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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at medlemsstaterne inden for rammerne af en flerpolet verdensorden ikke 
længere selv kan sikre tilstrækkelig adgang til ikke-energirelaterede råvarer, som f.eks. 
råstoffer og sjældne jordarter; der henviser til, at en EU-drevet fælles tilgang kan sikre en 
strategisk og sikker forsyning til de europæiske industrier,

B. der henviser til, at forsyningen af råstoffer er af afgørende betydning for mange 
industrigrene; der henviser til, at eksportrestriktioner hindrer dannelsen af åbne og 
gennemsigtige markeder, kan skabe alvorlige flaskehalse for råstofforsyningen, begrænse 
de europæiske industriers innovationspotentiale og skabe problemer på arbejdsmarkedet,

C. der henviser til, at omkring 50 % af verdens ressourcer i form af råstoffer og sjældne 
jordarter, herunder kritiske råstoffer, befinder sig i skrøbelige stater eller ustabile regioner,

1. glæder sig over forslaget om et EU-diplomati for råstoffer og sjældne jordarter, som skal 
have til formål at etablere en international reguleringsplatform, sikre adgang til og 
forsyning med råstoffer, navnlig råstoffer, der betragtes som absolut nødvendige, sikre 
åbne globale markeder og fremme af internationalt samarbejde på området for bæredygtig 
udvinding af råstoffer og effektiv anvendelse af ressourcerne på grundlag af fælles 
interesser; understreger i denne forbindelse behovet for at skabe en stærk dialog inden for 
råstofdiplomatiet mellem de industrialiserede lande, de nyligt industrialiserede lande og de 
ressourcerige udviklingslande med henblik på også at fremme menneskerettighederne, 
god regeringsførelse og regional stabilitet og mindske risikoen for ressourcebaserede 
konflikter;

2. mener, at øget fokus på EU-plan på innovation og substitution i forbindelse med 
råstofstrategien på alle stadier vil kunne styrke EU's forhandlingsposition og forhindre 
afhængighed af monopolistiske leverandører;

3. opfordrer Kommissionen til at fremme et uformelt "Track II-diplomati" inden for råstoffer 
gennem støtte til kontakter mellem ngo’er, akademiske kredse og tænketanke fra EU og 
andre ressourcerelevante lande;

4. opfordrer Kommissionen til at arrangere regelmæssige sammenkomster om råstoffer 
såsom JOGMEC's "metalsaloner" med andre ressourcerelevante lande med deltagelse af 
en bred vifte af aktører;

5. bemærker, at råstofpolitikken, skønt den er uafhængig, bør være i synergi med andre EU-
politikker, navnlig politikker rettet mod ikkemineralske råstoffer (f.eks. landbrugsvarer) 
og energiforsyning;

6. mener, at et råstofdiplomati, udviklingspolitikken og politikker med sigte på at støtte 
demokratisering bør være til gensidig nytte og skabe synergier; opfordrer derfor til, at der 
indføres klausuler om menneskerettigheder og demokratisering i fremtidige aftaler med 
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partnerlande;

7. understreger, at der som led i EU's strategiske samarbejde med relevante centrale partnere 
i industrialiserede lande, vækstlande og udviklingslande såsom USA, Rusland, Kina og 
Japan bør etableres en tidlig varsling om markedsforvridning, manglende udbud og 
ressourcedrevne konflikter, som bør suppleres af en overvågningsgruppe på EU-plan 
bestående af repræsentanter for EU-institutionerne, medlemsstaterne og de relevante 
erhvervssektorer;

8. påpeger den rolle, forbindelserne med BRICS-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina 
og Sydafrika) spiller, idet de både har enorme råstofressourcer og samtidig vil absorbere 
flere råstoffer fremover og dermed skabe en stærkere konkurrence for de europæiske 
virksomheder;

9. henstiller, at der etableres internationale forskriftsmæssige standarder for genanvendelse, 
bæredygtig minedrift og god regeringsførelse, herunder sociale standarder og 
arbejdsmarkedsstandarder samt menneskerettighedsstandarder såvel som standarder for 
corporate social responsibility og miljøstandarder, som bør fremmes gennem relevante 
fora såsom G8 og G20, WTO, OECD, UNCTAD og UNEP og dets Internationale Panel 
for Bæredygtig Ressourceforvaltning, de internationale metalundersøgelsesgrupper og 
andre organer, som er aktive med hensyn til at fremme en bæredygtig global 
forvaltningsstruktur for udnyttelse og produktion af og handel med råstoffer baseret på 
princippet om respekt for andre landes ret til udvikling inden for rammerne af de 
internationale bestemmelser;

10. glæder sig over, at G8’s og G20’s medlemmer er parate til at bekæmpe udsvingene i 
råstofpriserne og opfordrer til, at der træffes konkrete foranstaltninger for at sikre 
råstofforsyningen og dæmpe spekulationen i disse råvarer;

