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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker si države članice v okviru večpolarnega svetovnega reda same ne morejo več 
zagotavljati zadostnega dostopa do neenergetskih proizvodov, kot so surovine in redke 
zemljine; ker lahko le skupni pristop pod vodstvom EU zagotovi strateško in zanesljivo 
preskrbo evropskih industrijskih panog,

B. ker je preskrba s surovinami nujno potrebna za številne industrijske aplikacije; ker 
izvozne omejitve ovirajo vzpostavitev odprtih in preglednih trgov, lahko povzročijo 
nastanek kritičnega ozkega grla v preskrbi s surovinami in omejijo inovacijski potencial 
evropskih industrijskih panog, prav tako pa lahko negativno vplivajo na delovanje trga 
dela,

C. ker je približno 50 % svetovnih virov surovin in redkih zemljin, vključno z nujno 
potrebnimi surovinami, v krhkih državah ali nestabilnih regijah,

1. pozdravlja predlog za oblikovanje diplomacije EU na področju surovin in redkih zemljin, 
da bi ustanovili mednarodno regulativno platformo za zagotovitev dostopa do surovin in 
preskrbe z njimi, zlasti tistimi, ki veljajo za nujno potrebne, zagotovili odprte globalne 
trge in spodbujali mednarodnega sodelovanja na področju trajnostnega pridobivanja 
surovin in učinkovite rabe virov v skupnem interesu; zato poudarja, da je treba vzpostaviti 
trden dialog o diplomaciji na področju surovin med industrializiranimi in na novo 
industrializiranimi državami ter državami v razvoju, bogatimi z viri, tudi z namenom 
spodbujanja človekovih pravic, dobrega upravljanja, in regionalne stabilnosti ter 
preprečevanja konfliktov zaradi virov;

2. meni, da bi lahko z večjim poudarjanjem inovacij in nadomeščanja v strategiji za surovine 
na ravni EU na vseh ravneh okrepili tudi pogajalsko stališče Evropske unije ter preprečili 
odvisnost od monopolnih dobaviteljev;

3. poziva Komisijo, naj spodbuja državljansko diplomacijo na področju surovin s 
podpiranjem izmenjave med nevladnimi organizacijami, akademskimi krogi in 
možganskimi trusti iz EU in drugih držav, ki so pomembne zaradi svojih virov;

4. poziva Komisijo, naj na področju surovin organizira redna srečanja z drugimi državami, ki 
so pomembne zaradi svojih virov, kot so „Metal Saloons“ japonske korporacije JOGMEC, 
ki se jih bo udeležil širok spekter zainteresiranih strani;

5. opozarja, da mora biti politika na področju surovin, čeprav je neodvisna, v sinergiji z 
drugimi politikami EU, zlasti s politikami za nerudninske surovine (na primer za 
kmetijske proizvode) in preskrbo z energijo;

6. meni, da se morajo biti diplomacija na področju surovin, razvojna politika in politike, ki 
so namenjene spodbujanju demokratizacije, medsebojno spodbujati in ustvarjati sinergije; 
zato poziva k vključitvi pogojev v zvezi s človekovimi pravicami in demokratizacijo v 
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prihodnje sporazume s partnerskimi državami;

7. poudarja, da bi bilo treba v okviru strateškega sodelovanja EU s pomembnimi ključnimi 
akterji iz industrializiranih držav, držav v vzponu in razvoju, zlasti z Združenimi državami 
Amerike, Rusijo, Kitajsko, Japonsko in arktičnim območjem, vzpostaviti mehanizem 
zgodnjega opozarjanja na izkrivljanje trga, pomanjkanje ponudbe in konflikte zaradi 
virov, ki bi ga dopolnjevala opazovalna skupina na ravni EU, sestavljena iz predstavnikov 
institucij EU, držav članic in ustreznih industrijskih sektorjev;

