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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a többpólusú világrendben a tagállamok önmagukban már nem tudnak megfelelő 
hozzáférést biztosítani a nem energiaforrás típusú árukhoz, például nyersanyagokhoz és 
ritkaföldfémekhez; mivel csak az Unió által irányított közös megközelítés tudja biztosítani 
az európai iparágak stratégiai és biztonságos ellátását;

B. mivel a nyersanyagbeszerzés alapvető fontosságú számos ipari felhasználáshoz; mivel a 
kiviteli korlátozások akadályozzák a nyitott és átlátható piacok létrejöttét, és komoly szűk 
keresztmetszetekhez vezethetnek a nyersanyagellátás terén, illetve korlátozhatják az
európai iparágak innovációs lehetőségeit, valamint problémákat okozhatnak a 
munkaerőpiacon;

C. mivel világszerte a nyersanyag- és ritkaföldfém-készletek 50%-a – ideértve a kritikus 
nyersanyagokat is – bizonytalan helyzetű államokban vagy instabil régiókban található;

1. üdvözli az uniós diplomácia nyersanyagokra és ritkaföldfémekre vonatkozó javaslatát, 
amelynek célja egy nemzetközi szabályozási platform felállítása, a nyersanyagokhoz való 
hozzáférés és a nyersanyagellátás biztosítása – különös tekintettel a kritikus 
nyersanyagokra –, a nyitott globális piacok biztosítása, valamint a nemzetközi 
együttműködés előmozdítása a nyersanyagok felelősségteljes kitermelése és az 
erőforrások kölcsönös érdekeken alapuló hatékony felhasználása területén; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza a fokozott párbeszéd kialakításának szükségességét a 
nyersanyag-diplomácia területén az iparosodott, az újonnan iparosodott és az 
erőforrásokban gazdag fejlődő országok között, egyebek mellett az emberi jogok, a 
felelősségteljes kormányzás és a regionális stabilitás előmozdítása, valamint a 
nyersanyagokon alapuló konfliktusok kockázatának megelőzése érdekében is;

2. úgy véli, hogy ha a nyersanyag-stratégiában uniós szinten minden szakaszban nagyobb 
hangsúlyt helyeznének az innovációra és helyettesítésre, azáltal erősödhetne az Európai 
Unió tárgyalási pozíciója, és elkerülhetővé válhatna a monopolhelyzetben levő 
nyersanyagszállítóktól való függés;

3. felhívja a Bizottságot, hogy segítse elő a nyersanyagokról szóló második vonalbeli 
diplomáciát azáltal, hogy támogatja az EU és más, erőforrások szempontjából releváns 
országok nem kormányzati szervezetei, egyetemi körei és kutatóközpontjai közötti 
csereprogramokat;

4. felhívja a Bizottságot, hogy más, erőforrások szempontjából releváns országokkal együtt 
szervezzen rendszeresen nyersanyagokkal kapcsolatos – a JOGMEC „fémszalonjához” 
hasonló – eseményeket, az érdekelt felek széles körének részvételével;

5. megjegyzi, hogy bár a nyersanyag-politika független, mégis szinergiát kell alkotnia más 
uniós politikákkal, különösen azokkal, amelyek nem ásványi nyersanyagokra (például 
mezőgazdasági termékekre) és energiaellátásra irányulnak;
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6. úgy véli, hogy a nyersanyag-diplomáciának, a fejlesztési politikának és a 
demokratizálódás támogatását célzó politikáknak kölcsönösen előnyösnek kell lenniük és 
szinergiákat kell kialakítaniuk; ezért kéri, hogy a partnerországokkal kötendő jövőbeni 
megállapodásokba vegyenek fel az emberi jogokkal és a demokratizálódással kapcsolatos 
feltételeket;

7. hangsúlyozza, hogy az iparosodott, feltörekvő és fejlődő országokból – különösen az 
Egyesült Államokból, Oroszországból, Kínából, Japánból és az északi-sarki régióból –
származó érintett kulcsfontosságú partnerekkel való uniós stratégiai együttműködés 
részeként létre kell hozni egy, a piactorzulás, az ellátási hiány és az erőforrások miatti 
konfliktusok korai észlelését lehetővé tevő mechanizmust, az uniós intézmények, a 
tagállamok és az érintett iparágak képviselőiből álló, uniós szintű ellenőrző csoporttal 
kiegészítve;

