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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat in een multipolaire wereldorde een individueel handelende lidstaat er 
niet meer in kan slagen zich adequate toegang te verschaffen tot niet-energetische 
grondstoffen zoals "gewone" grondstoffen en zeldzame aardmetalen; overwegende dat een 
strategische en zekere grondstoffenvoorziening voor het Europese bedrijfsleven alleen 
gegarandeerd kan worden door een door de EU geleide gemeenschappelijke aanpak,

B. overwegende dat de grondstoffenvoorziening voor veel industriële toepassingen van 
essentieel belang is; overwegende dat uitvoerbeperkingen een belemmering vormen voor 
de totstandkoming van open en transparante markten, voor knelpunten kunnen zorgen in 
de grondstoffenvoorziening, het innovatiepotentieel van de Europese bedrijven kunnen 
inperken en problemen kunnen veroorzaken op de arbeidsmarkt,

C. overwegende dat ongeveer de helft van alle mondiale hulpbronnen van grondstoffen en 
zeldzame aardmetalen, met inbegrip van de kritieke grondstoffen, zich in kwetsbare staten 
of onstabiele regio's bevinden,

1. neemt met voldoening kennis van het voorstel om een "EU-diplomatie" voor grondstoffen 
en zeldzame aardmetalen te ontwikkelen die tot doel heeft een internationaal 
regelgevingsplatform in te stellen, de toegang tot en de voorziening met grondstoffen, met 
name die welke als van cruciaal belang worden beschouwd, te garanderen, open 
wereldmarkten te garanderen en internationale samenwerking bij de duurzame winning 
van grondstoffen en efficiënt gebruik van hulpbronnen op basis van gemeenschappelijke 
belangen te bevorderen; onderstreept in dit verband de noodzaak om op het gebied van 
grondstoffendiplomatie een intensieve dialoog op gang te brengen tussen de 
industrielanden, de nieuwe industrielanden en de grondstoffenrijke ontwikkelingslanden, 
met het oog op de bevordering van de mensenrechten, goed bestuur, regionale stabiliteit 
en voorkoming van het risico van grondstoffenconflicten;

2. is van mening dat als op EU-niveau in alle fasen van de grondstoffenstrategie meer de 
klemtoon zou worden gelegd op innovatie en vervanging, dit de onderhandelingspositie 
van de Europese Unie zou kunnen versterken en afhankelijkheid van 
voorzieningsmonopolies zou kunnen voorkomen;

3. verzoekt de Commissie, waar het gaat om grondstoffen, "track II diplomacy" te 
bevorderen door steun te verlenen aan uitwisselingen tussen niet-gouvernementele 
organisaties, universiteiten en denktanks uit de EU en uit andere landen die over 
aanzienlijke hulpbronnen beschikken;

4. verzoekt de Commissie in samenwerking met landen die over aanzienlijke hulpbronnen 
beschikken op gezette tijden evenementen rond het thema grondstoffen te organiseren, 
naar het voorbeeld van de "Metal Saloons"van JOGMEC, waaraan een breed scala van 
belanghebbenden deelneemt;
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5. wijst erop dat het grondstoffenbeleid weliswaar onafhankelijk moet zijn maar tegelijk in 
synergie met de andere EU-beleidslijnen, in het bijzonder met het beleid inzake de 
voorziening met niet-minerale grondstoffen (bijvoorbeeld landbouwgoederen) en energie;

6. is van mening dat de grondstoffendiplomatie, het ontwikkelingsbeleid en beleidslijnen ter 
ondersteuning van democratisering in het voordeel moeten zijn van alle partijen en 
synergieën moeten creëren; dringt er daarom op aan dat er een mensenrechten- en 
democratieclausule wordt opgenomen in de toekomstige overeenkomsten met 
partnerlanden;

