
AD\869048ET.doc PE462.807v03-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Väliskomisjon

2011/2056(INI)

31.5.2011

ARVAMUS
Esitaja: väliskomisjon

Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Tõhus Euroopa toorainestrateegia
(2011/2056(INI))

Arvamuse koostaja: Elmar Brok



PE462.807v03-00 2/6 AD\869048ET.doc

ET

PA_NonLeg



AD\869048ET.doc 3/6 PE462.807v03-00

ET

ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et mitmepooluselise ülemaailmse korra kontekstis ei saa liikmesriigid enam 
üksi kindlustada piisavat juurdepääsu mitte-energiatoormele nagu toorained ja haruldased 
muldmetallid; arvestades, et üksnes ELi algatatud ühine lähenemine suudab tagada 
Euroopa tööstuste strateegilise ja turvalise varustamise;

B. arvestades, et toorainete tarne on oluline mitme tööstusrakenduse jaoks; arvestades, et 
ekspordipiirangud takistavad avatud ja läbipaistvate turgude loomist ning võivad kaasa 
tuua kitsaskohti toorainete tarnes, piirata Euroopa tööstuste innovatsioonipotentsiaali ning 
luua probleeme tööturul;

C. arvestades, et ligikaudu 50% kogu maailma toorainete ja haruldaste muldmetallide 
varudest, sealhulgas kriitilise tähtsusega toorained, paiknevad ebastabiilsetes riikides või 
piirkondades,

1. tervitab ettepanekut Euroopa Liidu toorainete ja haruldaste muldmetallide diplomaatia 
kohta, mille eesmärk on luua rahvusvaheline reguleeriv platvorm, mis tagab juurdepääsu 
toorainetele ja nendega varustamise, sealhulgas toore, mida peetakse otsustava tähtsusega 
tooraineks, tagab maailmaturgude avatuse ning edendab rahvusvahelist koostööd 
toorainete kestliku kaevandamise küsimustes ja ühistel huvidel põhinevat loodusvarude 
tõhusat kasutust; toonitab sellega seoses vajadust luua tugev dialoog toorainediplomaatias 
tööstusriikide, areneva tööstusega riikide ja loodusvarude poolest rikaste arenguriikidega, 
et ühtlasi edendada inimõigusi, head valitsemistava, piirkonna stabiilsust ning ennetada 
loodusvaradest tingitud konfliktide ohtu;

2. on arvamusel, et ELi tasandil innovatsioonile suurema rõhu asetamine ning 
toorainestrateegia asendamine kõikides etappides võiks samuti tugevdada Euroopa Liidu 
läbirääkimiste positsiooni ning vältida sõltuvust monopolistlikest tarnijatest;

3. kutsub komisjoni üles edendama toorainetealast Track-II diplomaatiat, toetades rahaliselt 
ELi valitsusväliste organisatsioonide, teadusmaailma ning eksperdirühmade vahetamist 
teiste maavarade poolest rikaste riikidega;

4. kutsub komisjoni üles korraldama Jaapani nafta, gaasi ja metallide riikliku korporatsiooni 
(JOGMEC) nn metallisalongi sarnaseid regulaarseid tooret käsitlevaid üritusi teiste 
loodusvarade poolest oluliste riikidega ning suure hulga sidusrühmade osalusel;

5. märgib, et kuigi toorainete poliitika on sõltumatu, peaks see toimima sünergias koos teiste 
Euroopa Liidu poliitikavaldkondadega, eelkõige mittemineraalsete toorainete (näiteks 
põllumajandussaadused) ja energiavarustuse poliitikaga;

6. on arvamusel, et toorainete diplomaatia, arengupoliitika ja demokratiseerumise 
toetamisele suunatud poliitika peaksid olema kahepoolselt kasulikud ning looma 
sünergiat; nõuab seetõttu, et inimõiguste ja demokratiseerumise tingimused oleksid 
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edaspidi partnerriikide lepingutesse lisatud;