8. kiemeli a BRICS-országokkal (Brazíliával, Oroszországgal, Indiával, Kínával és Dél-
Afrikával) való kapcsolatok szerepét, mivel hatalmas nyersanyagforrásokkal 
rendelkeznek, de ezzel együtt nyersanyagfelvételük a jövőben erősödni fog, ami erősebb 
versenyt teremt az európai vállalatok számára;

9. szorgalmazza az újrahasznosításra, a fenntartható bányászatra és a felelősségteljes 
irányításra vonatkozó nemzetközi szabályozási normák létrehozását – ideértve a szociális, 
munkaügyi és emberi jogokra, a vállalatok társadalmi felelősségvállalására és a 
környezetvédelemre vonatkozó normákat –, amelyeket a megfelelő fórumok – például a 
G8, a G20, a WTO, az OECD, az UNCTAD és az UNEP, valamint az UNEP fenntartható 
erőforrás-gazdálkodással foglalkozó nemzetközi munkacsoportja, a fémek vizsgálatával 
foglalkozó nemzetközi kutatócsoportok, valamint a nyersanyagok kiaknázásával, 
előállításával és kereskedelmével kapcsolatos, fenntartható globális irányítási struktúra 
előmozdításában aktívan részt vevő egyéb testületek – keretében támogatni kell, a más 
országok nemzetközi szabályok keretén belüli fejlődéshez való joga tiszteletben tartásának 
elvét alapul véve;

10. üdvözli, hogy a G8-ak és a G20-ak fel kívánnak lépni a nyersanyagárak ingadozása ellen, 
és konkrét intézkedések kidolgozására szólít fel a nyersanyagellátás biztosítása és a 
nyersanyagokkal kapcsolatos spekulációk megfékezése érdekében;

11. kéri a WTO-t, hogy ellenőrizze szigorúan a behozatali és kiviteli korlátozások és egyéb 
akadályok nyersanyagárakra gyakorolt hatását; ebben a tekintetben támogatja egy, a 
nyersanyagok és ritkaföldfémek kereskedelmének vámjellegű és nem vámjellegű 
akadályainak megfigyelésére szolgáló, WTO-n belüli ellenőrzési eszköz bevezetését, 
illetve a G20-on belüli „nyersanyagokkal és ritkaföldfémekkel foglalkozó stabilitási 
tanács” létrehozását; továbbá kéri a Kereskedelmi Főigazgatóságot, hogy folytassa a 
kiviteli korlátozások és egyéb akadályok nyersanyagárakra gyakorolt hatásának 
ellenőrzését;

12. üdvözli a nyersanyagokhoz való megkülönböztetésmentes piaci hozzáférésre vonatkozó 
kifejezett garanciák felvételét az uniós kereskedelmi megállapodásokba és a WTO-tagság 
előfeltételei közé; felszólít arra, hogy a nyersanyagokhoz való hozzáférés és 
felelősségteljes kezelésük – az országok egyre fokozódó kölcsönös függőségének 
felismeréséből kiindulva – minden érintett harmadik országgal kötött uniós 
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megállapodásban szerepeljen, ugyanakkor hangsúlyozza a differenciált nyersanyag-
diplomácia fontosságát, amely figyelembe veszi az érintett országok helyzetét;

13. úgy véli, hogy az Uniónak és az érintett harmadik országoknak a nyersanyagellátás
tekintetében konszenzusos módon és a valódi partnerség szellemében együtt kellene 
munkálkodniuk a kölcsönös haszon érdekében; ezért felszólít a fejlődő országok 
támogatására, ami magában foglalja a tudományos és jogi téren történő tudásátadást a 
fenntartható kapacitásépítés megvalósítása érdekében, emellett kéri az emberi jogi 
előírásokat is magukban foglaló közös kitermelési és gyártási normák bevezetését;

