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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, ως 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο μιας πολυπολικής παγκόσμιας τάξης πραγμάτων, τα 
κράτη μέλη δεν μπορούν πλέον το καθένα μόνο του να εξασφαλίσουν επαρκή πρόσβαση 
σε μη ενεργειακά βασικά προϊόντα, όπως είναι οι πρώτες ύλες και οι σπάνιες γαίες, και
ότι μόνο μια κοινή προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να διασφαλίσει έναν στρατηγικό και 
ασφαλή εφοδιασμό των ευρωπαϊκών βιομηχανιών,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εφοδιασμός με πρώτες ύλες είναι θεμελιώδους σημασίας για 
πολλές βιομηχανικές εφαρμογές και ότι οι εξαγωγικοί περιορισμοί εμποδίζουν τη 
δημιουργία ανοικτών και διαφανών αγορών, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ελλείψεις 
στον εφοδιασμό με πρώτες ύλες και να περιορίσουν το καινοτόμο δυναμικό των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών, ενώ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην 
αγορά εργασίας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 50% περίπου των πρώτων υλών και των σπανίων γαιών 
παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων πρώτων υλών, ευρίσκονται σε 
εύθραυστα κράτη ή σε ασταθείς περιοχές,

1. χαιρετίζει την πρόταση για άσκηση διπλωματίας από πλευράς της ΕΕ στον τομέα των 
πρώτων υλών και των σπάνιων γαιών, με στόχο την καθιέρωση διεθνούς κανονιστικού 
πλαισίου και την εξασφάλιση πρόσβασης σε πρώτες ύλες και την προμήθειά τους, ιδίως 
των κρίσιμων προϊόντων, εξασφαλίζοντας ανοικτές παγκόσμιες αγορές και προωθώντας 
τη διεθνή συνεργασία για τη βιώσιμη εξόρυξη πρώτων υλών και την αποδοτική χρήση 
πόρων βάσει αμοιβαίων συμφερόντων· τονίζει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη να 
καθιερωθεί θαρραλέος διάλογος στο πεδίο της διπλωματίας των πρώτων υλών μεταξύ 
βιομηχανικών χωρών, πρόσφατα εκβιομηχανισμένων χωρών, και πλούσιων σε πόρους 
αναπτυσσόμενων χωρών, με στόχο την προαγωγή τω ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καλή 
διακυβέρνηση, την περιφερειακή σταθερότητα και την αποτροπή του κινδύνου διενέξεων 
λόγω διεκδίκησης φυσικών πόρων· 

2. πιστεύει ότι εάν η στρατηγική των πρώτων υλών δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε επίπεδο 
ΕΕ στην καινοτομία και στα υποκατάστατα σε όλα τα στάδια θα μπορούσε επίσης να 
ενισχυθεί η διαπραγματευτική θέση της ΕΕ και να αποτραπεί η εξάρτηση από 
μονοπωλιακούς προμηθευτές· 

3. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει μια άτυπη διπλωματία (διπλωματία Track-II) για 
τις πρώτες ύλες, στηρίζοντας ανταλλαγές μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
ακαδημιών και "δεξαμενών σκέψης" της ΕΕ με αντίστοιχους φορείς  άλλων σημαντικών 
από άποψη φυσικών πόρων χωρών·

4. ζητεί από την Επιτροπή να οργανώνει τακτικές εκδηλώσεις, όπως τα "Metal Saloons" της 
JOGMEC (Ιαπωνικής Εθνικής Επιχείρησης Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και 
Μετάλλων), για τις πρώτες ύλες, με άλλες σημαντικές από άποψη φυσικών πόρων χώρες, 
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με τη συμμετοχή ευρέως φάσματος ενδιαφερομένων· 

5. τονίζει ότι η πολιτική των πρώτων υλών, αν και ανεξάρτητη, θα πρέπει να ασκείται σε 
συνέργεια με άλλες πολιτικές της ΕΕ, και ειδικά με τις πολιτικές που αφορούν τις μη 
μεταλλικές πρώτες ύλες (π.χ. γεωργικά προϊόντα) και τον ενεργειακό εφοδιασμό·

6. εκτιμά πως η διπλωματία των πρώτων υλών, η αναπτυξιακή πολιτική και οι πολιτικές που 
αποσκοπούν στη στήριξη του εκδημοκρατισμού θα πρέπει να είναι αμοιβαία επωφελείς 
και να δημιουργούν συνέργειες· ζητεί κατά συνέπεια να συμπεριλαμβάνονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και ο εκδημοκρατισμός ως προϋποθέσεις στις μελλοντικές 
συμφωνίες με τις χώρες εταίρους·

