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NÁVRHY

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

A. vzhledem k tomu, že v souvislosti s vícepolárním celosvětovým řádem členské státy 
jednající samostatně již nemohou zajistit dostatečný přístup k neenergetickým komoditám, 
jako jsou nerostné suroviny a vzácné zeminy;  vzhledem k tomu, že pouze společný postoj 
na úrovni EU může zajistit jejich strategické a bezpečné dodávky pro evropská 
průmyslová odvětví,

B. vzhledem k tomu, že dodávky nerostných surovin jsou pro řadu průmyslových aplikací 
naprosto zásadní; vzhledem k tomu, že omezení vývozu brání vytvoření otevřených 
a transparentních trhů, mohou vést k závažným problémům s dodávkami nerostných 
surovin, omezovat inovační potenciál evropských průmyslových odvětví a vytvářet 
problémy na pracovním trhu,

C. vzhledem k tomu, že se 50 % nerostných surovin a vzácných zemin na celém světě, včetně 
naprosto nezbytných nerostných surovin, nachází v nestabilních státech či regionech,

1. vítá návrh diplomacie EU týkající se nerostných surovin a vzácných zemin, jehož cílem 
je vytvořit mezinárodní regulační platformu, která by zajišťovala přístup k nerostným 
surovinám a jejich dodávky, zejména pokud jde o nerostné suroviny, které jsou 
považovány za naprosto nezbytné, zajišťovala otevřené globální trhy a podporovala 
mezinárodní spolupráci v oblasti udržitelné těžby nerostných surovin a účelné využívání 
zdrojů na základě společných zájmů; zdůrazňuje v této souvislosti, že je nutné vytvořit 
intenzivní diplomatický dialog v oblasti nerostných surovin mezi průmyslovými, nově 
industrializovanými a rozvojovými zeměmi bohatými na nerostné suroviny také s cílem 
propagovat dodržování lidských práv, řádná správa věcí veřejných , regionální stabilitu 
a působit preventivně proti rizikům vzniku sporů o zdroje nerostných surovin;

2. domnívá se, že vyjednávací pozici Evropské unie by mohlo rovněž ve všech fázích posílit, 
pokud by se v rámci strategie nerostných surovin na úrovni EU kladl větší důraz 
na inovace a možnost jejich náhrady, což by mohlo zabránit závislosti na monopolních 
dodavatelích;

3. vyzývá Komisi, aby podporovala paralelní diplomatická jednání o problematice 
nerostných surovin, a to na základě finanční podpory poskytované na výměnu nevládních 
organizací, akademických pracovníků a skupin expertů (think tanks) z EU s jinými 
zeměmi bohatými na nerostné suroviny;

4. vyzývá Komisi, aby spolu s dalšími zeměmi bohatými na nerostné suroviny organizovala 
pravidelné akce, jako je „diskusní skupina o problematice kovů“, kterou organizuje 
Japonské státní sdružení pro ropu, plyn a kovy (JOGMEC), kterých by se účastnila široká 
škála zainteresovaných osob;

5. podotýká, že přestože je politika v oblasti nerostných surovin nezávislá, měla by být 
v souladu s jinými politikami EU, zejména s politikami zaměřenými na jiné než nerostné 
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suroviny (např. zemědělské produkty) a na dodávky energie;

6. domnívá se, že diplomacie v oblasti nerostných surovin a rozvoje a rozvojové politiky 
zaměřené na podporu demokratizace by měly být ku prospěchu obou stran a vést 
k synergickému působení; požaduje proto, aby byla do budoucích dohod s partnerskými 
zeměmi začleněna podmínka dodržování lidských práv a demokratizace;

