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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een doeltreffende grondstoffenstrategie voor Europa
(2011/XXXX(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 februari 2011 over "Grondstoffen en 
grondstoffenmarkten: uitdagingen en oplossingen" (COM(2011)0025),

– gezien de mededeling van de Commissie van 4 november 2008 met de titel "Het 
grondstoffeninitiatief – voorzien in onze kritieke behoeften aan groei en werkgelegenheid in 
Europa" (COM(2008)0699),

– gezien het verslag over "Kritieke grondstoffen voor de EU" van de subgroep van de Raw 
Material Supply Group van het Directoraat-generaal ondernemingen en industrie1,

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld "Europa 2020: Een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 januari 2011 getiteld "Efficiënt gebruik van 
hulpbronnen – Vlaggenschipinitiatief in het kader van de Europa 2020-strategie" 
(COM(2011)0021),

– gezien de mededeling van de Commissie van 8 maart 2011 getiteld "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 2050" (COM(2011)0112/4),

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 oktober 2010 getiteld "Een geïntegreerd 
industriebeleid in een tijd van mondialisering – Concurrentievermogen en duurzaamheid 
centraal stellen" (COM(2010)0614),

– gezien de mededeling van de Commissie van 6 november 2010 getiteld "Europa 2020-
kerninitiatief Innovatie-Unie" (COM(2010)0546),

– gezien de mededeling van de Commissie van 9 november 2010 getiteld "Handel, groei en 
wereldvraagstukken – Handelsbeleid als kernelement van de Europa 2020-strategie" 
(COM(2010)0612),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 maart 2011 over een industriebeleid voor het 
tijdperk van de globalisering2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 3 februari 2011 over afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA)3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 juni 2010 over EU 20204,

– gezien het document met richtsnoeren betreffende "Non-energy mineral extraction and 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0093.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0037.
4 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2010)0223.
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Natura 2000" van het Directoraat-generaal milieu van de Commissie1,

– gezien het werkdocument bij de mededeling van de Commissie van 4 november 2008 
getiteld "Het grondstoffeninitiatief – voorzien in onze kritieke behoeften aan groei en 
werkgelegenheid in Europa" (COM(2008)0699 - SEC(2008)2741),

– gezien het Jaarverslag 2009 betreffende het grondstoffenbeleid van het Directoraat-generaal 
handel van de Commissie2,

– gezien de studie over "The links between the environment and competitiveness" van het 
Directoraat-generaal milieu van de Commissie3,

– gezien het Groenboek van de Commissie van 10 november 2010 getiteld "EU-
ontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van groei voor iedereen en duurzame ontwikkeling –
Het EU-ontwikkelingsbeleid trefzekerder maken" (COM(2010)0629),

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 november 2010 getiteld "Over de 
consolidatie van de betrekkingen tussen de EU en Afrika" (COM(2010)0634),

– gezien de geplande mededeling van de Commissie over handel en ontwikkeling,

– gezien de lopende onderhandelingen in het kader van de Doha-ronde,

– gezien de gemeenschappelijke strategie Afrika-EU 2007 en de Verklaring van Tripoli van de 
derde Top Afrika-EU op 29-30 november 2010,

– gezien de lopende WTO-zaak van de EU, de VS en Mexico tegen China betreffende negen 
grondstoffen,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie internationale handel, de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7 0000/2011),

Een grondstoffenstrategie

1. is verheugd over het feit dat de Commissie in 2008 in haar grondstoffeninitiatief prioriteit 
heeft toegekend aan niet-energie- en niet-landbouwgrondstoffen,

2. neemt nota van de nieuwe mededeling van de Commissie en haar initiatief om ook 
grondstoffenmarkten op te nemen; verzoekt de Commissie om voldoende aandacht te geven 
aan zowel de grondstoffenmarkten, als het grondstoffeninitiatief;

3. is verheugd met het werk van de Commissie op het vlak van het in kaart brengen van kritieke 
grondstoffen; verzoekt de Commissie hier voor follow-up te zorgen in de zin van een analyse 
van de bevoorradingsketens die van kritieke grondstoffen afhankelijk zijn, de 
raffinagecapaciteit en de interactie tussen kritieke grondstoffen en de gerelateerde onedele 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf.
2 http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/raw-materials/.
3 Studie "The links between the environment and competitiveness", Project ENV.G.1/ETU/2007/0041, 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf.
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metalen;