7. τονίζει ότι θα πρέπει να συσταθεί ένας μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για 
περιπτώσεις στρεβλώσεων στην αγορά, ανεπαρκούς εφοδιασμού και συγκρούσεων 
οφειλόμενων στη διεκδίκηση φυσικών πόρων, ως μέρος της στρατηγικής συνεργασίας της 
ΕΕ με σημαντικούς βασικούς εταίρους της από βιομηχανικές, αναδυόμενες 
αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως με ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, την Ιαπωνία και την 
περιοχή της Αρκτικής, και ότι ο μηχανισμός θα πρέπει να συνεπικουρείται από ομάδα 
παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών και των οικείων τομέων της βιομηχανίας·

8. επισημαίνει το ρόλο των σχέσεων με τις χώρες BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, 
Νότιο Αφρική), εφόσον διαθέτουν τεράστια αποθέματα πρώτων υλών αλλά ταυτόχρονα 
θα απορροφούν περισσότερες πρώτες ύλες στο μέλλον, δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερο 
ανταγωνισμό για τις ευρωπαϊκές εταιρίες·

9. ζητεί να καθιερωθούν διεθνή κανονιστικά πρότυπα σχετικά με την ανακύκλωση, τη 
βιώσιμη εξορυκτική δραστηριότητα και τη χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων 
των κοινωνικών, εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης και περιβαλλοντικών προτύπων, τα οποία θα πρέπει να προωθούνται μέσα από 
τα σχετικά φόρα, όπως οι G8 και G20, ο ΠΟΕ, ο ΟΟΣΑ, η ΔΗΕΕΑ, το ΠΗΕΠ, η Διεθνής 
Ομάδα Εργασίας για την Αειφόρο Διαχείριση των Φυσικών Πόρων, οι διεθνείς ομάδες 
μελετών για τα μέταλλα, και άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται στην προαγωγή μιας 
αειφόρου παγκόσμιας δομής διακυβέρνησης για την εκμετάλλευση, την παραγωγή και 
την εμπορία πρώτων υλών, με βάση την αρχή της μη παραβίασης του δικαιώματος άλλων 
χωρών στην ανάπτυξη στο πλαίσιο διεθνών κανόνων· 

10. επικροτεί τη βούληση των μελών των G8 και G20 να καταπολεμήσουν την αστάθεια των 
τιμών των πρώτων υλών, και ζητεί να σχεδιαστούν συγκεκριμένα μέτρα για τη 
διασφάλιση του εφοδιασμού με πρώτες ύλες και για την αναχαίτιση της κερδοσκοπίας σε 
αυτά τα βασικά προϊόντα· 

11. καλεί τον ΠΟΕ να παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις των εισαγωγικών και εξαγωγικών
περιορισμών και των λοιπών φραγμών στις τιμές των πρώτων υλών· υποστηρίζει επ΄
αυτού τη σύσταση στους κόλπους του ΠΟΕ ενός μέσου εποπτείας των δασμολογικών και 
μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο πρώτων υλών και σπανίων γαιών και τη 
συγκρότηση στους κόλπους του G20 ενός Συμβουλίου Σταθερότητας για τις Πρώτες 
Ύλες και τις Σπάνιες Γαίες· ζητεί επίσης από τη ΓΔ Εμπορίου να συνεχίσει την εποπτεία 
των εξαγωγικών περιορισμών και των λοιπών φραγμών στις τιμές των πρώτων υλών·
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12. χαιρετίζει την ενσωμάτωση ρητών εγγυήσεων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ για την 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις αγορές πρώτων υλών, και ως προϋπόθεση για την 
προσχώρηση κρατών στον ΠΟΕ· ζητεί τη συμπερίληψη της πρόσβασης στις πρώτες ύλες 
και της χρηστής διαχείρισής τους σε όλες τις συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ με 
ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της αναγνωρισμένης αυξανόμενης 
αλληλεξάρτησης των χωρών·, αλλά τονίζει πόσο σημαντικό είναι να διαφοροποιείται η 
διπλωματία στον τομέα των πρώτων υλών ώστε να λαμβάνει υπόψη τις αντίστοιχες 
χώρες· 

13. πιστεύει ότι η ΕΕ και οι σχετικές τρίτες χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν με συναινετικό 
πνεύμα, στο πλαίσιο πραγματικής εταιρικής σχέσης, επ΄ αμοιβαία ωφελεία στο θέμα του 
εφοδιασμού με πρώτες ύλες· ζητεί κατά συνέπεια να δοθεί στήριξη στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, προκειμένου να περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση γνώσεων σε επιστημονικά και 
νομικά θέματα, με σκοπό την οικοδόμηση βιώσιμων ικανοτήτων και ζητεί περαιτέρω να 
υπάρχουν κοινά πρότυπα εξόρυξης και παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων προτύπων για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

