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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.. konštatuje, že ceny ropy sa v rokoch 2001 až 2006 zvýšili o viac ako 370 %, nie však z 
dôvodu nedostatku ropy, ale zo strachu pred nedostatkom; ďalej konštatuje, že 
celosvetová denná spotreba ropy narástla v roku 2006 na približne 85 miliónov barelov, že 
celosvetová rezerva v produkcii je len 1,5 milióna barelov denne, pričom takmer všetka 
táto kapacita je v Saudskej Arábii, a že trhy boli znepokojené tým, že rezervné kapacity 
nebudú stačiť v prípade narušenia dodávok a geopolitických rizík;

2. domnieva sa, že toto vnímanie situácie ešte posilnili obavy z nedostatku suroviny v 
budúcnosti, keďže niektorí analytici varujú pred skorým fyzickým nedostatkom suroviny,
zatiaľ čo iní, najmä predstavitelia ropného priemyslu, upokojujú, že rezervy ropy sú 
dostatočné; zdôrazňuje, že dojem z nedostatku v budúcnosti má vplyv na dlhodobé trhové 
ceny;

3. konštatuje, že hľadanie nových zdrojov ropy je stále ťažšie a že každý nový barel je drahší 
z hľadiska prieskumu a ťažby; ďalej konštatuje, že v ropnom priemysle sú potrebné 
rozsiahle investície do zvýšenia ťažobných a rafinérskych kapacít, aby bolo možné 
reagovať na zvýšený dopyt;

4. konštatuje, že z dôvodu rapídneho nárastu dopytu po rope v tretích krajinách a najmä 
krajinách, ktoré nie sú členmi OECD, sa zvýši dopyt tretích krajín po rope, ktorú 
potrebujú členské štáty EÚ;

5. zdôrazňuje význam ropy v hospodárstve EÚ a považuje úroveň závislosti na rope a na 
dovážanej rope za znepokojivú najmä so zreteľom na úsilie členských štátov o zníženie 
závislosti, ktoré trvá už od polovice 70. rokov 20. storočia, a na nezabrániteľný rast 
spotreby v odvetví dopravy; 

6. zdôrazňuje, že zlepšenie energetickej bezpečnosti EÚ a zníženie jej zraniteľnosti voči 
vysokým cenám ropy a narušeniam dodávok vyžaduje sústredenie sa na rozširovanie a 
diverzifikáciu dodávok ropy, zlepšenie efektívnosti, zvýšenie podielu obnoviteľných 
zdrojov energie najmä v oblasti dopravy a vykurovania a na výskum a vývoj 
alternatívnych palív a technológií;

7. Domnieva sa, že dodávky paliva pre dopravu by sa mohli rozšíriť uľahčením výroby 
nekonvenčných ropných a kvapalných palív zo zemného plynu alebo uhlia v prípade, ak je 
to rozumné z hospodárskeho hľadiska; podporuje vývoj a výrobu alternatívnych palív ako 
sú biopalivá, pohon na vodík/palivové články a hybridný pohon;

8. konštatuje, že dopyt po rope rastie nielen v odvetví energetiky, ale aj v iných odvetviach 
ako napr. v petrochemickom priemysle; domnieva sa, že ropa by sa nemala používať na 
výrobu energie.
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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

Source: Eurostat 2003
World Oil Producers and Importers
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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%

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%

WORLD OIL IMPORTERS 2004
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Source: IEA, Key World Energy Statistics 2006 Edition

World Oil Reserves

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



PE 380.781v01-00 8/8 PA\637608SK.doc

SK

Demand will be focused on transportation and 
petrochemicals because of high oil prices

Source: IEA, World Energy Outlook 2005
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