4. wijst erop dat een doeltreffend grondstoffenbeleid van cruciaal belang is voor het succes van 
de strategie; benadrukt de noodzaak van nauwere samenwerking binnen de Commissie en 
tussen de lidstaten; beveelt aan een interdepartementale task force voor grondstoffen op te 
richten, zoals in Frankrijk en de VS, om beleid te ontwikkelen, te controleren en te herzien, 
en voor strategische samenhang te zorgen, alsmede de oprichting van een systeem voor 
vroegtijdige waarschuwing; verzoekt de Commissie samenwerking tussen de lidstaten met 
betrekking tot de externe dimensie te bevorderen; is van oordeel dat de aangekondigde 
mededeling over de externe dimensie van energie als voorbeeld zou kunnen dienen;

5. vindt het van groot belang dat het Europees Parlement middels een jaarlijks 
voortgangsverslag regelmatig op de hoogte wordt gebracht van de ontwikkeling van het 
grondstoffeninitiatief;

Een kans voor de Europese industrie: grondstoffenefficiëntie, recycling en vervanging

6. wijst erop dat de grondstoffenuitdagingen tegelijkertijd een kans zijn om de industriebasis 
van de EU te vernieuwen en haar concurrentievermogen te vergroten door middel van een 
ambitieuze innovatiestrategie; wijst erop dat op de middellange en lange termijn het 
vergroten van de efficiëntie, recycling en verlaging van het grondstoffengebruik essentieel 
zullen zijn voor concurrentievermogen, duurzaamheid en bevoorradingszekerheid; is van 
oordeel dat sociale innovatie, veranderingen van levensstijl en nieuwe concepten zoals eco-
leasing, chemische leasing en -sharing door de Commissie moeten worden gesteund;

7. is verheugd over het plan van de Commissie om een vlaggenschipinitiatief betreffende 
grondstoffenefficiëntie te lanceren; verzoekt de Commissie wat de efficiëntie van het 
grondstoffengebruik betreft een doelstelling van 3% verbetering netto per jaar ten opzichte 
van het bbp vast te stellen; verzoekt de Commissie een betrouwbare methode voor het meten 
van grondstoffenefficiëntie te ontwikkelen;

8. is van oordeel dat een belasting op minerale grondstoffen geen adequaat instrument is, maar 
verzoekt de Commissie te onderzoeken of een belasting op het gebruik van water en land van 
nut zou kunnen zijn;

9. verzoekt de Commissie de ecodesign-instrumenten tot grondstoffen uit te breiden, met 
normalisatieorganen samen te werken, de haalbaarheid van een 'toprunner'-programma voor 
producten wat grondstoffenefficiëntie betreft te onderzoeken en de adviesdiensten 
betreffende grondstoffenefficiëntie, met name voor het MKB, te verbeteren, en verzoekt het 
bedrijfsleven gebruik te maken van het Eco-Management and Audit Scheme (EMAS); 
verzoekt de Commissie en de lidstaten openbare aanbestedingen te gebruiken om 
grondstoffenefficiënte producten en producten die secundaire grondstoffen gebruiken, te 
bevorderen; onderstreept het belang van het in de productinformatie en op ecolabels 
opnemen van gegevens betreffende het gebruik van grondstoffen om voor empowerment van 
de consument te zorgen; verzoekt de Europese normalisatieorganen het onderwerp 
grondstoffenefficiëntie bij het vaststellen van normen te stroomlijnen;

10. wijst op de bijdrage die recycling levert aan het reduceren van de broeikasgasemissies; 
verzoekt de Commissie een gedetailleerde analyse te maken van de materialenstromen in de 
EU, teneinde afvalstromen in kaart te brengen;
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11. wijst op het belang van het tot stand brengen van industriële synergieën met betrekking tot 
recycling en van het helpen van bedrijven om te ontdekken op welke wijze hun energie, 
afvalstoffen en bijproducten als grondstoffen voor anderen kunnen dienen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten benaderingen zoals het Britse National Industries Symbiosis 
Programme te bevorderen;