14. hangsúlyozza a nyersanyagokkal kapcsolatos kétoldalú együttműködés jelentőségét, amint 
azt az EU és az Afrikai Unió 2010 júniusában is bizonyította, valamint további 
erőfeszítéseket ösztönöz a 2011–2013 közötti időszakra vonatkozó Afrika–EU közös 
cselekvési tervvel összefüggésben; hasonló együttműködés kialakítására szólít fel a 
kritikus nyersanyagok fő kitermelői közé tartozó más országokkal; a nyersanyag-
diplomácia egyik konkrét célkitűzésének javasolja bizonyos – az Unió által importálandó 
– nyersanyagok forrásainak diverzifikációját, Délkelet-Ázsiából Latin-Amerika és Afrika 
irányába mozdulva el;

15. úgy véli, hogy az északi-sarki régióban rejlő jelentős lehetőségek a természeti 
erőforrásaihoz és az ezen erőforrásokon alapuló iparágakhoz kötődnek; hangsúlyozza az 
északi-sarkvidéki nyersanyagokhoz való tisztességes hozzáférés szükségességét, 
összhangban az Európai Parlament Északi-sarkvidékre vonatkozó fenntartható uniós 
politikáról szóló 2010. január 20-i állásfoglalásával (P7_TA(2011)0024); hangsúlyozza az 
északi-sarki régió fenntartható fejlődésének, valamint természeti erőforrásai biztonságos 
és ellenőrzött felhasználásának fontosságát, az elővigyázatosság elvének megfelelően;

16. kiemeli az átláthatóság fontosságát, és megerősíti a nyersanyag-kitermelő iparágak 
átláthatóságára irányuló kezdeményezés (EITI) és a „Tedd közzé, amit fizetsz” (PWYP) 
kampány – mint a nemzetközi átláthatósági előírások jó példái – iránti támogatását, és 
felkéri a Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy hozzanak intézkedéseket az 
átláthatóság növelése érdekében az ellátás területén; úgy véli, hogy azon beruházásoknak, 
amelyek támogatást kapnak az Európai Beruházási Banktól, alkalmazniuk kell ezeket a 
szabványokat annak érdekében, hogy elősegítsék a fenntartható bányászati gyakorlatokat 
az érintett harmadik országokban;

17. üdvözli a Bizottság előkészítő munkáját a nyersanyag-kitermelő iparágak uniós 
értéktőzsdén jegyzett vállalkozásokra vonatkozó közzétételi előírásaira irányuló 
jogalkotási javaslattal kapcsolatban; ösztönzi a Bizottságot, hogy a Dodd-Frank törvény 
1504. szakaszában említett, egyesült államokbeli közzétételi kötelezettséget vegye alapul, 
és kéri az országonkénti jelentéstételi előírások bevezetését;

18. felszólítja a Bizottságot, hogy a külső fellépések 2013 utáni időszakra vonatkozó új 
eszközeinek kidolgozásakor a törékeny helyzetű nyersanyagszállító államok demokratikus 
és gazdasági stabilitását célzó programoknak tegyen részévé a felelősségteljes irányítás és 
a fenntartható bányászat támogatására vonatkozó intézkedéseket;

19. úgy véli, hogy a következetes és hatékony uniós diplomáciáért az EKSZ-nek és a 
Bizottság érintett szolgálatainak – kereskedelmi kérdésekben különösen a Kereskedelmi 
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Főigazgatóságnak – kell felelniük, amelyek szorosan együttműködnek a Parlamenttel és a 
Tanáccsal; továbbá úgy véli, hogy a nyersanyagok stratégiai jelentőségét tükrözni kell az 
EKSZ szervezeti felépítésében és az érintett uniós küldöttségek személyzetében; 
hangsúlyozza, hogy fontos az Unió és a tagállamok külpolitikájának összehangolása a 
nyersanyagok területén;

20. úgy véli, hogy az Európai Uniónak össze kell hangolnia az Amerikai Egyesült Államokkal 
és más partnerekkel a ritkaföldfém-források diverzifikációjára és a fő nyersanyag- és 
ritkaföldfém-szállítóktól való függés csökkentésére irányuló tevékenységét; azon a 
véleményen van, hogy ezeknek a kérdéseknek szerepelniük kell a következő EU–USA 
csúcstalálkozók napirendjén;

21. felszólítja az Európai Védelmi Ügynökséget, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 42. 
cikke (3) bekezdésének megfelelően segítse elő azon intézkedések meghatározását, 
amelyekkel a nyersanyagok tekintetében erősíthetőek a védelmi szektor ipari és 
technológiai alapjai. 
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