7. rõhutab, et ühe osana ELi strateegilisest koostööst peamiste tööstusriikide, tärkava 
tööstusega riikide ja arengumaade osalejatega, eelkõige USA, Venemaa, Hiina, Jaapani ja 
Arktika piirkonnaga tuleks luua turumoonutuste, tarnehäirete ja loodusvaradest ajendatud 
konfliktide varajase hoiatamise mehhanism, mida täiendaks ELi institutsioonide, 
liikmesriikide ja asjaomaste tööstussektorite esindajatest koosnev seirerühm ELi tasandil;

8. juhib tähelepanu rollile, mida etendavad suhted BRICS-riikidega (Brasiilia, Venemaa, 
India, Hiina, Lõuna-Aafrika), kuna neil on tohutud toorainevarud ning nad kasutavad 
tulevikus rohkem toorained, mis loob Euroopa ettevõtete vahel tugevama konkurentsi;

9. nõuab rahvusvahelisi reguleerivaid ringlussevõtu, säästva kaevandamise ja hea 
valitsemistava standardeid, sealhulgas sotsiaalsete, töö- ja inimõiguste ning ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse alased standardid ja keskkonnanormid, mida tuleks edendada sellistel 
asjaomastel foorumitel nagu G8 ja G20, WTO, OECD, ÜRO kaubandus- ja 
arengukonverents, ÜRO Keskkonnaprogramm ja selle loodusvarade säästva majandamise 
rahvusvaheline töörühm, rahvusvahelised metalliuuringute töörühmad ning muud organid, 
mis tegelevad ülemaailmse toorainete kasutamisele, tootmisele ja kauplemisele suunatud 
säästva valitsusstruktuuri edendamisega, võttes rahvusvaheliste eeskirjade raamistikus 
aluseks põhimõtte, et teiste riikide õigust arengule ei rikuta;

10. tervitab G8 ja G20 liikmete tahet võidelda toorainete hindade volatiilsusega ning nõuab 
konkreetsete meetmete väljatöötamist, et tagada toorainete tarne ning ohjeldada toormega 
spekuleerimist;

11. palub, et WTO jälgiks tähelepanelikult impordi- ja ekspordipiirangute ja muude tõkete 
mõju toorainehindadele; toetab sellega seoses WTO raames toorainete ja haruldaste 
muldmetallidega kauplemise tariifsete ning mittetariifsete tõkete järelevalvemehhanismi 
ning G20 raames toorainete ja haruldaste muldmetallide stabiilsuse järelevalvenõukogu 
loomist; palub samuti kaubandusdirektoraadil jätkata toorainete ekspordipiirangute ja 
muude hinnatõkete jälgimist;

12. on rahul asjaoluga, et ELi kaubanduslepingutes tagatakse sõnaselgelt toorainete 
mittediskrimineeriv turul kättesaadavaks tegemine ja et see on ka WTO liikme staatuse 
eeltingimus; nõuab, et kõik asjaomaste kolmandate riikidega sõlmitavad ELi lepingud 
sisaldaksid juurdepääsu toorainetele ja nende säästvat majandamist ning et nende aluseks 
oleks kasvava riikidevahelise sõltuvuse tunnustamine, kuid toonitab, kui oluline on 
toorainete diplomaatias eristada ja arvestada vastavate riikide olukorda;

13. on arvamusel, et EL ja asjaomased kolmandad riigid peaksid tegema konsensuslikku 
koostööd tõelise partnerluse vaimus vastastikuse kasu saamiseks toorainete tarnimisel; 
nõuab seetõttu arenguriikidele toetust, mis sisaldab teadus- ning õigusalast teadmussiiret, 
et kehtestada suutlikkuse suurendamise ja kaevandamise säästvad tavad, ja nõuab ühiseid 
kaevandamis- ja tootmisstandardeid, mis hõlmavad inimõiguste standardeid;