12. verzoekt de Commissie te onderzoeken of gesloten stortplaatsen opnieuw kunnen worden 
opengesteld om potentieel schrootafval met de best beschikbare technieken (BAT's) te 
recyclen, en nog bestaande stortplaatsen met mijnbouwafval en afval van de metaalindustrie 
te onderzoeken, vóór 2012 een EU-gegevensbank met mijnbouwafval samen te stellen en te 
zorgen voor implementatie van de richtlijn mijnbouwafvalstoffen, erop toe te zien dat dit 
afval middels BAT's wordt verwerkt, en het levenscyclusbeheer van gebouwen te 
bevorderen, teneinde ervoor te zorgen dat de in gebouwen gebruikte materialen kunnen 
worden gerecycleerd;

13. verzoekt de Commissie recyclingpartnerschappen met ontwikkelingslanden te bevorderen; 
dringt er bij de Commissie op aan steun te verlenen aan proefprojecten zoals 'zero waste'-
zones;

14. verzoekt de Commissie te onderzoeken op welke wijze de Europese Investeringsbank (EIB) 
kan helpen bij het reduceren van de financiële risico's van investeringen in 
recyclinginstallaties met een hoog innovatiegehalte;

15. verzoekt de Commissie voor economische stimulansen te zorgen voor het recycleren van op 
dit moment oneconomische kritieke grondstoffen, inclusief zeldzame aardmetalen, te 
bekijken op welke wijze markten voor gerecycleerde materialen kunnen worden ondersteund, 
bijvoorbeeld door middel van groene certificaten voor gerecycleerde materialen, ecodesign-
vereisten en fiscale prikkels, en ervoor te zorgen dat ook het cohesiebeleid en begrotingen 
worden ingezet om grondstoffenefficiëntie en recycling te bevorderen;

16. onderstreept de noodzaak van het bestrijden van illegale transporten van afvalstoffen en van 
het invoeren van een mondiaal certificeringsysteem voor recyclinginstallaties; wijst op het 
belang van samenwerking tussen nationale douanebeambten; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken of er behoefte bestaat aan een collectief mechanisme voor informatie aan 
autoriteiten over illegale transporten; verzoekt de Commissie een onderzoek te houden naar 
illegale afvalstromen; verzoekt de Commissie te bevorderen dat in douaneverklaringen een 
duidelijk onderscheid wordt aangebracht tussen nieuwe en tweedehandsgoederen door dit op 
te nemen in de uitvoeringsbepalingen van het gemoderniseerde communautaire 
douanewetboek (MCCC-IP);

17. verzoekt de Commissie prioriteiten in kaart te brengen en geld (onder andere van FP7 en 
FP8) ter beschikking te stellen voor onderzoek naar levenscyclusrecycling, vervanging en 
grondstoffenefficiëntie, in het bijzonder voor kritieke grondstoffen zoals zeldzame 
aardmetalen; wijst met klem op het belang van een Europees innovatiepartnerschap 
betreffende grondstoffen; verzoekt de Commissie in 2011 zo'n partnerschap te lanceren;

18. betreurt het feit dat in de mededeling geen aandacht aan vervanging wordt besteed; verzoekt 
de Commissie in dit verband hier meer oog voor te hebben, in het bijzonder met betrekking 
tot zeldzame aardmetalen, door financiering voor onderzoek ter beschikking te stellen;
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Duurzame bevoorrading in de EU

19. is verheugd over de samenwerking tussen nationale geologische onderzoeken en de 
publicatie van een jaarlijks Europees jaarboek over grondstoffen; onderstreept dat ook 
gegevens met betrekking tot secundaire grondstoffen en 'urban mining' hieronder moeten 
vallen; verzoekt de Commissie te onderzoeken of het nuttig is op het niveau van de EU een 
geologische dienst in het leven te roepen die het werk van nationale onderzoeken 
bijeenbrengt en met internationale partners samenwerkt; steunt het werk van de Commissie 
gericht op het verbeteren van de geologische kennisbasis van de EU; verzoekt de Commissie 
een grondstoffenkaart van de EU te publiceren;

20. bevestigt nogmaals dat de NATURA 2000-richtsnoeren een goede basis vormen voor niet-
energie-extractie; wijst erop dat codes met praktijken voor het bereiken van technische, 
sociale en milieutechnische excellentie belangrijke instrumenten zijn; verzoekt de Commissie 
ecologisch kwetsbare gebieden met grondstoffen, zoals de Noordpool, de Barentszzee en 
Groenland, te beschermen;

