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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže vzhľadom na multipolárne usporiadanie sveta samotné členské štáty už nemôžu 
zabezpečiť dostatočný prístup k neenergetickým komoditám, napríklad surovinám 
a vzácnym zeminám; keďže iba spoločný prístup vedený Európskou úniou môže 
zabezpečiť strategické a bezpečné dodávky pre európsky priemysel,

B. keďže dodávky surovín sú pre niektoré priemyselné použitia podstatné; keďže 
obmedzenia vývozu prekážajú vzniku otvorených a transparentných trhov a môžu 
spôsobiť vážne komplikácie v oblasti dodávok surovín, obmedziť inovačný potenciál 
európskeho priemyslu a zapríčiniť problémy na pracovnom trhu,

C. keďže približne 50 % svetových zdrojov surovín a vzácnych zemín vrátane kľúčových 
surovín sa nachádza v zraniteľných štátoch alebo nestabilných regiónoch,

1. víta návrh diplomacie EÚ týkajúci sa surovín a vzácnych zemín, ktorého cieľom je 
zaviesť medzinárodnú regulačnú platformu, zabezpečiť dodávky surovín, a to najmä tých, 
ktoré sa považujú za kľúčové, a prístup k nim, zabezpečiť otvorené svetové trhy 
a podporovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti udržateľnej ťažby surovín a účinného 
využívania zdrojov na základe vzájomných záujmov; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
nevyhnutnosť otvorenia intenzívneho dialógu diplomacie v oblasti surovín medzi 
priemyselnými, novými priemyselne sa rozvíjajúcimi krajinami a rozvojovými krajinami, 
ktoré sú bohaté na zdroje, a to aj v záujme podpory ľudských práv, dobrej verejnej správy, 
regionálnej stability a predchádzania riziku konfliktov súvisiacich so zdrojmi;

2. domnieva sa, že ak by sa na úrovni EÚ kládol väčší dôraz na inovácie a substitúciu vo 
všetkých etapách stratégie v oblasti surovín, mohla by sa posilniť rokovacia pozícia 
Európskej únie, pričom by bolo možné zabrániť závislosti od monopolných dodávateľov 
surovín;

3. vyzýva Komisiu, aby podporovala neformálnu diplomaciu (tzv. track-II diplomaciu) 
v oblasti surovín prostredníctvom podpory výmeny medzi mimovládnymi organizáciami, 
vzdelávacími obcami a expertnými skupinami z EÚ a iných krajín, ktoré majú príslušné 
zdroje;

4. vyzýva Komisiu, aby spolu s ostatnými krajinami, v ktorých sa nachádzajú príslušné 
zdroje, organizovala pravidelné podujatia týkajúce sa surovín, ako napríklad „Metal 
Saloons“ korporácie JOGMEC, s účasťou širokého spektra zainteresovaných strán;

5. poznamenáva, že hoci je politika v oblasti surovín nezávislá, mala by sa uskutočňovať 
v súčinnosti s ostatnými politikami EÚ, najmä s politikami zameranými na iné ako 
nerastné suroviny (napríklad poľnohospodárske výrobky) a dodávky energie;

6. domnieva sa, že diplomacia v oblasti surovín, rozvojová politika a politiky zamerané na 
podporu demokratizácie by mali byť vzájomne prospešné a vytvárať synergie; žiada preto, 
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aby sa do budúcich dohôd s partnerskými krajinami začlenila podmienka dodržiavania 
ľudských práv a demokracie;

7. zdôrazňuje, že v rámci strategickej spolupráce EÚ s príslušnými kľúčovými aktérmi 
z priemyselných, rozvíjajúcich sa a rozvojových krajín, najmä s USA, Ruskom, Čínou, 
Japonskom a krajinami arktického regiónu, by sa mal zaviesť mechanizmus včasného 
varovania pred narušením trhu, výpadkami dodávok a konfliktmi súvisiacimi so zdrojmi, 
ktorý by dopĺňala monitorovacia skupina na úrovni EÚ, pozostávajúca z predstaviteľov 
inštitúcií EÚ, členských štátov a príslušných priemyselných odvetví;

8. zdôrazňuje úlohu vzťahov s krajinami BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika), 
keďže majú rozsiahle zdroje surovín, no zároveň v budúcnosti spotrebujú viac surovín, 
čím sa vytvorí silnejšia konkurencia pre európske spoločnosti;

9. požaduje medzinárodné regulačné normy v oblasti recyklácie, udržateľnej ťažby a dobrej 
správy vrátane noriem v oblasti sociálnych, pracovných a ľudských práv, sociálnej 
zodpovednosti podnikov a životného prostredia, ktoré by sa mali presadzovať na 
príslušných fórach, akými sú G8 a G20, WTO, OECD, UNCTAD, UNEP a jeho 
Medzinárodný panel pre udržateľné riadenie zdrojov, medzinárodné študijné skupiny pre 
kovy a iné orgány, ktoré aktívne podporujú udržateľnú globálnu riadiacu štruktúru pre 
ťažbu a výrobu surovín a obchodovanie s nimi, a to na základe uplatňovania zásady 
neporušovania práva iných krajín na rozvoj v rámci medzinárodných predpisov;

10. víta vôľu členov skupín G8 a G20 bojovať proti nestálosti cien surovín a požaduje prijatie 
konkrétnych opatrení s cieľom zabezpečiť dodávky surovín a obmedziť špekulácie 
s týmito komoditami;

