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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

A. katsoo, että moninapaisen maailmanjärjestyksen vallitessa jäsenvaltiot eivät voi yksin 
enää taata muuhun kuin energiantuotantoon käytettävien hyödykkeiden kuten raaka-
aineiden ja harvinaisten maametallien riittävää saatavuutta; katsoo, että ainoastaan EU:n 
johtamalla yhteisellä lähestymistavalla voidaan varmistaa strategiset ja varmat toimitukset 
Euroopan teollisuudelle,

B. katsoo, että raaka-aineiden saanti on olennaisen tärkeää useille teollisuudenaloille; katsoo, 
että vientirajoitukset estävät avointen markkinoiden syntymisen, voivat vaikeuttaa 
vakavasti raaka-aineiden saantia ja rajoittaa Euroopan teollisuuden innovointipotentiaalia 
sekä aiheuttaa ongelmia työmarkkinoilla,

C. ottaa huomioon, että noin 50 prosenttia maailman raaka-aineiden ja harvinaisten 
maametallien lähteistä sijaitsee epävakaiden valtioiden alueilla,

1. on tyytyväinen ehdotukseen raaka-aineita ja harvinaisia maametalleja koskevasta unionin 
diplomatiasta, jonka tarkoituksena on ottaa käyttöön kansainvälinen sääntelyohjelma, 
taata etenkin kriittisten raaka-aineiden saanti ja toimitus, taata avoimet 
maailmanmarkkinat sekä edistää kansainvälistä yhteistyötä raaka-aineiden kestävän 
louhinnan alalla ja luonnonvarojen käytön tehostamista yhteisen edun mukaisesti; 
korostaa näin ollen, että teollistuneiden ja vasta teollistuneiden maiden sekä 
luonnonvaroiltaan rikkaiden kehitysmaiden on tarpeellista käydä yhdessä tehokasta 
vuoropuhelua raaka-ainediplomatiasta ja toimia samalla ihmisoikeuksien, hyvän 
hallintotavan ja alueellisen vakauden edistämiseksi sekä raaka-aineisiin liittyvien 
konfliktien estämiseksi;

2. katsoo, että raaka-aineiden innovointi- ja korvaamisstrategian korostaminen kaikissa 
vaiheissa entistä enemmän EU:n tasolla voisi vahvistaa myös unionin neuvotteluasemia ja 
siten voitaisiin välttää riippuvuutta monopoliasemassa olevista toimittajista;

3. kehottaa komissiota edistämään Track II -diplomatiaa raaka-aineasioissa siten, että tuetaan 
vaihtoja unionin ja luonnonvaroiltaan merkittävien maiden, valtiosta riippumattomien 
järjestöjen, yliopistojen ja ajatushautomoiden välillä;

4. kehottaa komissiota järjestämään säännöllisesti raaka-aineisiin liittyviä tapahtumia 
JOGMEC-yhtiön "metallisaluunoiden" tyyliin yhdessä luonnonvaroiltaan merkittävien 
maiden sekä monenlaisten sidosryhmien kanssa;

5. toteaa, että vaikka raaka-ainepolitiikka onkin itsenäinen politiikanalansa, sen pitäisi olla 
synergiassa muiden unionin politiikkojen kanssa ja etenkin muihin kuin mineraalisiin 
raaka-aineisiin (esimerkiksi maataloustuotteet) ja energian saantiin suuntautuvien 
politiikkojen kanssa;
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6. katsoo, että raaka-ainediplomatian, kehitysyhteistyöpolitiikan ja demokratian tukemiseen 
tähtäävien politiikkojen pitäisi olla kaikkia osapuolia hyödyttäviä ja luoda synergiaa; 
vaatii, että tuleviin kumppanuusmaiden kanssa solmittaviin sopimuksiin lisätään ehto 
ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioittamisesta;

7. painottaa, että osana EU:n ja teollisuusmaiden, kehittyvien maiden ja kehitysmaiden 
keskeisten toimijoiden kuten Yhdysvaltojen, Venäjän, Kiinan, Japanin ja arktisen alueen 
välistä strategista yhteistyötä pitäisi perustaa markkinoiden vääristymisestä, 
toimituskatkoksista ja raaka-aineisiin liittyvistä konflikteista varoittava järjestelmä, jota 
olisi täydennettävä EU:n tasolla toimivalla unionin toimielinten, jäsenvaltioiden ja 
asianomaisten teollisuusalojen edustajista koostuvalla seurantaryhmällä;