21. wijst op het belang van O&O in duurzame mijnbouw om de milieuvoetafdruk en negatieve 
sociale effecten tot een minimum te beperken;

22. onderstreept het belang van vaardigheden en training, en van de rol van geologen en 
ingenieurs; verzoekt de Commissie in dit verband een daadwerkelijk inhoudelijke dialoog 
met de sociale partners te voeren; 

Billijke en duurzame bevoorrading met grondstoffen op internationaal niveau

23. is verheugd over het voornemen van de EU om een grondstoffendiplomatie te ontwikkelen, 
in het bijzonder ten aanzien van kritieke grondstoffen; is van oordeel dat op korte termijn 
prioritaire maatregelen voor zeldzame aardmetalen moeten worden ontwikkeld;

24. beschouwt het de verantwoordelijkheid van ondernemingen voor hun grondstoffen te zorgen; 
verzoekt de Commissie desalniettemin te onderzoeken op welke wijze concepten als een 
Europese grondstoffenholding op niet-financiële wijze zou kunnen worden gesteund;

25. verzoekt de Commissie de resultaten van de WTO-zaak tegen China te evalueren en in de 
toekomst waar van toepassing van WTO-mechanismen gebruik te maken;

26. wijst op het belang van de betrekkingen tussen de EU en Afrika, en van het akkoord van 
Addis Abeba van juni 2010; hamert erop dat dit akkoord rekening houdt met wederzijdse 
belangen;

27. betreurt het feit dat in de mededeling geen andere regio's en landen worden genoemd; 
verzoekt de Commissie ook met andere grondstoffenrijke landen voor beide partijen gunstige 
akkoorden te sluiten; is van oordeel dat de EU zogenaamde 'infrastructuur-grondstoffen'-
partnerschappen moet aanbieden; verzoekt de EU grondstoffenrijke ontwikkelingslanden te 
helpen bij het ontwikkelen van geologische kennis; stelt in dit verband voor binnen 
geologische faculteiten gemeenschappelijk te financieren leergangen te creëren;

28. maakt zich zorgen over het feit dat geen strategie voor samenwerking met China is 
uitgestippeld; onderstreept de noodzaak van een technologiedialoog met China; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken op welke wijze met China proefprojecten op het gebied van 
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duurzame mijnbouw, vervanging of recycling van kritieke grondstoffen tot stand kunnen 
worden gebracht;

29. is van oordeel dat ontwikkelingsbeleid landen kan helpen hun rijkdom aan grondstoffen te 
gebruiken voor duurzame en inclusieve groei, onder andere door het verbeteren van 
governance en het vergroten van transparantie; beschouwt ontwikkelingsbeleid niet als een 
instrument van een grondstoffendiplomatie; is het ermee eens dat handelsakkoorden over de 
nodige flexibiliteit moeten beschikken om ontwikkelingslanden te helpen bij het aanbrengen 
van verbindingen tussen de winningsindustrieën en het plaatselijke bedrijfsleven; is in dit 
verband van oordeel dat de grondstoffensoevereiniteit van landen moet worden 
gerespecteerd;

30. verzoekt de Commissie ontwikkelingslanden te helpen bij het oplossen van de 
informatieasymmetrie bij het voeren van onderhandelingen over grondstoffen- en 
mijnbouwcontracten door middel van het opbouwen van capaciteit;

31. onderstreept de rol die sociaal verantwoord ondernemen speelt bij het in acht nemen van 
hoge milieu, sociale en arbeidsnormen in derde landen en het toepassen van de best 
beschikbare technologieën; verzoekt EU-ondernemingen een passende gedragscode te 
ontwikkelen voor activiteiten in derde landen; verzoekt de Commissie zich aan te sluiten bij 
de Amerikaanse Dodd-Frankwet betreffende conflictmineralen; steunt het transparantie-
initiatief voor de extractie-industrie (EITI); is van oordeel dat deze normen in het bijzonder 
moeten worden toegepast op projecten waaraan EU-financiering, bijvoorbeeld via de EIB, 
wordt toegekend; verzoekt de Commissie in dit verband het gebruik van de zogenaamde 
'fingerprinting'-technologie en van proefprojecten op basis van de ervaringen die met de 
'coltan'-vingerafdruk zijn opgedaan, te bevorderen; 

