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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że w kontekście wielobiegunowego porządku światowego państwa 
członkowskie nie mogą same zapewniać wystarczającego dostępu do towarów 
nieenergetycznych, takich jak surowce i pierwiastki ziem rzadkich; mając na uwadze, że 
jedynie przyjęte na szczeblu UE wspólne podejście może zapewnić przemysłowi 
europejskiemu strategiczne i bezpieczne dostawy,

B. mając na uwadze, że dostawy surowców mają podstawowe znaczenie dla szeregu 
zastosowań w przemyśle; mając na uwadze, że ograniczenia wywozowe utrudniają 
tworzenie otwartych i przejrzystych rynków, mogą powodować niebezpieczne wąskie 
gardło w dostawie surowców i ograniczać potencjał innowacyjny przemysłu 
europejskiego, a także mogłyby stwarzać problemy na rynku pracy,

C. mając na uwadze, że około 50% surowców i pierwiastków ziem rzadkich na całym 
świecie, w tym surowców kluczowych, znajduje się w niestabilnych państwach lub 
regionach,

1. z zadowoleniem przyjmuje propozycję dotyczącą unijnej polityki w zakresie surowców 
i pierwiastków ziem rzadkich, która ma na celu ustanowienie międzynarodowej platformy
regulacyjnej, zapewnienie dostępu do surowców, zwłaszcza surowców uznanych za 
kluczowe, i dostaw tych surowców, zagwarantowanie otwarcia rynków światowych 
i propagowanie współpracy międzynarodowej w zakresie zrównoważonego wydobycia 
surowców oraz efektywnego wykorzystania zasobów w oparciu o obopólne interesy; 
podkreśla w związku z tym potrzebę stworzenia żywego dialogu w obszarze unijnej 
polityki w zakresie surowców pomiędzy krajami uprzemysłowionymi, 
uprzemysławiającymi się i bogatymi w zasoby krajami rozwijającymi się, również 
z myślą o propagowaniu praw człowieka, dobrych rządów, stabilności w regionach oraz 
ograniczaniu ryzyka konfliktów o zasoby;

2. uważa, że położenie większego nacisku na szczeblu UE na innowacje i możliwość 
zastąpienia na wszystkich etapach strategii surowcowej mogłoby również wzmocnić 
pozycję Unii w negocjacjach oraz pomóc w uniknięciu ryzyka uzależnienia od 
monopolistycznych dostawców;

3. wzywa Komisję do propagowania dyplomacji dwutorowej (ang. Track-II diplomacy) 
w zakresie surowców poprzez wspieranie wymiany między organizacjami 
pozarządowymi, środowiskiem akademickim i ośrodkami analitycznymi z UE i z krajów 
dysponujących pożądanymi zasobami;

4. wzywa Komisję do organizowania regularnych wydarzeń dotyczących surowców, takich 
jak organizowane przez przedsiębiorstwo JOGMEC targi metalowe, we współpracy 
z innymi krajami dysponującymi pożądanymi zasobami i z udziałem wielu 
zainteresowanych stron;
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5. zauważa, że choć polityka w zakresie surowców jest niezależna, powinna ona być 
w synergii z innymi strategiami politycznymi UE, zwłaszcza ze strategiami politycznymi 
ukierunkowanymi na surowce niemineralne (np. towary rolne) i dostawy energii;

6. uważa, że polityka w zakresie surowców, polityka rozwojowa i strategie polityczne 
mające na celu wspieranie demokratyzacji powinny być wzajemnie korzystne i powinny 
tworzyć synergię; apeluje zatem, aby zawieranie w przyszłości umów z krajami 
partnerskimi było uwarunkowane poszanowaniem praw człowieka i demokratyzacją;

7. podkreśla, że w ramach współpracy strategicznej UE z odnośnymi kluczowymi 
podmiotami z krajów uprzemysłowionych, krajów o gospodarkach wschodzących 
i krajów rozwijających się, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin, Japonii 
i regionu arktycznego, należy ustanowić mechanizm wczesnego ostrzegania przed 
zakłóceniem rynku, niedoborami dostaw i konfliktami o zasoby, którego uzupełnieniem 
byłaby grupa monitorująca na szczeblu UE, składająca się z przedstawicieli instytucji UE, 
państw członkowskich i odnośnych sektorów przemysłu;

8. podkreśla rolę stosunków z krajami BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA), gdyż 
posiadają one olbrzymie zasoby surowcowe, lecz jednocześnie wchłoną w przyszłości 
więcej surowców, co zwiększy konkurencję dla przedsiębiorstw europejskich;

9. apeluje o opracowanie międzynarodowych standardów regulacyjnych dotyczących 
recyklingu, zrównoważonego górnictwa i dobrego zarządzania, w tym standardów 
społecznych, standardów w zakresie pracy i praw człowieka, społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz standardów środowiskowych, które powinny być 
propagowane za pośrednictwem odnośnych forów, takich jak G8 i G20, WTO, OECD, 
UNCTAD i UNEP, międzynarodowy panel na rzecz zrównoważonej gospodarki zasobami 
zorganizowany w ramach UNEP, międzynarodowe grupy badawcze ds. metali i inne 
organy, które aktywnie promują wprowadzenie struktury zrównoważonego zarządzania na 
szczeblu globalnym dla górnictwa, produkcji surowców i handlu nimi, i oparte na 
zasadzie nienaruszania prawa innych państw do rozwoju w ramach przepisów 
międzynarodowych;

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że członkowie grup G8 i G20 wyrażają chęć walki 
z niestabilnością cen surowców i apeluje o opracowanie konkretnych środków, które 
pozwolą zapewnić dostawy surowców i ograniczyć spekulację tymi towarami;