8. poudarja, da so pomembni odnosi z državami skupine BRIC (Brazilija, Rusija, Indija, 
Kitajska in Južna Afrika), saj imajo široko paleto virov surovin, v prihodnosti pa bodo 
absorbirale še več surovin in tako ustvarile močnejšo konkurenco za evropska podjetja;

9. poziva k sprejetju mednarodnih regulativnih standardov o recikliranju, trajnostnem 
rudarstvu in dobrem upravljanju, tudi socialnih, delavskih in okoljskih standardov ter 
standardov na področju človekovih pravic in družbene odgovornosti gospodarskih družb, 
ki bi jih bilo treba spodbujati na ustreznih forumih, na primer v okviru skupin G8 in G20, 
Svetovne trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
(OECD), Konference Združenih narodov o trgovini in razvoju (UNCTAD), Programa 
Združenih narodov za okolje (UNEP) in njegovega mednarodnega foruma za trajnostno 
upravljanje virov, mednarodnih študijskih skupin za kovine in drugih organov, ki 
spodbujajo trajnostno strukturo svetovnega upravljanja za pridobivanje, proizvodnjo in 
trženje surovin, in sicer na podlagi načela spoštovanja pravice drugih držav do razvoja v 
okviru mednarodnih pravil;

10. pozdravlja pripravljenost članov G8 in G20 za preprečevanje nestanovitnosti cen surovin 
ter poziva k razvoju konkretnih ukrepov, ki bi zagotovili preskrbo s surovinami in omejili 
špekulacije v zvezi s temi dobrinami;

11. poziva Svetovno trgovinsko organizacijo, naj pozorno spremlja vpliv omejitve uvoza in 
izvoza ter drugih ovir na ceno surovin; v zvezi s tem podpira oblikovanje orodja za 
spremljanje tarifnih in netarifnih ovir za trgovino s surovinami in redkimi zemljinami v 
okviru te organizacije ter ustanovitev odbora za stabilnost surovin in redkih zemljin v 
okviru G20; generalni direktorat za trgovino pa poziva, naj še naprej spremlja vpliv 
omejitev izvoza in drugih ovir na ceno surovin;

12. pozdravlja vključitev izrecnih zagotovil o nediskriminiranem tržnem dostopu do surovin v 
trgovinske sporazume EU in kot nujni pogoj za članstvo v Svetovni trgovinski 
organizaciji; poziva k vključitvi dostopa in trajnostnega upravljanja surovin v vse 
sporazume EU z ustreznimi tretjimi državami, in sicer na podlagi priznavanja čedalje 
večje medsebojne odvisnosti držav, vendar poudarja pomen diferencirane diplomacije 
surovin, ki upošteva razmere posameznih držav;

13. meni, da bi morale EU in upoštevne tretje države na področju preskrbe s surovinami 
sodelovati sporazumno, v duhu resničnega partnerstva in v obojestransko korist; zato 
poziva, da se v podpiranje držav v razvoju zajame tudi prenos znanja na znanstvenem in 
pravnem področju, da bi razvili trajnostno oblikovanje zmogljivosti, obenem pa poziva k 
skupnim standardom na področju pridobivanja in proizvodnje, tudi na področju 
človekovih pravic;
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14. poudarja pomen dvostranskega sodelovanja na področju surovin, kot sta ga izkazali EU in 
Afriška unija junija 2010, ter spodbuja nadaljnja prizadevanja v sklopu skupnega 
akcijskega načrta EU-Afrika za obdobje 2011–2013; poziva k vzpostavitvi podobnih oblik 
sodelovanja z drugimi državami, ki so glavne proizvajalke nujno potrebnih surovin; 
predlaga, naj eden od konkretnih ciljev diplomacije surovin postane diverzifikacija virov 
nekaterih surovin, od uvoza katerih je EU odvisna, in sicer z nabavo v Latinski Ameriki in 
Afriki, ne pa le v jugovzhodni Aziji;