32. is verheugd over het werk dat in de OESO, de G8 en de G20 ten aanzien van grondstoffen en 
duurzaamheid is verricht; steunt de participatie van niet-OESO-landen in deze gesprekken; 
dringt aan op een strategische samenwerking tussen de EU, de VS en Japan ten aanzien van 
kritieke grondstoffen, en met name ten aanzien van het uitwisselen van vraag- en 
aanbodgegevens, gemeenschappelijke ramingen, het uitwisselen van goede praktijken, het 
analyseren van bevoorradingsketens, onderzoek naar de mogelijkheden voor het aanleggen 
van gemeenschappelijke strategische voorraden en het ontwikkelen van gemeenschappelijke 
O&O-projecten; verzoekt de Commissie te onderzoeken of een internationaal initiatief met 
betrekking tot statistieken over kritieke grondstoffen kan worden gelanceerd naar het 
voorbeeld van het Joint Organisations Data Initiative (JODI);

-o0o-

33. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 
lidstaten.
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TOELICHTING

Inleiding

De Europese industrie ondervindt steeds grotere problemen bij de bevoorrading met 
grondstoffen. Dit geldt in het bijzonder voor de 14 kritieke grondstoffen die de Commissie heeft 
geïdentificeerd. De toenemende mondiale vraag in combinatie met een achterblijvend aanbod ten 
gevolg van lange aanlooptijden in de mijnbouwindustrie en het feit dat grondstoffenrijke landen 
steeds vaker uitvoerbeperkingen hanteren, drijven niet alleen de prijzen tot recordhoogte op, 
zoals de prijs van koper, maar resulteren ook in potentiële tekorten. Bovendien geldt dat de EU 
voor veel grondstoffen, en met name kritieke grondstoffen, in hoge mate van importen 
afhankelijk is. Wat zeldzame aardmetalen betreft, is China een typisch voorbeeld; het land 
controleert momenteel 97% van de mondiale productie en beperkt de export.

Dit is cruciaal want de toekomst van de EU-industrie staat of valt per slot van rekening in 
belangrijke mate met deze niet-energie, niet-landbouwgrondstoffen. Deze grondstoffen zijn met 
name van belang voor de omvorming tot een koolstofarme en duurzame economie, aangezien zij 
in high-techproducten als katalysatoren en batterijen worden gebruikt, en bij de uitbouw van 
hernieuwbare energieën.

Schaarste aan grondstoffen kan daarnaast gevolgen hebben voor de internationale politieke 
arena, uitmondend in een 'gevecht' om grondstoffen en een steeds groter wordende kloof tussen 
grondstoffenrijke en grondstoffenarme landen. Niemand is bij zo'n scenario gebaat. Dit zijn de 
redenen dat er nieuwe benaderingen moeten worden ontwikkeld voor niet-energie, niet-
landbouwgrondstoffen, en met name de grondstoffen die als het meest kritiek zijn 
geïdentificeerd, waarbij innovatie en innovatiebevordering sleutelbegrippen zijn, teneinde 
uiteindelijk zogenaamde 'zero sum'-situaties te vermijden. 

In dit verband is het grondstoffeninitiatief een belangrijke eerste stap. De Europese Unie heeft 
behoefte aan een coherente en gerichte strategie met prioritaire acties, in het bijzonder voor de 
meest kritieke grondstoffen. Hiertoe moet de Commissie niet alleen differentiëren tussen 
adequate aandacht voor het grondstoffeninitiatief en grondstoffenmarkten, maar ook een 
werkgroep Grondstoffen in het leven roepen waarin vertegenwoordigers van alle relevante DG's 
zitting hebben. Zo'n interdepartementale werkgroep moet prioritaire acties in kaart brengen voor 
kritieke grondstoffen, in het bijzonder zeldzame aardmetalen, en voor strategische samenhang 
zorgen. Frankrijk en de VS beschikken reeds over dergelijke werkgroepen. 

