
AD\869048SV.doc PE462.807v03-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för utrikesfrågor

2011/2056(INI)

31.5.2011

YTTRANDE
från utskottet för utrikesfrågor

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över en effektiv råvarustrategi för Europa
(2011/2056(INI))

Föredragande: Elmar Brok



PE462.807v03-00 2/7 AD\869048SV.doc

SV

PA_NonLeg



AD\869048SV.doc 3/7 PE462.807v03-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Inom ramen för en multipolär global ordning kan inte medlemsstaterna själva längre säkra 
en tillräcklig tillgång till icke-energiprodukter såsom råvaror och sällsynta
jordartsmetaller. Endast en EU-styrd gemensam strategi kan garantera de europeiska 
industrierna en strategisk och säker tillgång.

B. Råvaruförsörjningen är grundläggande för flera tillämpningsområden inom industrin.
Exportrestriktioner hindrar upprättandet av öppna och transparenta marknader och kan 
leda till en allvarlig åtstrypning av råvaruförsörjningen och begränsa de europeiska 
industriernas innovationspotential och skulle kunna orsaka problem på arbetsmarknaden.

C. Runt 50 procent av världens resurser av råvaror och sällsynta jordartsmetaller, däribland 
råvaror av avgörande betydelse, finns i sårbara stater eller instabila regioner.

1. Europaparlamentet ser positivt på förslaget om EU-diplomati i fråga om råvaror och 
sällsynta jordartsmetaller, som syftar till att omgående upprätta en internationell 
regleringsplattform som säkrar tillgång till och försörjning med råvaror, särskilt råvaror av 
avgörande betydelse, garanterar öppna globala marknader och främjar internationellt 
samarbete inom hållbar utvinning av råvaror och en effektiv resursanvändning som bygger 
på ömsesidiga intressen. Parlamentet understryker i detta sammanhang behovet av att 
inleda en kraftfull dialog inom råvarudiplomatin mellan industriländer, länder som håller 
på att industrialiseras och resursrika utvecklingsländer, också för att främja mänskliga 
rättigheter, goda styrelseformer och regional stabilitet samt förebygga risken för konflikter 
om resurser.

2. Europaparlamentet anser att en starkare betoning på innovation och ersättning inom alla 
led av råvarustrategin på EU-nivå också skulle kunna stärka EU:s förhandlingsposition 
och motverka beroendet av leverantörer i monopolställning.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja så kallad Track II-diplomati för 
råvaror genom att stödja utbyten mellan icke-statliga organisationer, universitetsvärlden 
och tankesmedjor i EU och i andra resursrelevanta länder.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anordna regelbundna evenemang för 
råvaror, såsom Jogmecs ”Metal Saloons”, tillsammans med andra resursrelevanta länder 
och med medverkan av många olika aktörer.

5. Europaparlamentet konstaterar att råvarustrategin, trots sitt oberoende, bör samverka med 
andra EU-strategier, särskilt strategier som är inriktade på råvaror som inte är mineraler 
(till exempel jordbruksvaror) och energiförsörjning.

6. Europaparlamentet anser att råvarudiplomatin, utvecklingspolitiken och strategier med 
inriktning på demokratiseringsstöd bör gynna båda parter och skapa samverkansvinster. 
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Parlamentet vill därför att villkor om mänskliga rättigheter och demokratisering ska 
införas i framtida avtal med partnerländer.

7. Europaparlamentet betonar att det som en del av EU:s strategiska samarbete med 
relevanta nyckelpartner från industri-, tillväxt- och utvecklingsländer, särskilt 
Förenta staterna, Ryssland, Kina, Japan och den arktiska regionen, bör upprättas en 
mekanism för tidig varning för snedvridning av marknaden, försörjningsproblem och 
konflikter om resurser, som kompletteras av en övervakningsgrupp på EU-nivå bestående 
av företrädare för EU-institutionerna, medlemsstaterna och relevanta industrisektorer.

8. Europaparlamentet påpekar att förbindelserna med Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och 
Sydafrika (Briksländerna) spelar en viktig roll, eftersom de har omfattande råvaruresurser 
men samtidigt kommer att använda mer råvaror i framtiden, vilket ökar konkurrensen för 
de europeiska företagen.

9. Europaparlamentet efterlyser internationella reglerande normer om återvinning, hållbar 
gruvdrift och goda styrelseformer, däribland sociala, arbetsrelaterade och mänskliga 
rättigheter, företagens sociala ansvar och miljönormer, vilka bör främjas genom relevanta 
forum såsom G8 och G20, WTO, OECD, FN:s konferens för handel och utveckling 
(Unctad), FN:s miljöprogram (Unep), Uneps internationella panel för hållbar 
resursförvaltning, de internationella metallstudiegrupperna och andra organ som arbetar 
för en hållbar global styrelsestruktur för utvinning och produktion av samt handel med 
råvaror, på grundval av principen om att andra länders rätt till utveckling inte får kränkas, 
i enlighet med internationella bestämmelser.

10. Europaparlamentet ser positivt på G8- och G20-medlemmarnas beredvillighet att bekämpa
prisvolatilitet på råvarumarknaden och efterlyser konkreta åtgärder för att trygga 
råvaruförsörjningen och minska råvaruspekulationen.

