utilizada é insuficiente para cobrir as perturbações potenciais da oferta e os riscos 
geopolíticos; 

2. Entende que estas percepções foram igualmente reforçadas pelos receios em relação à 
adequação dos recursos no futuro, prevendo alguns analistas uma restrição física iminente 
dos recursos, enquanto outros, sobretudo na indústria petrolífera, apresentam uma imagem 
tranquilizante das reservas de petróleo; lembra que as percepções sobre a escassez futura 
afectam os preços de mercado a longo prazo; 

3. Verifica que é cada vez mais difícil descobrir novas fontes de petróleo e que cada novo 
barril é mais caro em termos de exploração e produção; verifica além disso que são 
necessários enormes investimentos no sector petrolífero para aumentar as capacidades de 
produção e refinação, a fim de fazer face a uma maior procura; 

4. Verifica que em virtude do aumento rápido da procura de petróleo dos países terceiros, em 
particular dos países não pertencentes à OCDE, haverá uma procura crescente por parte 
dos países terceiros, concorrendo pelo petróleo necessário aos Estados-Membros da União 
Europeia; 

5. Salienta a importância do petróleo para a economia da União Europeia e considera que os 
níveis de dependência do petróleo e do petróleo importado são motivo de grande
preocupação, em particular tendo em conta os esforços dos Estados-Membros com vista a 
diminuir esta dependência desde meados dos anos setenta e o aumento, aparentemente 
inevitável, do consumo no sector dos transportes; 

6. Sublinha que, para melhorar a segurança energética da União Europeia e diminuir a sua 
vulnerabilidade aos elevados preços do petróleo e às perturbações da oferta, é necessário 
apostar na expansão e diversificação do abastecimento de petróleo, na melhoria da
eficiência, no aumento do peso das fontes de energia renováveis, em especial no sector 
dos transportes e do aquecimento, e na investigação e desenvolvimento de combustíveis e 
tecnologias alternativos; 

7. Entende que a oferta de combustível para os transportes pode ser expandida facilitando a 
produção de petróleo não convencional e de combustíveis líquidos à base de gás natural 
ou de carvão, sempre que isto é economicamente razoável; apoia o desenvolvimento e a 
produção de combustíveis alternativos, como os biocombustíveis, os veículos a 
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hidrogénio/célula de combustível e os veículos híbridos;

8. Verifica que a procura de petróleo aumenta não só no sector da energia mas também nos
outros sectores, como o sector petroquímico; entende que o petróleo não deve ser utilizado 
para a produção de energia. 
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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