11. wzywa WTO do ścisłego monitorowania wpływu ograniczeń przywozowych 
i wywozowych oraz innych barier na ceny surowców; w tym względzie popiera 
utworzenie w ramach WTO narzędzia monitorowania taryfowych i pozataryfowych barier 
w handlu surowcami i pierwiastkami ziem rzadkich oraz utworzenie w ramach G20 Rady 
ds. Stabilności Surowców i Pierwiastków Ziem Rzadkich; wzywa również DG ds. Handlu 
do dalszego monitorowania wpływu ograniczeń wywozowych i innych barier na ceny 
surowców;

12. z zadowoleniem przyjmuje włączenie jasno sprecyzowanych gwarancji dotyczących 
niedyskryminacyjnego dostępu do rynku surowców do umów handlowych UE oraz 
uznanie ich za warunek członkostwa w WTO; apeluje o włączenie do wszystkich umów 
UE z odnośnymi krajami trzecimi zapisów na temat dostępu do surowców 
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i zrównoważonego gospodarowania nimi, w oparciu o uznanie rosnącej współzależności 
pomiędzy krajami, lecz podkreśla znaczenie zróżnicowania polityki w zakresie surowców, 
tak aby uwzględniała sytuację w poszczególnych krajach;

13. jest zdania, że w dziedzinie dostaw surowców UE i odpowiednie kraje trzecie powinny 
zgodnie współpracować we wspólnym interesie w duchu prawdziwego partnerstwa; 
dlatego apeluje o udzielenie krajom rozwijającym się wsparcia, które obejmie 
przekazywanie wiedzy w kwestiach naukowych i prawnych, tak aby zapewnić 
zrównoważony proces budowania potencjału tych krajów, wzywa ponadto o opracowanie 
wspólnych norm wydobycia i produkcji, uwzględniających standardy w zakresie praw 
człowieka;

14. podkreśla znaczenie współpracy dwustronnej w sprawie surowców, takiej jak współpraca 
UE i Unii Afrykańskiej w czerwcu 2010 r., a także zachęca do czynienia dalszych starań 
w ramach wspólnego planu działania Afryka-UE na lata 2011-2013; apeluje o rozwijanie 
podobnej współpracy z innymi krajami będącymi głównymi producentami kluczowych 
surowców; proponuje, jako jeden z konkretnych celów polityki w zakresie surowców, 
dywersyfikację źródeł dostaw niektórych surowców – od których uzależniony jest import 
UE – począwszy od południowo-wschodniej Azji, przez Amerykę Łacińską i po Afrykę;

15. uważa, że znaczne możliwości regionu arktycznego wiążą się z jego zasobami 
naturalnymi i branżami przemysłu opierającymi się na tych zasobach; podkreśla 
konieczność zapewnienia uczciwego dostępu do surowców w regionie arktycznym, 
zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie 
zrównoważonej polityki UE na dalekiej północy (P7_TA(2011)0024); podkreśla 
znaczenie zrównoważonego rozwoju oraz bezpiecznego i kontrolowanego 
wykorzystywania zasobów naturalnych w regionie arktycznym zgodnie z zasadą 
ostrożności;

16. podkreśla znaczenie przejrzystości i ponawia swoje wsparcie dla Inicjatywy na rzecz 
Przejrzystości w Branżach Wydobywczych (EITI) i kampanii „Opublikuj, ile płacisz” 
(ang. Publish What You Pay), ponieważ są to dobre przykłady międzynarodowych 
standardów w zakresie przejrzystości, a ponadto wzywa Komisję i Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych do przyjęcia środków służących poprawie przejrzystości 
w zakresie dostaw; uważa, że inwestycje wspierane przez Europejski Bank Inwestycyjny 
powinny spełniać te normy, aby propagować zrównoważone metody wydobycia 
w odnośnych państwach trzecich;

17. z zadowoleniem przyjmuje prace przygotowawcze Komisji nad wnioskiem 
ustawodawczym w sprawie wymogów w zakresie ujawniania informacji dotyczących 
spółek górniczych notowanych na giełdach UE; zachęca Komisję do wzorowania się na 
przepisach dotyczących ujawniania informacji, zawartych w ustępie 1504 amerykańskiej 
ustawy Dodda-Franka oraz wzywa do wprowadzenia wymogów w zakresie 
sprawozdawczości dla poszczególnych krajów;

18. wzywa Komisję, by opracowując nowe instrumenty działań zewnętrznych na okres po 
2013 r., włączyła środki wspierające dobre rządy i zrównoważone górnictwo do 
programów na rzecz stabilności demokratycznej i gospodarczej państw niestabilnych, 
które są dostawcami surowców;
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19. uważa, że odpowiedzialność za spójną i skuteczną dyplomację UE musi spoczywać na 
ESDZ i odnośnych służbach Komisji – zwłaszcza na DG ds. Handlu w kwestiach 
związanych z handlem – które działają w ścisłej koordynacji z Radą i Parlamentem; jest 
ponadto zdania, że strategiczne znaczenie surowców należy odzwierciedlić w organizacji 
ESDZ oraz w liczbie pracowników odnośnych delegatur UE; podkreśla znaczenie 
koordynowania polityki zagranicznej UE i państw członkowskich w dziedzinie surowców;

20. uważa, że UE powinna koordynować działania z USA i innymi partnerami w zakresie 
dywersyfikacji źródeł pierwiastków ziem rzadkich i zmniejszania zależności od głównych 
dostawców surowców i pierwiastków ziem rzadkich; jest zdania, że kwestie te należy 
włączyć do programu kolejnych szczytów UE-USA;

21. wzywa Europejską Agencję Obrony do udziału, zgodnie z art. 42 ust. 3 TUE, 
w określaniu środków wzmacniających bazę przemysłową i technologiczną sektora 
obrony w odniesieniu do surowców. 
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