7. onderstreept dat er als onderdeel van de strategische samenwerking van de EU met de 
belangrijkste spelers, met name de VS, Rusland, China, Japan en het Arctisch gebied, een 
mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing met betrekking tot marktdistorsies, 
ontoereikend aanbod en grondstoffenconflicten dient te worden ingevoerd, aangevuld met 
een toezichthoudende instantie op EU-niveau, bestaande uit vertegenwoordigers van de 
EU-instellingen, de lidstaten en de betrokken industriesectoren;

8. onderstreept de betekenis van goede betrekkingen met de BRICS-landen (Brazilië, 
Rusland, India, China, Zuid-Afrika), omdat zij over aanzienlijke grondstoffenreserves 
beschikken, maar in de toekomst meer grondstoffen zullen gaan gebruiken en daardoor de 
concurrentie met het Europese bedrijfsleven zullen opdrijven;

9. dringt aan op internationale regelgevingsnormen inzake recycling, duurzame exploitatie 
en goed beheer, met inbegrip van sociale rechten, arbeidsrechten en mensenrechten, 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieunormen, die via de relevante kanalen, 
zoals de G8 en de G20, de WTO, de OESO, UNCTAD, UNEP en het Internationaal Panel 
voor duurzaam beheer van de hulpbronnen, de internationale metaalstudiegroepen en 
andere organen die zich bezighouden met de bevordering van een structuur voor 
duurzaam en globaal beheer van de exploitatie en productie van en de handel in 
grondstoffen, worden gepromoot, op basis van het beginsel van niet-inmenging in het 
recht van andere landen op ontwikkeling binnen het raamwerk van de internationale 
regelgeving;

10. is ingenomen met de bereidheid van de G8 en de G20 om actie te ondernemen tegen de 
sterke schommelingen van de grondstoffenprijzen en dringt aan op concrete maatregelen 
om de grondstoffenvoorziening veilig te stellen en grondstoffenspeculatie aan banden te 
leggen; 

11. roept de WTO op nauwlettend toezicht te houden op de impact van invoer- en 
uitvoerrestricties en andere belemmeringen op de prijs van grondstoffen; steunt in dat 
opzicht de oprichting binnen de WTO van een instrument voor toezicht op tarifaire en 
non-tarifaire belemmeringen voor de handel in grondstoffen en zeldzame aardmetalen 
alsook de oprichting binnen de G20 van een "raad voor stabiliteit op het gebied van 
grondstoffen en zeldzame aardmetalen"; roept DG Handel op toezicht te blijven 
uitoefenen op de exportrestricties en andere belemmeringen die de prijs van grondstoffen 
beïnvloeden;
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12. spreekt zijn voldoening uit over de opneming van expliciete garanties inzake niet-
discriminerende toegang tot de grondstoffenmarkt in EU-handelsovereenkomsten en als 
een voorwaarde voor het lidmaatschap van de WTO; dringt erop aan dat toegang tot en 
duurzaam beheer van grondstoffen in alle EU-overeenkomsten met de desbetreffende 
derde landen worden opgenomen, zulks op basis van de erkenning van de toenemende 
onderlinge afhankelijkheid van de landen, maar onderstreept het belang van een 
gedifferentieerde grondstoffendiplomatie, die rekening houdt met de respectieve nationale 
situaties;

13. pleit voor consensuele samenwerking tussen de EU en de relevante derde landen, in de 
geest van waar partnerschap, hetgeen tot beider voordeel zou strekken wat hun 
grondstoffenvoorziening betreft;  dringt er daarom op aan de ontwikkelingslanden te 
steunen en te voorzien in overdracht van wetenschappelijke en juridische kennis, teneinde 
te zorgen voor duurzame capaciteitsopbouw, en dringt ook aan op gemeenschappelijke 
exploitatie- en productienormen, met inbegrip van normen op het gebied van de 
mensenrechten; 