7. zdůrazňuje, že v rámci strategické spolupráce mezi EU a příslušnými klíčovými aktéry 
z průmyslových, rychle se rozvíjejících a rozvojových zemí, zejména se Spojenými státy, 
Ruskem, Čínou, Japonskem a oblastí Arktidy, je nutné vytvořit systém včasného varování 
před narušením trhu, nedostatečnými dodávkami a konflikty týkajícími se zdrojů 
nerostných surovin, který by doplňovala monitorovací skupina na úrovni EU, jež by se 
skládala ze zástupců orgánů a institucí EU, členských států a příslušných průmyslových 
odvětví;

8. poukazuje na význam vztahů se zeměmi BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína 
a Jihoafrická republika), jelikož mají rozsáhlé zásoby nerostných surovin, budou však 
v budoucnu samy potřebovat více nerostných surovin, čímž vznikne evropským 
společnostem větší konkurence;

9. vyzývá k vytvoření mezinárodních regulačních norem v oblasti recyklace, udržitelné těžby 
a řádné správy v daném odvětví, včetně sociálních, pracovních a lidských práv, sociální 
odpovědnosti podniků a ekologických norem, které by měly být propagovány 
na příslušných fórech, jako je skupina G8 a G20 a organizace WTO, OECD, UNCTAD 
a UNEP, Mezinárodní panel o udržitelném využívání zdrojů (UNEP) a jeho Mezinárodní 
skupina pro udržitelné řízení zdrojů, mezinárodní skupiny zabývající se studiemi 
o jednotlivých kovech a jiné orgány činné při propagování udržitelné celosvětové 
struktury řádné správy věcí veřejných pro využívání a těžbu nerostných surovin a obchod 
s nimi, která by se zakládala na dodržování práva jiných zemí na rozvoj v rámci 
mezinárodních pravidel;

10. vítá ochotu členů skupiny G8 a G20 bojovat proti kolísání cen nerostných surovin 
a vyzývá k vypracování konkrétních opatření, který by zajistila dodávky nerostných 
surovin a zabránila spekulacím s těmito komoditami;

11. vyzývá organizaci WTO, aby pečlivě sledovala dopad omezení vývozu a dovozu a jiných 
překážek na cenu nerostných surovin; v této souvislosti podporuje vytvoření nástroje 
na sledování celních i jiných překážek obchodu s nerostnými surovinami a vzácným 
zeminami v rámci organizace WTO a vznik Rady pro stabilitu v oblasti nerostných
surovin a vzácných zemin v rámci skupiny G20; vyzývá rovněž GŘ pro obchod, aby 
i nadále sledovalo vliv vývozních omezení a dalších překážek na cenu nerostných surovin;

12. vítá, že do obchodních smluv EU byly začleněny explicitní záruky týkající se 
nediskriminačního přístupu na trh s nerostnými surovinami, které jsou také základní 
podmínkou členství v organizaci WTO; vyzývá k tomu, aby vzhledem k vzrůstající 
vzájemné provázanosti mezi zeměmi bylo zajištění přístupu k nerostným surovinám 
a udržitelná řádná správa této problematiky začleněna do všech dohod mezi EU 
a příslušnými třetími zeměmi, zdůrazňuje však, že je nutné rozlišovat mezi různými druhy 
diplomacie v oblasti nerostných surovin v závislosti na příslušné situaci dané země;
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13. zastává názor, že EU a příslušné třetí země by měly spolupracovat na základě dohody, 
v duchu skutečného partnerství a ku prospěch obou stran, pokud jde o dodávky nerostných 
surovin; vyzývá proto, aby byla rozvojovým zemím poskytnuta podpora, která by 
zahrnovala předávání poznatků v oblasti vědy a práva, aby si mohly udržitelným 
způsobem vybudovat vlastní kapacitu, a dále vyzývá k vytvoření společných norem 
v oblasti těžby a produkce, které by zahrnovaly i normy týkající se dodržování lidských 
práv;

