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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi pasaulio tvarkai esant daugiapolei valstybės narės vienos daugiau nebegali 
užtikrinti pakankamo neenergetinių biržos prekių, pvz., žaliavų ir retųjų žemių elementų, 
prieinamumo; kadangi strateginį, patikimą tiekimą Europos pramonei galima užtikrinti tik 
vadovaujant ES taikomu bendru metodu,

B. kadangi žaliavų pasiūla būtina keletui pramonės sričių; kadangi eksporto apribojimai 
trukdo sukurti atviras ir skaidrias rinkas ir gali lemti rimtą žaliavų pasiūlos trūkumą, taip 
pat gali sumažėti Europos pramonės gebėjimai taikyti inovacijas ir kilti problemų darbo 
rinkoje,

C. kadangi apie 50 proc. pasaulio žaliavų ir retųjų žemių elementų išteklių, įskaitant svarbias 
žaliavas, yra pažeidžiamose valstybėse arba nestabiliuose regionuose,

1. remia pasiūlymą dėl ES diplomatijos žaliavų ir retųjų žemių elementų klausimu, kuriuo 
siekiama sukurti tarptautinio masto reguliacinius pagrindus ir užtikrinti atvirą prieigą prie 
žaliavų ir jų pasiūlą, ypač laikomų itin svarbiomis, garantuojant atvirą pasaulinę rinką ir 
skatinti tarptautinį bendradarbiavimą tvarios žaliavų gavybos srityje ir tausų išteklių 
naudojimą vadovaujantis abipusiais interesais; todėl pabrėžia, kad reikia išplėtoti tvirtą 
išvystytos pramonės šalių, naujai kylančios pramonės šalių ir daug išteklių turinčių 
besivystančių šalių dialogą žaliavų diplomatijos srityje, siekiant skatinti žmogaus teises, 
tinkamą valdymą, regioninį stabilumą ir dėl žaliavų kylančių konfliktų prevenciją;

2. mano, kad ES lygmens žaliavų strategijoje daugiau dėmesio skiriant inovacijoms ir 
pakeitimui visuose etapuose galėtų sustiprėti ES derybinės pozicijos ir būtų išvengta 
monopolistinių tiekėjų priklausomybės;

3. ragina Komisiją skatinti II krypties diplomatiją žaliavų klausimu remiant ES 
nevyriausybinių organizacijų, akademinės bendruomenės, ekspertų grupių mainus su 
kitomis išteklių srityje svarbiomis šalimis;

4. ragina Komisiją su kitomis išteklių srityje svarbiomis šalimis organizuoti nuolatinius 
renginius žaliavų klausimais, kaip antai Japonijos naftos, dujų ir metalų nacionalinės 
korporacijos „Metalų salonai“, kuriuose dalyvautų įvairūs suinteresuotieji subjektai;

5. pažymi, kad nors žaliavų politika ir nepriklausoma, ji turėtų sudaryti sąveiką su kitomis 
ES politikos kryptimis, ypač su politikos priemonėmis, orientuotomis į nemineralines 
žaliavas (pavyzdžiui, žemės ūkio prekes) ir į energijos tiekimą;

6. mano, jog žaliavų diplomatija, vystymosi politika ir paramos demokratijos kūrimui 
politika turėtų būti abipusiškai naudinga ir sudaryti sąveiką; todėl ragina į būsimus 
susitarimus su šalimis partnerėmis įtraukti žmogaus teisių ir demokratijos kūrimo sąlygas;

7. pabrėžia, kad kaip ES strateginio bendradarbiavimo su svarbiais pagrindiniais partneriais 
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iš išvystytos pramonės, besivystančios pramonės ir sparčiai augančios ekonomikos šalių, 
tokiais kaip JAV, Rusija, Kinija ir Japonija dalis, yra būtinas ankstyvo perspėjimo apie 
rinkos iškraipymą, tiekimo trūkumus ir konfliktų dėl žaliavų mechanizmas, kuris būtų 
papildomas ES lygmens stebėjimo grupe, susidedančia iš ES institucijų, valstybių narių ir 
susijusių sektorių atstovų;