15. meni, da je bistveni potencial arktičnega območja povezan z njegovimi naravnimi viri in 
industrijskimi panogami, ki temeljijo na njih; poudarja potrebo po pravičnem dostopu 
surovin na arktičnem območju v skladu s svojo resolucijo z dne 20. januarja 2011 o 
trajnostni politiki EU za skrajni sever (P7_TA(2011)0024); poudarja pomen trajnostnega 
razvoja ter varne in nadzorovane izrabe naravnih virov na arktičnem območju v skladu s 
previdnostnim načelom;

16. poudarja pomen preglednosti in ponovno izraža podporo pobudi za preglednost v 
ekstraktivni industriji (EITI) in kampanji za objavljanje plačil (Publish What You Pay), ki 
sta dobra zgleda mednarodnih standardov preglednosti, ter poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje (EEAS), naj sprejmeta ukrepe za izboljšanje preglednosti na 
področju preskrbe; meni, da je treba pri naložbah, ki jih podpira Evropska investicijska 
banka, upoštevati te standarde, da bi se spodbudilo trajnostno rudarjenje v upoštevnih 
tretjih državah;

17. pozdravlja pripravljalno delo Komisije o zakonodajnem predlogu za uvedbo zahtev za 
razkritje na področju ekstraktivne panoge za podjetja, ki kotirajo na borzah EU; spodbuja 
Komisijo, naj kot predlogo uporabi določbe o razkritju v delu 1504 Dodd-Frankovega 
zakona, ki so ga sprejele ZDA, ter poziva k uveljavitvi zahtev glede poročanja po 
posameznih državah;

18. poziva Komisijo, naj pri pripravi novih instrumentov zunanjega delovanja za obdobje po 
letu 2013 v programe za demokratično in gospodarsko stabilnost krhkih držav dobaviteljic 
surovin vključi ukrepe za podporo dobrega upravljanja in trajnostnega rudarstva;

19. meni, da morajo biti za skladno in učinkovito diplomacijo EU pristojne služba EEAS in 
pristojne službe Komisije, zlasti generalni direktorat za trgovino glede trgovinskih 
vprašanj, in sicer v tesnem usklajevanju s Svetom in Parlamentom; nadalje meni, da bi se 
moral strateški pomen surovin odražati v organizaciji službe EEAS in imenovanju osebja 
v posameznih delegacijah EU na tem področju; poudarja pomen usklajevanja zunanje 
politike EU in držav članic na področju surovin,

20. meni, da mora EU ukrepe na področju diverzifikacije virov redkih zemljin ter 
zmanjševanja odvisnosti od glavnih dobaviteljev surovin in redkih zemljin usklajevati z 
Združenimi državami Amerike in drugimi partnerji; meni, da morajo biti ta vprašanja 
vključena na dnevni red prihodnjih srečanj na vrhu Evropske unije in Združenih držav 
Amerike;

21. poziva Evropsko obrambno agencijo, naj v skladu s členom 42(3) Pogodbe o Evropski 
uniji prispeva k opredelitvi ukrepov za okrepitev industrijske in tehnološke osnove 
obrambnega sektorja v zvezi s surovinami.



PE462.807v03-00 6/7 AD\869048SL.doc

SL



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

SL

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 24.5.2011

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

58
3
0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Sir Robert Atkins, Dominique Baudis, Frieda Brepoels, Elmar Brok, 
Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Gianaku (Marietta 
Giannakou), Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Heidi Hautala, Anna 
Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Othmar Karas, Ioanis 
Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, 
Evgeni Kirilov, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Paweł Robert 
Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Krzysztof Lisek, 
Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kiriakos Mavronikolas 
(Kyriakos Mavronikolas), Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, 
María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, 
Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan 
Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner 
Schulz, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian 
Vigenin, Graham Watson, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Reinhard Bütikofer, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Véronique
De Keyser, Tanja Fajon, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Georgios 
Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Norbert Neuser, Doris Pack, 
Vittorio Prodi, Dominique Vlasto, Luis Yáñez-Barnuevo García

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Joachim Zeller