11. vyzýva WTO, aby dôsledne monitorovala vplyv obmedzenia dovozu a vývozu a ďalších 
prekážok na ceny surovín; v tejto súvislosti podporuje v rámci WTO vytvorenie nástroja 
na monitorovanie colných a necolných obmedzení obchodovania so surovinami 
a vzácnymi zeminami a zriadenie Rady pre stabilitu surovín a vzácnych zemín v rámci 
skupiny G20; vyzýva GR pre obchod, aby naďalej monitorovalo obmedzenia vývozu 
a ďalšie obmedzenia cien surovín;

12. víta, že do obchodných dohôd EÚ boli začlenené výslovné záruky nediskriminačného 
prístupu na trh so surovinami, ktoré sú zároveň predpokladom pre členstvo vo WTO; 
požaduje začlenenie prístupu k surovinám a ich udržateľnej správy do všetkých dohôd EÚ 
s príslušnými tretími krajinami na základe uznania zvyšujúcej sa vzájomnej závislosti 
medzi krajinami, zdôrazňuje však význam odlišnej diplomacie v oblasti surovín, ktorá 
zohľadňuje situáciu v príslušných krajinách;

13. zastáva názor, že EÚ a príslušné tretie krajiny by mali konsenzuálne spolupracovať 
v duchu partnerstva a v spoločnom záujme v oblasti dodávok surovín; požaduje preto 
podporu rozvojových krajín, ktorá zahŕňa prenos znalostí vo vedeckej a právnej oblasti, 
s cieľom dosiahnuť udržateľné budovanie kapacít, a ďalej žiada, aby sa vytvorili spoločné 
normy v oblasti ťažby a výroby vrátane noriem v oblasti ľudských práv;

14. zdôrazňuje význam dvojstrannej spolupráce v oblasti surovín, ktorého dôkazom bola 
spolupráca EÚ a Africkej únie v júni 2010, a podporuje ďalšie snahy v súvislosti so 
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spoločným akčným plánom medzi Afrikou a EÚ na roky 2011 – 2013; požaduje, aby sa 
podobná spolupráca vyvinula i s ďalšími krajinami, ktoré sú hlavnými výrobcami 
kľúčových surovín; navrhuje, aby jedným z konkrétnych cieľov diplomacie v oblasti 
surovín bola diverzifikácia niektorých zdrojov surovín, od dovozu ktorých je EÚ závislá, 
od juhovýchodnej Ázie po Latinskú Ameriku a Afriku;

15. domnieva sa, že významné možnosti arktického regiónu sú spojené s jeho prírodnými 
zdrojmi a priemyslom založeným na týchto zdrojoch; v súlade so svojím uznesením 
z 20. januára 2011 o udržateľnej politike EÚ na ďalekom severe (P7_TA(2011)0024) 
zdôrazňuje nevyhnutnosť zabezpečiť spravodlivý prístup k surovinám v arktickom 
regióne; zdôrazňuje význam trvalo udržateľného rozvoja a bezpečného a kontrolovaného 
využívania prírodných zdrojov v arktickom regióne v súlade so zásadou prevencie;

16. zdôrazňuje význam transparentnosti, pripomína svoju podporu iniciatíve pre 
transparentnosť v ťažobnom priemysle (EITI) a iniciatíve Zverejnite, čo platíte (PWYP) 
ako dobrým príkladom medzinárodných noriem v oblasti transparentnosti a vyzýva 
Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby prijali opatrenia na zvýšenie 
transparentnosti v oblasti dodávok; domnieva sa, že investície, ktoré podporuje Európska 
investičná banka, by mali spĺňať tieto normy s cieľom podporovať udržateľné postupy 
ťažby v príslušných tretích krajinách;

17. víta prípravné práce Komisie v súvislosti s legislatívnym návrhom podmienok pre 
ťažobné spoločnosti kótované na burzách EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií; 
nabáda Komisiu, aby za základ považovala americké ustanovenia o zverejnení informácií 
uvedené v časti 1504 Doddovho-Frankovho zákona, a žiada, aby sa zaviedla povinnosť 
predkladať správy na úrovni jednotlivých krajín;

18. vyzýva Komisiu, aby pri príprave nových nástrojov vonkajšej činnosti na obdobie po roku 
2013 zaradila opatrenia na podporu dobrej správy a udržateľnej ťažby do programov 
demokratickej a hospodárskej stability zraniteľných štátov, ktoré sú dodávateľmi surovín;

19. je presvedčený, že zodpovednosť za koherentnú a účinnú diplomaciu EÚ musia niesť 
ESVČ a príslušné útvary Komisie, najmä GR pre obchod v súvislosti s otázkami 
týkajúcimi sa obchodu, konajúce v úzkej spolupráci s Radou a Parlamentom; ďalej sa 
domnieva, že strategický význam surovín by sa mal odzrkadliť v organizácii ESVČ a 
v personálnom obsadení príslušných delegácií EÚ; zdôrazňuje význam koordinácie 
zahraničnej politiky EÚ a členských štátov v oblasti surovín;

20. domnieva sa, že EÚ by pri úsilí o diverzifikáciu zdrojov vzácnych zemín a pri znižovaní 
závislosti od dodávateľov hlavných surovín a vzácnych zemín mala koordinovať svoju 
činnosť s USA a ostatnými partnermi; zastáva názor, že uvedené otázky by mali byť 
súčasťou programu budúcich samitov EÚ a USA;

21. vyzýva Európsku obrannú agentúru, aby v súvislosti so surovinami prispela v súlade 
s článkom 42 ods. 3 ZEÚ k určeniu opatrení na posilnenie priemyselnej a technologickej 
základne odvetvia obrany. 
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