14. märgib tooraineküsimustes tehtava kahepoolse koostöö tähtsust, mida demonstreerisid EL 
ja Aafrika Liit 2010. aasta juunis, ning toetab edasisi pingutusi seoses Aafrika ja ELi ühise 
tegevuskavaga aastateks 2011–2013; nõuab samasuguse koostöö arendamist teiste 
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riikidega, kes on suuremad kriitiliselt olulise tooraine tootjad; teeb ettepaneku pidada 
toorainete diplomaatia üheks konkreetseks eesmärgiks tooraineallikate mitmekesistamist 
Kagu-Aasiast Ladina-Ameerika ning Aafrika suunas teatavate toorainete puhul, mille 
impordist EL on sõltuv;

15. on arvamusel, et Arktika piirkonna märkimisväärne potentsiaal on seotud loodusvarade ja 
neil põhinevate tööstustega; toonitab vajadust õiglase juurdepääsu järele Arktika 
piirkonnas asuvatele toorainetele, kooskõlas oma 20. jaanuari 2011. aasta resolutsiooniga 
ELi jätkusuutliku Kaug-Põhja poliitika kohta (P7_TA(2011)0024); rõhutab, kui olulised 
on kestlik areng ning Arktika piirkonna loodusvarade ohutu ja kontrollitud kasutamine 
vastavalt ettevaatusprintsiibile;

16. märgib, kui oluline on läbipaistvus ning kordab oma toetust mäetööstuse läbipaistvust 
käsitlevale algatusele (EITI) ning kampaaniale Publish What You Pay (PWYP), mis on 
rahvusvahelise läbipaistvusstandardi head näited, ning kutsub komisjoni ja Euroopa 
välisteenistust üles võtma meetmed, et parandada läbipaistvust turustuse valdkonnas; 
usub, et investeeringute puhul, mida toetab Euroopa Investeerimispank, tuleks kohaldada 
neid standardeid, et edendada säästvat kaevandamistava asjaomastes kolmandates riikides;

17. tervitab komisjoni ettevalmistavat tööd seadusandliku ettepaneku osas, mis käsitleb 
kaevandustööstuse avalikustamise nõudeid ELi börsil noteeritud äriühingute jaoks; 
innustab komisjoni tuginema USA Dodd-Franki õigusakti paragrahvi 1504 avalikustamist 
käsitlevatele sätetele ning nõuab riik-riigi tasandil aruandluskohustusi;

18. palub, et komisjon 2013. aasta järgseks ajavahemikuks uusi välistegevuse abivahendeid 
ette valmistades kaasaks tooraineid tarnivate ebastabiilsete riikide demokraatliku ja 
majandusliku stabiilsuse programmidesse head valitsemistava ja säästvat kaevandamist 
toetavad meetmed;

19. on arvamusel, et tulemusliku ja järjepideva ELi diplomaatia eest peab vastutama Euroopa 
välisteenistus koos komisjoni asjaomaste talitustega, eelkõige kaubanduse 
peadirektoraadiga seoses kaubandusküsimustega, tehes tihedat koostööd nõukogu ja 
parlamendiga; lisaks arvab, et toorainete strateegiline olulisus peaks kajastuma Euroopa 
välisteenistuse korralduses ning asjaomaste ELi delegatsioonide koosseisus; toonitab, kui 
oluline on koordineerida ELi ja liikmesriikide välispoliitikat toorainete valdkonnas;

20. on arvamusel, et EL peaks koordineerima tegevust Ameerika Ühendriikide ning teiste 
partneritega haruldaste muldmetallide allikate mitmekesistamise võimaluste otsimisel ning 
suurtest toorainete ja haruldaste muldmetallide tarnijatest sõltuvuse vähendamisel; on 
seisukohal, et nimetatud küsimused peaksid olema osa ELi ja Ameerika Ühendriikide 
eelseisva tippkohtumise kavast;

21. palub Euroopa Kaitseagentuuril aidata kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõikega 
3 kaasa kaitsesektori tööstusliku ja tehnoloogilise baasi tugevdamiseks mõeldud meetmete 
väljaselgitamisele toorainete osas;
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