Een strategie voor industriële innovatie ter waarborging van de bevoorrading met 
grondstoffen en van ons concurrentievermogen

Elke grondstoffenstrategie zal uiteindelijk in het bijzonder gericht moeten zijn op een meer 
innovatief gebruik van grondstoffen door het Europese bedrijfsleven, aangezien dit een 
belangrijke bijdrage zal leveren aan ons concurrentievermogen, duurzaamheid en de 
bevoorradingszekerheid. De grondstoffenuitdaging moet omgevormd worden tot een kans voor 
Europa's bedrijfsleven door middel van het aanboren van ons innovatie- en O&O-potentieel, één 
van de sleutelaspecten van het vlaggenschipinitiatief van de Commissie 'Het industriebeleid voor 
Europa', het vlaggenschipinitiatief Grondstoffenefficiëntie en van een innovatiepartnerschap 
inzake grondstoffen. Indien andere landen op het gebied van grondstoffen met ons concurreren, 
moeten we ons richten op onze eigen sterke punten, te weten in het bijzonder onze 
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innovatiecapaciteit en onze sterke traditie op het vlak van onderzoek en ontwikkeling.

Het op de gebieden grondstoffenefficiëntie, cradle-to-cradle recycling, vervanging en duurzame 
mijnbouw doen gelden van deze sterke punten zal cruciaal zijn. Zo heeft het Duitse agentschap 
voor grondstoffenefficiëntie berekend dat met de toepassing van efficiëntere processen jaarlijks 
ongeveer EUR 100 miljard kan worden bezuinigd. Deze kostenbesparing zou het 
concurrentievermogen dramatisch doen toenemen. Tegelijkertijd leidt dit tot een verlaging van 
de CO2-emissies en van het grondstoffengebruik, hetgeen de zekerheid van onze
grondstoffenbevoorrading ten goede komt doordat het de vraag doet afnemen. Hetzelfde geldt 
voor recycling, hetgeen een positieve bijdrage levert aan de bestrijding van klimaatverandering. 
Zo is volgens de industrie de productie van aluminium met gerecycleerd materiaal 95% minder 
belastend dan de productie van aluminium op basis van oergrondstoffen. Voor recycling is ook 
'urban mining' een goede bron. Nog een stap verder is het opnieuw openen van oude 
stortplaatsen. Volgens de industrie kunnen, ook indien slechts 4% van de stortplaatsen uit 
metalen en schroot bestaan, alleen al in Duitsland miljoenen tonnen daarvan worden 
teruggewonnen. Tot slot zorgt de recyclingsector voor veel werkgelegenheid en zijn er wat dit 
aspect betreft nog groeimogelijkheden. In dit verband is het belangrijk deze sector te steunen en 
te versterken, onder andere door ervoor te zorgen dat recycling altijd voorrang krijgt op 
verbranding.

Andere landen hebben reeds serieuze stappen gezet. Zo legt bijvoorbeeld Japan bijna EUR 1 
miljard op tafel, op voorwaarde dat het bedrijfsleven hetzelfde doet, voor het bevorderen van 
grondstoffenefficiëntie, recycling en andere maatregelen om zichzelf wat zeldzame aardmetalen 
betreft in een betere positie te manoeuvreren. In dit verband heeft het land zichzelf een 
voorlopige doelstelling gesteld van het met een derde verminderen van het gebruik van zeldzame 
aardmetalen.

De EU moet ervoor zorgen dat zij op het vlak van concurrentievermogen niet voorbij wordt 
gestreefd doordat andere landen op het gebied van efficiëntie winst boeken. We beschikken over 
voldoende beleidsmaatregelen om ons toekomstige concurrentievermogen veilig te stellen, zoals 
ecodesign, FP7- en FP8-financiering, recycling en andere creatieve economische prikkels, 
waarmee we de broodnodige grondstoffen- en materialeninnovatie kunnen aanzwengelen.

Tegen deze achtergrond heeft een innovatiepartnerschap met betrekking tot grondstoffen 
overduidelijk urgentie. Een ander cruciaal aspect is vervanging en dit moet beter in het 
grondstoffeninitiatief van de Commissie tot uitdrukking komen. Hetzelfde geldt voor 
veranderingen in levensstijl en sociale innovaties, zoals eco-leasing en -sharing. Het vaststellen 
van voorlopige doelen is ook belangrijk voor het ontwikkelen van een visie. De EU moet ernaar 
streven haar grondstoffenefficiëntie per jaar met 3% te verbeteren en haar grondstoffengebruik te 
reduceren tot 6-10 ton per hoofd van de bevolking in 2050.