8. pažymi santykių su BRIC (Brazilijos, Rusijos, Indijos, Kinijos ir Pietų Afrikos 
Respublikos) šalimis svarbą, nes jos turi ir didžiulių žaliavų išteklių, ir kartu ateityje 
pačios įsisavins daugiau žaliavų, taip sudarydamos didesnę konkurenciją Europos 
bendrovėms;

9. ragina patvirtinti tarptautinius perdirbimo, tausios kasybos ir gero valdymo reguliavimo 
standartus, įskaitant  socialines, darbo ir žmogaus teises, įmonių socialinę atsakomybę ir 
aplinkosaugos standartus , kurie būtų skatinami įvairių forumų, pvz. G8 ir G20, PPO, 
OECD, UNCTAD, UNEP, Tarptautinės tausaus išteklių valdymo darbo grupės, 
tarptautinių metalų tyrimo grupių ir kitų organizacijų, skatinančių tvarią pasaulinę žaliavų 
gavybos, gamybos ir prekybos valdymo struktūrą, pagalba, remiantis kitų šalių teisių 
vystytis pagal tarptautines taisykles nepažeidimo principu;

10. teigiamai vertina Didžiojo aštuntuko (G8) ir Didžiojo dvidešimtuko (G20) narių ketinimą 
kovoti su žaliavų kainų svyravimais ir ragina parengti konkrečias priemones, kad būtų 
užtikrintas žaliavų tiekimas ir pažabota spekuliacija tomis biržos prekėmis;

11. ragina PPO akylai stebėti importo ir eksporto apribojimų ir kitų kliūčių poveikį žaliavų 
kainoms; todėl pritaria, kad PPO organizacijoje būtų sukurta tarifinių ir netarifinių 
prekybos žaliavomis ir retųjų žemių elementais kliūčių stebėjimo priemonė ir  Didžiajame 
dvidešimtuke (G-20) būtų įsteigta Žaliavų ir retųjų žemių elementų stabilumo valdyba;
ragina Prekybos GD ir toliau stebėti eksporto apribojimus ir kitų kliūčių poveikį žaliavų 
kainoms; 

12. pritaria tam, kad ES prekybos susitarimuose ir kaip būtina sąlyga siekiant narystės PPO, 
būtų įtrauktos garantijos suteikti rinkoms  nediskriminuojančią prieigą prie žaliavų; ragina 
prieigos prie žaliavų ir tvaraus žaliavų valdymo klausimus įtraukti į visus ES susitarimus 
su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, remiantis šalių tarpusavio ryšių pripažinimu, bet 
pabrėžia, kaip svarbu taikyti diferencijuotą žaliavų diplomatiją, kuria būtų atsižvelgiama į 
atitinkamų šalių padėtį;

13. mano, kad ES ir atitinkamos trečiosios šalys turėtų savanoriškai bendradarbiauti tikros 
partnerystės vardan, siekdamos abipusės žaliavų tiekimo naudos; todėl ragina remti 
besivystančias šalis, be kitų dalykų, perduodant joms mokslines ir teisines žinias, kad 
šiose šalyse būtų pradėta nuolat stiprinti gebėjimus ir toliau ragina nustatyti bendrus 
kasybos ir gamybos standartus, įskaitant žmogaus teisių standartus;

14. pabrėžia dvišalio bendradarbiavimo žaliavų klausimais svarbą, ką 2010 m. birželį 
pademonstravo ES ir Afrikos Sąjunga bei ragina dėti tolimesnes pastangas veikiant bendro 
Afrikos ir ES veiksmų plano 2011-2013 m. laikotarpiui, apimtyje; ragina panašų 
bendradarbiavimą plėtoti su kitomis šalimis, kurios yra pagrindinės didelės svarbos 
žaliavų gamintojos; kaip vieną iš konkrečių žaliavų diplomatijos tikslų siūlo tam tikrų 
žaliavų, nuo kurių importo ES priklausoma, išteklius įvairinti nuo Pietryčių Azijos 
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pereinant prie Lotynų Amerikos ir Afrikos;

