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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

A. întrucât, în contextul unei ordini mondiale multipolare, statele membre nu ar mai putea, 
dacă ar acționa singure, să asigure suficient acces la mărfurile neenergetice, precum 
materiile prime și pământurile rare; întrucât numai o abordare comună promovată de UE 
poate asigura o aprovizionare strategică și sigură pentru industriile europene;

B. întrucât aprovizionarea cu materii prime este fundamentală pentru mai multe aplicații 
industriale; întrucât restricțiile la export împiedică crearea unor piețe deschise și 
transparente, pot să ducă la un blocaj grav în aprovizionarea cu materii prime și să 
limiteze potențialul de inovare al industriilor europene și, de asemenea, ar putea crea 
probleme pe piața muncii;

C. întrucât circa 50% din resursele de materii prime și de pământuri rare din lume, inclusiv 
de materii prime critice, se situează în state fragile sau regiuni instabile,

1. salută propunerea ca UE să poarte discuții diplomatice pe tema materiilor prime și a 
pământurilor rare cu scopul de a institui o platformă internațională de reglementare, de a 
asigura accesul la materiile prime și aprovizionarea cu acestea, în special în cazul celor 
considerate de importanță critică, de a asigura deschiderea piețelor globale și de a 
promova cooperarea internațională în domeniul extracției sustenabile a materiilor prime și 
utilizarea eficientă a resurselor pe baza intereselor reciproce; subliniază, în acest context, 
necesitatea de a institui un dialog durabil în contextul discuțiilor diplomatice pe tema 
materiilor prime între țările industrializate, cele de puțin timp în curs de industrializare și 
cele în curs de dezvoltare bogate în resurse, de asemenea în vederea promovării 
drepturilor omului, a bunei guvernanțe și a stabilității regionale și a prevenirii riscului de 
conflicte determinate de resursele naturale;

2. consideră că, dacă se va pune mai mult accent la nivelul UE pe inovare și înlocuire în 
toate etapele în cadrul strategiei privind materiile prime, s-ar putea consolida, de 
asemenea, poziția de negociere a Uniunii și s-ar putea evita dependența de furnizori care 
dețin un monopol;

3. invită Comisia să promoveze diplomația de tip „Track-II” privind materiile prime, 
sprijinind schimburile dintre organizațiile neguvernamentale, mediul academic și 
grupurile de reflecție din UE și din alte țări care dețin resurse naturale relevante;

4. invită Comisia să organizeze cu regularitate evenimente pe tema materiilor prime, precum 
„Saloanele Metalului” ale JOGMEC, împreună cu alte țări care dețin resurse naturale 
relevante, cu participarea unei game largi de părți interesate;

5. ia act de faptul că politica referitoare la materiile prime, deși independentă, ar trebui să fie 
în sinergie cu alte politici ale UE, în special cu politicile care vizează materiile prime 
neminerale (de exemplu bunurile agricole) și resursele de energie;
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6. consideră că discuțiile diplomatice referitoare la materiile prime, politica de dezvoltare și 
politicile care vizează sprijinirea democratizării ar trebui să fie reciproc benefice și să 
creeze sinergii; prin urmare, solicită includerea condiționalității legate de drepturile 
omului și democratizare în viitoarele acorduri cu țările partenere;

7. subliniază faptul că, în cadrul cooperării strategice a UE cu partenerii-cheie relevanți din 
țări industrializate, emergente și în curs de dezvoltare, în special cu SUA, Rusia, China, 
Japonia și regiunea arctică, ar trebui instituit un mecanism de avertizare timpurie în caz de 
denaturare a pieței și de deficit de aprovizionare, precum și de conflicte determinate de 
resursele naturale, mecanism care să fie completat de un grup de monitorizare la nivelul 
UE, care să cuprindă reprezentanți ai instituțiilor europene, ai statelor membre și ai 
sectoarelor industriale relevante;

8. subliniază rolul relațiilor cu țările BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud), 
întrucât acestea dețin resurse vaste de materii prime și, în același timp, vor absorbi mai 
multe materii prime în viitor, creând astfel o concurență mai puternică pentru companiile 
europene;

9. solicită instituirea unor standarde internaționale de reglementare privind reciclarea, 
mineritul durabil și buna guvernanță, inclusiv privind drepturile sociale, dreptul muncii și 
drepturile omului, responsabilitatea socială a întreprinderilor și standardele de mediu, care 
ar trebui promovate prin forurile relevante, cum ar fi G8 și G20, OMC, OCDE, UNCTAD, 
PNUM și Grupul său internațional pentru gestionarea durabilă a resurselor, grupurile 
internaționale de studiu în domeniul metalelor și alte organisme care sunt active în 
promovarea unei structuri de guvernare globală durabilă pentru exploatarea, producția și 
comercializarea materiilor prime, pe baza principiului neîncălcării dreptului celorlalte țări 
de a se dezvolta în cadrul normelor internaționale;

10. salută disponibilitatea membrilor G8 și G20 de a combate volatilitatea prețurilor materiilor 
prime și solicită elaborarea unor măsuri concrete în vederea asigurării aprovizionării cu 
materii prime și a împiedicării speculațiilor în ceea ce privește aceste produse de bază;