Duurzame mijnbouw speelt in dit verband ook een belangrijke rol. De EU beschikt over 
natuurlijke grondstoffenvoorraden, bijvoorbeeld zeldzame aardmetalen in Zweden, en blijft haar 
geologische kennisbasis verbreden middels projecten als PRO-MINE. Dit werk kan worden 
geïntensiveerd door verbetering van de samenwerking tussen de verschillende nationale 
geologische onderzoeken die door de Commissie worden gepland. Tegelijkertijd beschikt de EU 
over een goede basis voor de verantwoorde extractie van niet-energiegrondstoffen in de vorm 
van haar NATURA 2000-richtsnoeren. Ook hier kan de EU nog winst boeken door betere, meer 
duurzame en doeltreffender mijnbouwtechnologieën te ontwikkelen. Met name meer 
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milieuvriendelijke mijnbouwtechnologieën zijn van groot belang, zeker ook omdat bij de 
winning van sommige grondstoffen, bijvoorbeeld zeldzame aardmetalen, radioactiviteit vrij kan 
komen. Dit soort technologieën, in combinatie met hoge milieu- en sociale normen, zullen niet 
alleen zorgen voor evenwicht tussen duurzaamheid en bevoorradingsveiligheid, maar ook, indien 
deze voorwaarden stelselmatig worden gehandhaafd en verbeterd, voor een betere reputatie van 
Europese ondernemingen. Dit zal er uiteindelijk toe leiden dat Europese bedrijven sneller voet 
aan de grond krijgen in grondstoffenrijke landen, wanneer die landen de meerwaarde erkennen 
van samenwerking met EU-bedrijven die EU-normen hanteren in tegenstelling tot andere 
bedrijven van buiten de EU. 

Grondstoffendiplomatie

Ook met een strategie voor industriële innovatie die zich op een lager grondstoffengebruik en 
meer recycling richt, en ondanks het binnenlandse duurzaamheidspotentieel, zal de Unie voor de 
bevoorrading met grondstoffen ongetwijfeld afhankelijk blijven van externe leveranciers. 
Grondstoffendiplomatie is derhalve van cruciaal belang.

De EU moet in dit verband voor alle betrokken partijen gunstige partnerschappen aangaan, dat 
wil zeggen partnerschappen die voor zowel de grondstoffenrijke landen, als de EU een 'win-win'-
situatie opleveren. Naast een partnerschap Afrika-EU, valt te denken aan partnerschappen met 
Oost-Europa, Latijns-Amerika en Azië. China is een potentiële prioritaire partner, aangezien dat 
land de meeste kritieke zeldzame aardmetalen produceert. Ook zal moeten worden 
gedifferentieerd tussen de verschillende landen en hun economische ontwikkeling. De 
"infrastructuur-in-ruil-voor-grondstoffen"-benadering is bijvoorbeeld slechts op een bepaald 
aantal ontwikkelingslanden toepasbaar. Hier zouden Europese bedrijven industrieclusters kunnen 
vormen bestaande uit extractie- en bouwbedrijven. Voor andere landen, in het bijzonder 
grondstoffenrijke landen met een hoog ontwikkelingsniveau, is zo'n model daarentegen 
überhaupt niet interessant. Voor deze landen is een "grondstoffen-in-ruil-voor-technologie-en-
know how"-benadering veel geschikter. Een dergelijke benadering zou gebruikt kunnen worden 
in de betrekkingen met China. Zo hebben we voor een bepaalde, korte periode, in feite tot het 
moment waarop we kunnen terugvallen op nieuwe mijnbouwactiviteiten in landen zoals de VS, 
Canada en Australië, behoefte aan toegang tot China's zeldzame aardmetalen. Op zijn beurt is 
Peking voor eenzelfde soort periode, en totdat het zijn eigen capaciteit voor het ontwikkelen van 
spitstechnologie heeft vergroot, uitermate geïnteresseerd in onze high tech. Dit is een goede basis 
voor het doen van zaken. 

Tegelijkertijd kan de EU onderzoeken hoe op andere dan financiële wijze kan worden 
bijgedragen aan de oprichting van een grondstoffenholding bestaande uit een groot aantal 
Europese bedrijven voor het inkopen van grondstoffen. Andere bedrijven opteren misschien voor 
een strategie van verticale integratie ter vergroting van hun zekerheid van bevoorrading met 
grondstoffen.