14. wijst op de betekenis van bilaterale samenwerking inzake grondstoffen zoals die is 
aangetoond door de EU en de Afrikaanse Unie in juni 2010, en moedigt verdere 
inspanningen in de context van het gemeenschappelijk actieplan Afrika-EU voor 2011-
2013 aan; dringt erop aan met andere landen die grote producenten van essentiële 
grondstoffen zijn, een vergelijkbare vorm van samenwerking te ontwikkelen; stelt 
brondiversificatie voor als een van de concrete doelen van de grondstoffendiplomatie, om 
voor bepaalde grondstoffen waarvoor de EU afhankelijk is van invoer uit derde landen om 
te schakelen van Zuidoost-Azië naar Latijns-Amerika en Afrika;

15. is van mening dat het aanzienlijke potentieel van het Arctische gebied samenhangt met 
zijn natuurlijke hulpbronnen en de daarmee verbonden industrieën; onderstreept de 
noodzaak van eerlijke toegang tot grondstoffen in het Arctische gebied, overeenkomstig 
zijn resolutie van 20 januari 2011 over een duurzaam EU-beleid voor het hoge noorden 
((P7_TA(2011)0024); onderstreept het belang van duurzame ontwikkeling en een veilig 
en gecontroleerd gebruik van de natuurlijke hulpbronnen in het Arctische gebied 
overeenkomstig het voorzorgsbeginsel;

16. onderstreept het belang van transparantie en bekrachtigt zijn steun aan het initiatief inzake 
transparantie van de winningsindustrieën (EITI) alsmede aan de “Publiceer wat je 
betaalt”-campagne (PWYP) als goede voorbeelden voor internationale 
transparantienormen, en verzoekt de Commissie en de EDEO maatregelen te nemen om 
de transparantie op het gebied van de grondstoffenvoorziening te verbeteren; is van 
mening dat bij investeringen die door de Europese Investeringsbank gesubsidieerd worden 
deze normen moeten worden toegepast om duurzame winningspraktijken in de betrokken 
derde landen te bevorderen;

17. verwelkomt het voorbereidende werk van de Commissie voor een wetgevingsvoorstel 
betreffende openbaarmakingsvereisten die gelden voor in de EU beursgenoteerde 
ondernemingen uit de winningsindustrie; spoort de Commissie ertoe aan daarbij uit te 
gaan van de Amerikaanse openbaarmakingsvereisten van artikel 1504 van de Dodd-
Frank-wet en dringt aan op rapportagevoorschriften per land;
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18. roept de Commissie op bij de voorbereiding van de nieuwe instrumenten voor extern 
beleid voor de periode na 2013 in haar programma's voor de democratische en 
economische stabiliteit van kwetsbare staten die grondstoffen exporteren maatregelen te 
voorzien ter ondersteuning van goed bestuur en duurzame exploitatie;

19. is van mening dat de verantwoordelijkheid voor een samenhangende en doeltreffende EU-
diplomatie bij de EDEO en de relevante diensten van de Commissie moet liggen – in het 
bijzonder met DG Handel wat handelskwesties betreft – die nauw samenwerken met de 
Raad en het Parlement; is verder van oordeel dat de strategische betekenis van 
grondstoffen tot uitdrukking moet komen in de organisatie van de EDEO en in de 
personeelbezetting van de betrokken EU-delegaties; acht het van groot belang dat het 
buitenlandse beleid van de EU en de lidstaten op het gebied van grondstoffen wordt 
gecoördineerd;

20. is van mening dat de EU met de VS en andere partners maatregelen moet coördineren die 
erop gericht zijn de bronnen van zeldzame aardmetalen te diversifiëren en de 
afhankelijkheid van de grote leveranciers van grondstoffen en zeldzame aardmetalen te 
verminderen; is van mening dat deze kwesties aan bod moeten komen op de volgende EU-
VS-topbijeenkomsten;

21. verzoekt het Europees Defensieagentschap overeenkomstig artikel 42, lid 3, van het VEU 
te helpen bij het identificeren van maatregelen ter versterking van de industriële en 
technologische grondslag van de defensiesector wat grondstoffen betreft.
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