11. solicită OMC să monitorizeze îndeaproape impactul avut de restricțiile la import și export 
și de alte bariere asupra prețului materiilor prime; în această privință, sprijină crearea în 
cadrul OMC a unui instrument de monitorizare a barierelor tarifare și netarifare din calea 
comerțului cu materii prime și pământuri rare și crearea în cadrul G20 a unui „Consiliu de 
stabilitate pentru materiile prime și pământurile rare”; de asemenea, solicită DG Comerț să 
continue monitorizarea restricțiilor la export în cazul materiilor prime și a altor bariere 
privind prețul materiilor prime;

12. salută includerea unor garanții explicite în acordurile comerciale ale UE privind accesul 
nediscriminatoriu la piețele de materii prime și ca precondiție pentru a primi calitatea de 
membru al OMC; solicită ca accesul la materiile prime și guvernanța durabilă a acestora 
să fie incluse în toate acordurile UE cu toate țările terțe relevante, pe baza recunoașterii 
interdependenței crescânde a țărilor, dar subliniază, de asemenea, că este foarte important 
ca discuțiile diplomatice pe tema materiilor prime să fie diferențiate pentru a ține seama 
de situațiile țărilor respective;

13. este de părere că UE și țările terțe relevante ar trebui să coopereze pe bază de consens, în 



AD\869048RO.doc 5/7 PE462.807v03-00

RO

adevărat spirit de parteneriat, spre beneficiul reciproc, în ceea ce privește aprovizionarea 
cu materii prime; prin urmare, solicită sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare, inclusiv prin 
transferul de cunoștințe în chestiuni științifice și juridice, pentru a pune bazele consolidării 
capacităților și solicită, de asemenea, crearea unor standarde comune de extracție și 
producție, care să includă standarde legate de drepturile omului;

14. subliniază importanța cooperării bilaterale cu privire la materiile prime, demonstrată de 
UE și Uniunea Africană în iunie 2010, și încurajează depunerea de eforturi suplimentare 
în contextul Planului comun de acțiune Africa-UE pentru 2011-2013; solicită dezvoltarea 
unor forme similare de cooperare cu alte țări care sunt mari producători de materii prime 
critice; propune ca unul dintre obiectivele concrete ale discuțiilor diplomatice pe tema 
materiilor prime să fie diversificarea surselor de materii prime din Asia de Sud-Est spre 
America Latină și Africa în ceea ce privește anumite materii prime de ale căror importuri 
este dependentă Uniunea Europeană;

15. consideră că potențialul semnificativ al regiunii arctice este legat de resursele sale naturale 
și industriile care se bazează pe ele; subliniază că este necesar să existe un acces echitabil 
la materiile prime din regiunea arctică, în conformitate cu Rezoluția din 20 ianuarie 2011 
a Parlamentului European referitoare la o politică durabilă a UE pentru nordul îndepărtat 
(P7_TA(2011)0024); subliniază importanța dezvoltării durabile și a utilizării controlate și 
în condiții de securitate a resurselor naturale în regiunea arctică, în conformitate cu 
principiul precauției;

16. subliniază importanța transparenței și își reiterează sprijinul pentru Inițiativa pentru 
transparența în industriile extractive (EITI) și pentru rețeaua globală „Publică ce plătești” 
(PWYP), acestea constituind un exemplu bun de standarde internaționale în materie de 
transparență; solicită Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă să adopte 
măsuri pentru a îmbunătăți transparența în domeniul aprovizionării; consideră că 
investițiile care beneficiază de sprijinul Băncii Europene de Investiții ar trebui să aplice 
aceste standarde în vederea promovării unor practici de extracție durabile în țările terțe 
relevante;

17. salută lucrările pregătitoare ale Comisiei în ceea ce privește o propunere legislativă 
privind cerințele legate de divulgare pentru industria extractivă în cazul companiilor listate 
la bursele din UE; încurajează Comisia să se bazeze pe dispozițiile SUA referitoare la 
divulgare menționate la secțiunea 1504 a legii americane „Dodd-Frank” și solicită cerințe 
de raportare la nivelul fiecărei țări;

18. solicită Comisiei ca, în cadrul pregătirii noilor instrumente de acțiune externă pentru 
perioada de după 2013, să includă măsuri de sprijinire a bunei guvernanțe și a mineritului 
durabil în programele sale care vizează stabilitatea democratică și economică a statelor 
fragile furnizoare de materii prime;

19. consideră că responsabilitatea pentru o diplomație coerentă și eficientă a UE trebuie să 
aparțină SEAE și serviciilor relevante ale Comisiei, în special DG Comerț în ceea ce 
privește chestiunile comerciale, în strânsă coordonare cu Consiliul și Parlamentul; de 
asemenea, consideră că relevanța strategică a materiilor prime ar trebui să se reflecte în 
organizarea SEAE și resursele de personal ale delegațiilor UE relevante; subliniază 
importanța coordonării politicii externe a UE și a statelor membre în domeniul materiilor 
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prime;

20. consideră că UE ar trebui să-și coordoneze acțiunea cu SUA și alți parteneri în eforturile 
de diversificare a surselor de pământuri rare și în ceea ce privește diminuarea dependenței 
de marii furnizori de materii prime și pământuri rare; este de părere că aceste chestiuni ar 
trebui incluse pe ordinea de zi a următoarelor summituri UE-SUA;

21. invită Agenția Europeană de Apărare să contribuie, în conformitate cu articolul 42 
alineatul (3) din TUE, la identificarea unor măsuri de consolidare a bazei industriale și 
tehnologice a sectorului apărării în ceea ce privește materiile prime; 
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