De Commissie moet erop toezien dat het Europese bedrijfsleven zich bij activiteiten in het 
buitenland aan milieu- en sociale normen houdt, ten einde de betrekkingen met grondstoffenrijke 
landen van een steviger fundament te voorzien. In dit verband zou de EU zich kunnen aansluiten 
bij de Amerikaanse Dodd-Frankwet en van bedrijven verlangen dat zij openheid van zaken 
verschaffen indien hun grondstoffen uit conflictregio's afkomstig zijn, en van extractiebedrijven 
dat zij hun betalingen aan buitenlandse regeringen openbaar maken, ter vergroting van de 
transparantie en ter waarborging van goed bestuur. Om grondstoffenrijke landen een 
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geloofwaardig partnerschapsaanbod te kunnen doen, moet de EU voor dit doel niet het 
ontwikkelingssamenwerkingsinstrument misbruiken. Dit geldt in het bijzonder voor het stelsel 
van algemene preferenties en het Europees Ontwikkelingsfonds. In plaats daarvan moet de EU 
grondstoffenrijke landen helpen bij het aanpakken van reële problemen, zoals de 
informatieasymmetrie bij het voeren van onderhandelingen over grondstoffen- en 
mijnbouwcontracten, aangezien veel regeringen niet over de expertise beschikken om goed te 
kunnen beoordelen wat de waarde is van hun natuurlijke rijkdommen en er dientengevolge 
moeilijk in slagen gunstige overeenkomsten te sluiten. 

Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, moet de EU met andere industrie- en opkomende 
landen samenwerken, ten einde synergieën tot stand te brengen. Naast samenwerking in en met 
de OESO en de G8/G20 moet de EU streven naar coöperatie met de VS en Japan. Dit zou het 
uitwisselen van gegevens en het creëren van gemeenschappelijke O&O-programma's kunnen 
omvatten.

Om de grondstoffenuitdaging uiteindelijk het hoofd te kunnen bieden, heeft de EU behoefte aan 
een alomvattende en geïntegreerde strategie met korte- en langetermijnmaatregelen voor in de 
Unie en daarbuiten, in het bijzonder ten aanzien van de kritieke grondstoffen zoals zeldzame 
aardmetalen. De kern hiervan moet worden gevormd door een strategie voor industriële 
innovatie die stoelt op grondstoffenefficiëntie en recycling, aangezien dat de enige maatregelen 
zijn die doeltreffend kunnen inspelen op de drievoudige uitdaging van het waarborgen van het 
toekomstige concurrentievermogen, duurzaamheid en bevoorradingszekerheid. 

OVERWEGINGEN

Hoewel ongebruikelijk, gelieve hieronder, vanwege het ruimtegebrek in het verslag zelf, de 
overwegingen aan te treffen die ik later in de vorm van amendementen van plan ben in te dienen:

A. overwegende dat de EU behoefte heeft aan een sterke industriebasis en een groene industrie, 
die beide in grote mate afhankelijk zijn van een adequate bevoorrading met grondstoffen, 
teneinde de overstap te kunnen maken op een koolstofarme economie en het 
concurrentievermogen op peil te houden;

B. overwegende dat de mondiale vraag naar grondstoffen al een tijd voortdurend toeneemt;

C. overwegende dat de ontwikkeling van nieuwe technologieën de vraag naar grondstoffen die 
voor deze industrieën nodig zijn, veder zal doen toenemen;

D. overwegende dat het internationale aanbod ten dele wordt beperkt door exportquota, en 
prijzen tot recordhoogte oplopen;

E. overwegende dat markten baat hebben bij billijke en voor iedereen gelijke randvoorwaarden;

F. overwegende dat een fellere strijd om grondstoffen de internationale betrekkingen schade 
kan toebrengen en tot grondstoffenconflicten kan leiden; 

G. overwegende dat deze uitdagingen een kans kunnen zijn voor nieuwe, innovatieve, voor alle 
partijen gunstige partnerschappen en samenwerking tussen de EU en derde landen; 

H. overwegende dat een strategie voor industriële innovatie die is gericht op vergroting van 
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efficiëntie en recycling goed is voor duurzaamheid, het concurrentievermogen en zekerheid 
van bevoorrading;

I. overwegende dat het van cruciaal belang is tijdig adequate maatregelen te nemen voor het 
implementeren van een doeltreffende strategie en het boeken van resultaten bij het Europese 
grondstoffeninitiatief.