15. mano, kad didžiulės Arkties regiono galimybės susijusios su jo gamtos ištekliais ir jais 
grindžiamomis pramonės šakomis, pabrėžia, kad reikia išsaugoti sąžiningą prieigą prie 
žaliavų Arkties regione, kaip nurodyta 2011 m. sausio 20 d. Europos Parlamento 
rezoliucijoje dėl tvarios ES politikos tolimojoje šiaurėje (P7_TA(2011)0024); pabrėžia 
tvaraus vystymosi ir saugaus bei kontroliuojamo gamtos išteklių naudojimo Arkties 
regione svarbą atsižvelgiant į atsargumo principą;

16. pabrėžia skaidrumo svarbą ir dar kartą primena apie savo paramą Gavybos pramonės 
skaidrumo iniciatyvai (angl. EITI) ir iniciatyvai „Paskelbkite, kiek mokate“ (angl. 
PWYP), nes tai yra puikūs tarptautinių skaidrumo standartų pavyzdžiai, ir ragina Komisiją 
ir Europos išorės veiksmų tarnybą patvirtinti priemones, skirtas pagerinti skaidrumui 
pasiūlos srityje; mano, kad Europos investicijų banko paramos lėšos turi būti taikomos 
atitinkamose trečiosiose šalyse tvariai kasybos praktikai skatinti;

17. teigiamai vertina parengiamąjį Komisijos darbą rengiant teisės akto pasiūlymą dėl 
kasybos pramonės informacijos atskleidimo reikalavimų įmonėms, įtrauktoms į ES akcijų 
biržų sąrašus; ragina Komisiją remtis JAV informacijos atskleidimo nuostatomis, 
įtvirtintomis Dodd-Franko įstatymo 1504 straipsnyje; ragina informacijos teikimo 
reikalavimus taikyti kiekvienai šaliai;

18. ragina Komisiją rengiant naujas išorės veiksmų priemones laikotarpiui po 2013 m. į 
nestabilių valstybių, kurios yra žaliavų tiekėjos, demokratijai ir ekonominiam stabilumui 
remti skirtas programas įtraukti priemones, skirtas tinkamam valdymui ir tausiai kasybai 
skatinti;

19. mano, kad atsakomybė už nuoseklią ir veiksmingą ES diplomatiją tenka Europos išorės 
veiksmų tarnybai (EIVT) ir visoms atitinkamoms Komisijos tarnyboms, o dėl prekybos 
klausimų ypač Prekybos generaliniam direktoratui; taip pat glaudžiai dirbant kartu su 
Taryba ir Parlamentu; be to, mano, kad strateginė žaliavų svarba turėtų būti atspindėta 
formuojant Europos išorinių veiksmų tarnybą bei parenkant personalą į atitinkamas ES 
delegacijas;  pabrėžia, kaip svarbu koordinuoti ES ir valstybių narių užsienio politiką 
žaliavų srityje .

20. mano, kad ES turėtų koordinuoti veiksmus su JAV ir kitomis partnerėmis siekdama 
įvairinti retųjų žemių elementų išteklius ir mažinti priklausomybę nuo didžiųjų žaliavų ir 
retųjų žemių elementų tiekėjų; mano, kad šie klausimai turėtų būti įtraukti į kitų ES ir 
JAV aukščiausiojo lygio susitikimų darbotvarkę;

21. ragina Europos gynybos agentūrą, kaip numatyta ES sutarties 42 straipsnio 3 dalyje, 
padėti nustatyti priemones gynybos sektoriaus pramoninei ir technologinei žaliavų bazei 
stiprinti; 
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