11. Europaparlamentet uppmanar WTO att noggrant övervaka effekten av import- och 
exportbegränsningar och andra hinder på råvarupriserna. Parlamentet stöder i detta 
hänseende upprättandet inom WTO av ett verktyg för att övervaka tariffära och 
icke-tariffära hinder för handel med råvaror och sällsynta jordartsmetaller och inrättandet 
inom G20 av ett organ för stabilitet på området råvaror och sällsynta jordartsmetaller 
(”Raw Materials and Rare Earths Stability Board”), och uppmanar också GD Handel att 
fortsätta att övervaka effekten av exportbegränsningar och andra hinder på råvarupriserna.

12. Europaparlamentet ser positivt på att det införs direkta garantier för icke-diskriminerande 
tillgång till råvaror på marknaden i EU:s handelsavtal samt som en förutsättning för 
medlemskap i WTO. Parlamentet kräver att tillgång till råvaror samt hållbara 
styrelseformer för råvaror ska ingå i alla EU-avtal med berörda tredjeländer, med hänsyn 
till det växande ömsesidiga beroendet mellan länder, men betonar vikten av att 
råvarudiplomatin ska vara differentierad så att de respektive ländernas situation beaktas.

13. Europaparlamentet anser att EU och berörda tredjeländer bör arbeta tillsammans i 
samförstånd, i en verklig partnerskapsanda, så att båda parter kan dra nytta av tillgången 
till råvaror. Parlamentet efterlyser därför stöd till utvecklingsländer avseende 
kunskapsöverföring i vetenskapliga och juridiska frågor, så att hållbar 
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kapacitetsuppbyggnad kan upprättas, och efterlyser dessutom gemensamma utvinnings-
och produktionsnormer, däribland normer om mänskliga rättigheter.

14. Europaparlamentet betonar vikten av ett bilateralt samarbete om råvaror, vilket EU och 
Afrikanska unionen visade i juni 2010, och uppmuntrar till ytterligare insatser inom ramen 
för den gemensamma handlingsplanen för Afrika–EU för 2011–2013. Parlamentet 
efterlyser liknande samarbeten med andra länder som är stora producenter av viktiga 
råvaror. Parlamentet föreslår att ett av de konkreta målen för råvarudiplomatin ska vara 
diversifiering av källor från Sydostasien i riktning mot Latinamerika och Afrika för vissa 
råvaror som EU är importberoende av.

15. Europaparlamentet anser att den arktiska regionens stora potential hänger samman med 
dess naturresurser och de industrier som baseras på dem. Parlamentet understryker, i linje 
med sin resolution av den 20 januari 2011 om en hållbar EU-politik för de nordligaste 
regionerna (P7_TA(2011)0024), behovet av en rättvis tillgång till råvaror i den arktiska 
regionen. Parlamentet betonar vikten av hållbar utveckling samt en säker och kontrollerad 
användning av naturresurser i den arktiska regionen i enlighet med försiktighetsprincipen.

16. Europaparlamentet understryker vikten av öppenhet och upprepar sitt stöd för initiativet 
för öppenhet i utvinningsindustrin (EITI) och Publish What You Pay (PWYP), som är 
goda exempel på internationella öppenhetsnormer. Parlamentet uppmanar kommissionen 
och Europeiska utrikestjänsten att vidta åtgärder för bättre insyn i försörjningen.
Parlamentet anser att dessa normer bör tillämpas i samband med investeringar som får 
stöd från Europeiska investeringsbanken för att främja hållbar gruvdrift i berörda 
tredjeländer.

17. Europaparlamentet ser positivt på kommissionens förberedande arbete med ett 
lagstiftningsförslag om krav inom utvinningsindustrin på utlämnande av uppgifter för 
företag som är börsnoterade i EU. Parlamentet uppmanar kommissionen att bygga vidare 
på Förenta staternas bestämmelser om utlämnande av uppgifter i avsnitt 1504 i 
Dodd-Frank-lagen, och efterlyser krav på landsvis rapportering.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid framtagandet av nya instrument för 
yttre åtgärder för perioden efter 2013 ta med åtgärder som stöder goda styrelseformer och 
hållbar gruvdrift i sina program för demokratisk och ekonomisk stabilitet i sårbara stater 
som är råvaruleverantörer.

19. Europaparlamentet anser att ansvaret för en konsekvent och effektiv EU-diplomati måste 
åligga Europeiska utrikestjänsten och berörda tjänsteavdelningar inom kommissionen, 
särskilt GD Handel i handelsfrågor, i nära samordning med rådet och parlamentet. 
Parlamentet anser dessutom att den strategiska betydelsen av råvaror bör återspeglas i 
Europeiska utrikestjänstens organisation och de relevanta EU-delegationernas personal. 
Parlamentet betonar vikten av att samordna EU:s och medlemsstaternas utrikespolitik på 
råvaruområdet.

20. Europaparlamentet anser att EU bör samordna sina åtgärder med Förenta staterna och 
andra partner i sin strävan efter att diversifiera källorna till sällsynta jordartsmetaller och 
minska beroendet av stora leverantörer av råvaror och sällsynta jordartsmetaller.
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Parlamentet anser att dessa frågor bör tas upp vid kommande toppmöten mellan EU och 
Förenta staterna.

21. Europaparlamentet uppmanar Europeiska försvarsbyrån att i enlighet med artikel 42.3 i 
EU-fördraget bidra till att identifiera varje åtgärd som behövs för att stärka 
försvarssektorns industriella och tekniska bas i fråga om råvaror.
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