11. opfordrer WTO til nøje at overvåge import- og eksportrestriktionernes og andre 
hindringers indvirkning på råstofpriserne; støtter i denne henseende WTO's oprettelse af et 
redskab til overvågning af toldsatser og ikketoldmæssige hindringer for handel med 
råstoffer og sjældne jordarter samt etableringen af et "Raw Materials and Rare Earths 
Stability Board" inden for rammerne af G20; opfordrer desuden GD Handel til fortsat at 
overvåge eksportrestriktionernes og andre hindringers indvirkning på råstofpriserne;

12. glæder sig over, at der er indføjet udtrykkelige garantier for ikkediskriminerende 
markedsadgang til råstoffer i EU's handelsaftaler og som en forudsætning for medlemskab 
af WTO; mener, at adgang til og bæredygtig forvaltning af råstoffer bør indgå i alle EU-
aftaler med relevante tredjelande, idet man anerkender landenes stigende gensidige 
afhængighed, understreger dog betydningen af et differentieret råstofdiplomati, der tager 
højde for de respektive landes situation;

13. er af den opfattelse, at EU og relevante tredjelande bør indgå i et konsensualt samarbejde 
og et reelt partnerskab til deres fælles bedste for så vidt angår råstofforsyningen; opfordrer 
derfor til, at udviklingslandene støttes, bl.a. gennem overførsel af viden om 
videnskabelige og retlige spørgsmål, med henblik på at etablere bæredygtig 
kapacitetsopbygning; henstiller desuden, at der opstilles fælles standarder for udvinding 
og fremstilling, herunder menneskerettighedsstandarder;
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14. understreger betydningen af det bilaterale samarbejde om råstoffer, som påvist af EU og 
Den Afrikanske Union i juni 2010, og tilskynder til yderligere tiltag inden for rammerne 
af den fælles Afrika-EU-handlingsplan for 2011-2013, opfordrer til udvikling af et 
tilsvarende samarbejde med andre lande, der er store producenter af knappe råstoffer; 
foreslår som ét af råstofdiplomatiets konkrete mål en kildediversificering fra Sydøstasien 
til Latinamerika og Afrika for bestemte råstoffer, som EU er afhængig af at kunne 
importere;

15. mener, at det betydelige potentiale i den arktiske region er knyttet til regionens 
naturressourcer og de industrier, som er baseret på dem; understreger behovet for fair 
adgang til råstoffer i den arktiske region i overensstemmelse med Europa-Parlamentets 
beslutning af 20. januar 2011 om en bæredygtig EU-politik for Arktis 
(P7_TA(2011)0024); understreger betydningen af bæredygtig udvikling og af sikker, 
kontrolleret udnyttelse af naturressourcerne i den arktiske region;

16. fremhæver betydningen af gennemsigtighed og gentager sin støtte til 
udvindingsindustriens gennemsigtighedsinitiativ (EITI) og det globale netværk Publish 
What You Pay (PWYP) som gode eksempler på internationale 
gennemsigtighedsstandarder, og opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at 
vedtage foranstaltninger, der kan forbedre gennemsigtigheden på forsyningsområdet;
mener, at disse standarder bør finde anvendelse på investeringer, der modtager støtte fra 
Den Europæiske Investeringsbank, således at man fremmer bæredygtig minedrift i de 
relevante tredjelande;

17. glæder sig over Kommissionens forberedende arbejde med et lovgivningsmæssigt forslag 
om offentlighed for virksomheder inden for udvindingsindustrien, der er noteret på EU’s 
børser; tilskynder Kommissionen til at bygge på de amerikanske 
offentlighedsbestemmelser i afsnit 1504 i Dodd-Frank-Act og opfordrer til offentlighed 
for hvert enkelt land;

18. opfordrer Kommissionen til, når den udarbejder de nye instrumenter for foranstaltninger 
udadtil for perioden efter 2013, at medtage foranstaltninger til støtte af god 
regeringsførelse og bæredygtig minedrift i sine programmer til fordel for demokratisk og 
økonomisk stabilitet i svagt funderede stater, der er leverandører af råvarer;

19. mener, at ansvaret for et kohærent og effektivt EU-diplomati må ligge hos EU-
Udenrigstjenesten og de relevante tjenestegrene i Kommissionen, navnlig GD Handel 
vedrørende handelsspørgsmål, i nært samarbejde med Rådet og Parlamentet; mener 
desuden, at råstoffernes strategiske betydning bør afspejles i EU-Udenrigstjenestens 
opbygning og bemandingen af de relevante EU-delegationer; understreger betydningen af 
at koordinere EU's og medlemsstaternes udenrigspolitik på råstofområdet;

20. mener, at EU bør koordinere sine foranstaltninger med USA og andre partnere for at 
forsøge at diversificere kilderne til sjældne jordarter og mindske afhængigheden af store 
leverandører af råstoffer og sjældne jordarter; er af den opfattelse, at sådanne spørgsmål 
bør udgøre en del af dagsordenen for de kommende topmøder mellem EU og USA;

21. opfordrer Det Europæiske Forsvarsagentur til i overensstemmelse med artikel 42, stk. 3, i 
TEU at bidrage til at identificere foranstaltninger til styrkelse af forsvarssektorens 
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industrielle og teknologiske grundlag med hensyn til råstoffer.
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