8. korostaa, että suhteet BRICS-maiden (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina, Etelä-Afrikka) kanssa 
ovat tärkeät, sillä niillä on suuret raaka-ainevarannot, mutta ne myös käyttävät itse 
varantojaan enemmän tulevaisuudessa, mikä puolestaan kiristää eurooppalaisten yhtiöiden 
kilpailua;

9. vaatii, että kierrätykselle, kestävälle kaivostoiminnalle ja hyvälle hallintotavalle sosiaaliset 
ja työntekijöiden oikeudet, ihmisoikeudet, yritysten yhteiskuntavastuu ja ympäristönormit 
mukaan lukien on laadittava kansainväliset sääntelystandardit, joita tulisi edistää sellaisten 
foorumien kautta kuin G8, G20, WTO, OECD, UNCTAD ja UNEP sekä UNEP:n 
puitteissa perustettu luonnonvarojen kestävää käyttöä käsittelevä kansainvälinen paneeli, 
kansainvälinen metallitutkimusryhmä sekä muut elimet, jotka tukevat aktiivisesti raaka-
aineiden hyödyntämisen, tuottamisen ja kaupan kestävää maailmanlaajuista 
hallintorakennetta ja ottaa tässä huomioon periaate, että ei tule loukata muiden maiden 
oikeutta kehitykseen kansainvälisten sääntöjen puitteissa;

10. pitää myönteisenä G8- ja G20-ryhmien jäsenten halukkuutta torjua raaka-aineiden 
hintojen vaihtelua ja vaatii, että raaka-aineiden saannin turvaamiseksi ja niihin liittyvän 
keinottelun hillitsemiseksi on kehitettävä konkreettisia toimia;

11. kehottaa WTO:ta tarkkailemaan tuonti- ja vientirajoitusten ja muiden esteiden vaikutusta 
raaka-aineiden hintaan; kannattaa tältä osin, että WTO:hon perustetaan raaka-aineiden ja 
harvinaisten maametallien kauppaan vaikuttavien tulliesteiden ja tullien ulkopuolisten 
esteiden seurantaväline ja että G20-ryhmä perustaa raaka-aineiden ja harvinaisten 
maametallien saatavuutta valvovan elimen; kehottaa myös kauppapolitiikan pääosastoa 
jatkamaan vientirajoitusten ja raaka-aineiden hintaan vaikuttavien muiden esteiden 
tarkkailemista;

12. on tyytyväinen, että raaka-aineiden syrjimättömän markkinoille pääsyn nimenomainen 
takaaminen lisätään EU:n kauppasopimuksiin ja että takaamisen hyväksyminen on WTO-
jäsenyyden edellytyksenä; vaatii, että raaka-aineiden saatavuus ja niiden kestävä 
hallinnointi lisätään kaikkiin EU:n ja asianomaisten kolmansien maiden välisiin 
sopimuksiin, mikä johtuu maiden välisen riippuvuussuhteen tiivistymisestä; painottaa, että 
raaka-ainediplomatian eriyttäminen on tärkeää, jotta asianomaisten maiden tilanteet 
voidaan ottaa huomioon;

13. katsoo, että EU:n ja asianomaisten kolmansien maiden pitäisi toimia yhteisymmärryksessä 
ja todellisen kumppanuuden hengessä kaikkien osapuolten edun mukaisesti raaka-aineiden 
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saannin suhteen; vaatii näin ollen, että kehitysmaita on tuettava esimerkiksi siirtämällä 
niille tieteellistä ja oikeudellista tietämystä, jotta näissä maissa voidaan luoda kestävää 
valmiuksien kehittämistä; vaatii lisäksi yhteisiä louhintaan ja tuotantoon liittyviä 
standardeja, joissa otetaan huomioon myös ihmisoikeusnormit;