14. υπογραμμίζει τη σημασία της διμερούς συνεργασίας στον τομέα των πρώτων υλών, όπως 
κατέδειξαν η ΕΕ και η Αφρικανική Ένωση τον Ιούνιο 2010, και ενθαρρύνει περαιτέρω 
προσπάθειες στο πλαίσιο του κοινού σχεδίου δράσης ΕΕ-Αφρικής για την περίοδο 2011-
2013· ζητεί να αναπτύσσεται τέτοιου είδους συνεργασία με άλλες χώρες που αποτελούν 
σημαντικούς παραγωγούς πρώτων υλών ζωτικής σημασίας· προτείνει ως έναν από τους 
συγκεκριμένους στόχους της διπλωματίας των πρώτων υλών τη διαφοροποίηση των 
πηγών εισαγωγής ορισμένων πρώτων υλών από τις οποίες η ΕΕ είναι εξαρτημένη, με μια 
μετακίνηση από τη Νοτιανατολική Ασία προς τη Λατινική Αμερική και την Αφρική· 

15. πιστεύει ότι το σημαντικό δυναμικό της Αρκτικής συνδέεται με τους φυσικούς της πόρους 
και με τους βιομηχανικούς κλάδους που ασχολούνται με αυτούς· τονίζει την ανάγκη να 
υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στις πρώτες ύλες της Αρκτικής σύμφωνα με το ψήφισμά του 
της 20ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με μια βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική για τον Απώτατο 
Βορρά (P7_TA(2011)0024); τονίζει τη σημασία της αειφόρου ανάπτυξης και της 
ασφαλούς και ελεγχόμενης χρήσης των φυσικών πόρων της Αρκτικής, κατά τρόπο που να 
λαμβάνει υπόψη την αρχή της προφύλαξης· 

16. τονίζει τη σημασία της διαφάνειας και εκφράζει εκ νέου τη στήριξή του προς την 
Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια στις Εξορυκτικές Βιομηχανίες (EITI) και για το Publish
What You Pay (PWYP) ως καλά παραδείγματα διεθνών προδιαγραφών διαφάνειας, και 
ζητεί από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να εγκρίνουν 
μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας στο πεδίο του εφοδιασμού· εκτιμά ότι οι 
επενδύσεις που λαμβάνουν στήριξη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει 
να εφαρμόζουν αυτές τις προδιαγραφές ώστε να προαχθούν αειφόρες εξορυκτικές 
πρακτικές στις αντίστοιχες τρίτες χώρες· 

17. χαιρετίζει τις προπαρασκευαστικές εργασίες της Επιτροπής για μια νομοθετική πρόταση 
σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης στον τομέα της εξορυκτικής βιομηχανίας για 
τις εταιρίες που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια της ΕΕ· προτρέπει την Επιτροπή να 
στηριχθεί στις αμερικανικές διατάξεις περί δημοσιοποίησης, του τμήματος 1504 του 
Νόμου “Dodd-Frank”, και ζητεί να θεσπιστούν απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων ανά χώρα· 
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18. καλεί την Επιτροπή, κατά το σχεδιασμό των νέων μέσων εξωτερικής δράσης για την 
περίοδο 2013 και εξής, να συμπεριλάβει μέτρα για τη στήριξη της χρηστής διαχείρισης 
και της βιώσιμης εξορυκτικής δραστηριότητας στα προγράμματά της για τη δημοκρατική 
και οικονομική σταθερότητα των ασταθών κρατών που αποτελούν προμηθευτές πρώτων 
υλών· 

19. πιστεύει ότι αρμόδια για μια συνεκτική και αποτελεσματική διπλωματία σε επίπεδο ΕΕ 
πρέπει να είναι η ΕΥΕΔ, και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, και ιδίως η ΓΔ 
Εμπορίου για εμπορικά θέματα, σε στενό συντονισμό με το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο· πιστεύει ακόμη ότι η στρατηγική σημασία των πρώτων υλών θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται στην οργάνωση της ΕΥΕΔ και στη στελέχωση των σχετικών 
αντιπροσωπειών της ΕΕ· τονίζει τη σημασία του συντονισμού της εξωτερικής πολιτικής 
της ΕΕ και των κρατών μελών στο πεδίο των πρώτων υλών· 

20. εκτιμά πως η ΕΕ θα πρέπει να συντονίσει τη δράση της με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους 
επιζητώντας τη διαφοροποίηση των πηγών πρώτων υλών και τη μείωση της εξάρτησης 
από μεγάλους προμηθευτές πρώτων υλών και σπανίων γαιών· υποστηρίζει την άποψη ότι
τα θέματα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις ημερήσιες διατάξεις των προσεχών
διασκέψεων κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ· 

21. ζητεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας να συμβάλει, δυνάμει του άρθρου 42, 
παράγραφος 3, της ΣΕΕ, στον καθορισμό Elmar Brok μέτρων για την ενίσχυση της 
βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης του τομέα της άμυνας σε ό,τι έχει σχέση με τις 
πρώτες ύλες· 
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