14. upozorňuje na význam dvoustranné spolupráce v oblasti nerostných surovin, jak ukázala 
EU a Africká unie v červnu 2010, a doporučuje, aby bylo v souvislosti se společným 
akčním plánem Afriky a EU na období 2011–2013 vyvinuto další úsilí; vyzývá, aby byla 
podobná spolupráce rozvinuta i s dalšími zeměmi, které patří mezi hlavní producenty 
důležitých nerostných surovin; navrhuje, aby se jedním z hlavních cílů diplomacie 
v oblasti nerostných surovin stala diverzifikace zdrojů určitých nerostných surovin, 
na jejichž dovozu je EU závislá, a to směrem od jihovýchodní Asie k Latinské Americe 
a Africe;

15. domnívá se, že významný potenciál oblasti Arktidy je spojen s přírodními zdroji 
a s průmyslovými odvětvími, která jsou na jich založena; zdůrazňuje, že v souladu 
s usnesením Parlamentu ze dne 20. ledna 2011 o udržitelné politice EU pro nejsevernější 
oblasti (P7_TA(2011)0024) je nutné zajistit spravedlivý přístup k nerostným surovinám 
v oblasti Arktidy; zdůrazňuje, že je v souladu se zásadou předběžné opatrnosti nutné 
zajistit udržitelný rozvoj a bezpečné a kontrolované využívání přírodních zdrojů v oblasti 
Arktidy;

16. poukazuje na význam transparentnosti a opakovaně vyjadřuje svou podporu iniciativě 
pro transparentnost těžebního průmyslu a globální síti „Zveřejněte, kolik platíte“ (Publish 
what you pay), které představují vhodný příklad mezinárodních norem transparentnosti, 
a vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby přijaly opatření na zvýšení 
transparentnosti v oblasti dodávek nerostných surovin; zastává názor, že pokud se má 
udržitelným postupům v oblasti těžby v příslušných třetích zemích dostat podpory, měly 
by se tyto normy vztahovat na investice podporované Evropskou investiční bankou; 

17. vítá přípravné práce Komise na legislativním návrhu týkajícím se požadavků, aby těžební 
společnosti obchodované na burzách EU zveřejňovaly určité informace; doporučuje 
Komisi, aby vycházela z ustanovení o zveřejňování určitých informací obsažených 
v oddíle 1504 amerického zákona Dodda a Franka, a vyzývá k zavedení požadavků 
na podávání zpráv o jednotlivých zemích;

18. vyzývá Komisi, aby při vypracovávání nových nástrojů v rámci vnější činnosti na období 
po roce 2013 zahrnula do programů zajišťujících demokratickou a hospodářskou stabilitu 
nestabilních států, které jsou dodavateli nerostných surovin, opatření na podporu řádné 
správy věcí veřejných v oblasti nerostných surovin a udržitelné těžby;

19. domnívá se, že odpovědnost za důslednou a účinnost diplomacii EU musí nést Evropská 
služba pro vnější činnost a příslušné útvary Komise, v případě obchodních otázek zejména 
GŘ pro obchod, které by působily v úzké koordinaci s Radou a Parlamentem; domnívá se 
dále, že strategický význam nerostných surovin by se měl odrazit v organizaci Evropské 
služby pro vnější činnost a v personálním zajištění příslušných delegací EU; zdůrazňuje, 
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že je důležité koordinovat zahraniční politiku EU a členských států v oblasti nerostných 
surovin;

20. domnívá se, že EU by měla při hledání možností diverzifikace zdrojů vzácných zemin 
a snižování závislosti na hlavních dodavatelích nerostných surovin a vzácných zemin 
koordinovat činnost s americkými i dalšími partnery; zastává názor, že tyto otázky by 
měly být součástí programu jednání na nadcházejících vrcholných schůzkách mezi EU 
a USA;

21. vyzývá Evropskou obrannou agenturu, aby v souladu s čl. 42 odst. 3 Smlouvy o EU 
přispěla ke stanovení opatření, která by upevnila průmyslovou a technickou základnu 
obranného sektoru, pokud jde o nerostné suroviny. 
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