14. korostaa kahdenvälisen yhteistyön merkitystä raaka-aineasioissa EU:n ja Afrikan unionin 
kesäkuussa 2010 näyttämän esimerkin mukaisesti ja kannustaa lisätoimiin EU:n ja 
Afrikan vuosiksi 2011–2013 laatiman yhteisen toimintasuunnitelman puitteissa; vaatii, 
että myös muiden merkittävien kriittisiä raaka-aineita tuottavien maiden kanssa on 
ryhdyttävä samankaltaiseen yhteistyöhön; ehdottaa yhdeksi raaka-ainediplomatian 
konkreettiseksi tavoitteeksi, että sellaisten raaka-aineiden saantia, joiden tuonnista EU on 
riippuvainen, eriytetään Kaakkois-Aasian lähteistä Latinalaisen Amerikan ja Afrikan 
lähteisiin;

15. katsoo, että arktisen alueen merkittävä potentiaali johtuu sen luonnonvaroista ja 
luonnonvaroihin perustuvista teollisuudenaloista; painottaa pohjoisimpien alueiden 
kestävästä EU-politiikasta (P7_TA(2011)0024) 20. tammikuuta 2011 antamansa 
päätöslauselman mukaisesti, että arktisella alueella sijaitsevien raaka-aineiden 
tasapuolinen saatavuus on tärkeää; korostaa, että kestävä kehitys ja luonnonvarojen 
turvallinen ja valvottu hyödyntäminen arktisella alueella ovat tärkeitä ennalta 
varautumisen periaatteen mukaisesti;

16. korostaa avoimuuden tärkeyttä ja toistaa kannattavansa kaivannaisteollisuuden avoimuutta 
ajavaa EITI-aloitetta ja "Publish What You Pay" (PWYP) -verkostoa, jotka ovat hyviä 
esimerkkejä kansainvälisistä avoimuussäännöistä; kehottaa komissiota ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa hyväksymään toimenpiteitä, joilla parannetaan avoimuutta hankinta-
alueilla; katsoo, että Euroopan investointipankilta tukea saaviin investointeihin pitäisi 
soveltaa näitä sääntöjä, jotta kestävää kaivostoimintaa voidaan edistää asianomaisissa 
kolmansissa maissa;

17. pitää myönteisenä komission valmistelutyötä lainsäädäntöehdotukseksi unionin 
pörssilistalla olevien yhtiöiden kaivannaisteollisuuden julkistamisvaatimuksista; kehottaa 
komissiota pohjaamaan ehdotuksensa Yhdysvaltojen tietojen antamista koskevan Dodd-
Frank-lain 1504 pykälään ja vaatii maakohtaista raportointia koskevia velvoitteita;

18. pyytää komissiota sen valmistellessa uusia ulkoisten toimien välineitä vuoden 2013 
jälkeiselle kaudelle sisällyttämään hyvää hallintotapaa ja kestävää kaivostoimintaa tukevia 
toimenpiteitä raaka-aineita tuottavien epävakaiden valtioiden demokraattiseen ja 
taloudelliseen vakauteen tähtääviin ohjelmiin;

19. katsoo, että unionin yhtenäinen ja tehokas diplomatia on Euroopan ulkosuhdehallinnon ja 
asianomaisten komission yksiköiden vastuulla – ja etenkin kauppapolitiikan pääosaston 
vastuulla kauppaan liittyvissä kysymyksissä – tiiviissä yhteistyössä neuvoston ja 
parlamentin kanssa; on lisäksi sitä mieltä, että raaka-aineiden strategisen merkityksen 
pitäisi näkyä Euroopan ulkosuhdehallinnon organisoinnissa sekä asianomaisten EU:n 
lähetystöjen henkilöstöpolitiikassa; korostaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden ulkopolitiikka 
raaka-aineiden alalla on sovitettava yhteen;



PE462.807v02-00 6/7 AD\869048FI.doc

FI

20. katsoo, että EU:n pitäisi koordinoida toimintaa yhdessä Yhdysvaltojen ja muiden 
kumppaneiden kanssa uusien harvinaisten maametallien lähteiden etsimisessä ja
riippuvuuden pienentämisessä raaka-aineiden ja harvinaisten maametallien suurimmista 
toimittajista; katsoo, että edellä mainittujen asioiden pitäisi olla seuraavien EU:n ja 
Yhdysvaltojen välisten huippukokousten asialistalla;

21. kehottaa Euroopan puolustusvirastoa SEU:n 42 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
myötävaikuttamaan puolustusalan teollisen ja teknologisen perustan vahvistamiseksi 
tarpeellisten toimenpiteiden määrittämiseen raaka-aineiden suhteen; 
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