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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en effektiv råvarustrategi för Europa
(2011/...(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 februari 2011 ”Råvaror och 
marknader för basprodukter: att möta utmaningarna” (KOM(2011)0025),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 4 november 2008 
”Råvaruinitiativet: att uppfylla våra kritiska behov av tillväxt och arbetstillfällen i Europa” 
(KOM(2008)0699),

– med beaktande av rapporten “Critical raw materials for the EU” från undergruppen till 
arbetsgruppen för råvaruförsörjning vid generaldirektoratet för näringsliv1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 ”Europa 2020:
En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (KOM(2010)2020),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 januari 2011 ”Ett resurseffektivt 
Europa – flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin” (KOM(2011)0021),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 mars 2011 ”Färdplan för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050” (KOM(2011)0112/4),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 oktober 2010 ”En integrerad 
industripolitik för en globaliserad tid – Med konkurrenskraft och hållbar utveckling i 
centrum” (KOM(2010)0614),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 november 2010 
”Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin – Innovationsunionen” (KOM(2010)0546),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 november 2010 ”Handel, tillväxt 
och världspolitik – Handelspolitiken – en hörnsten i Europa 2020-strategin” 
(KOM(2010)0612),

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2011 om industripolitik för en globaliserad 
tid2,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 3 februari 2011 om avfall som utgörs 
av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)3,

– med beaktande av sin resolution av den 16 juni 2010 om EU 20204,

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf
2 Antagna texter, P7_TA-PROV(2011)0093.
3 Antagna texter, P7_TA-PROV(2011)0037.
4 Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)0223.
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– med beaktande av riktlinjerna om utvinning av mineraler som inte är energitillgångar och 
om Natura 2000 från generaldirektoratet för miljö vid kommissionen1,

– med beaktande av det arbetsdokument som åtföljer kommissionens meddelande av den 
4 november 2008 ”Råvaruinitiativet – att uppfylla våra kritiska behov av tillväxt och 
arbetstillfällen i Europa” (KOM(2008)0699) (SEK(2008)2741),

– med beaktande av årsrapporten för råvarupolitiken 2009 från generaldirektoratet för 
handel vid kommissionen2,

– med beaktande av studien om sambandet mellan miljö och konkurrenskraft från 
generaldirektoratet för miljö vid kommissionen3,

– med beaktande av kommissionens grönbok av den 10 november 2010 
”EU:s utvecklingspolitik till stöd för en socialt integrerande tillväxt och en hållbar 
utveckling – Att göra EU:s utvecklingspolitik effektivare” (KOM(2010)0629),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 november 2010 om 
konsolidering av förbindelserna mellan EU och Afrika (KOM(2010)0634),

– med beaktande av kommissionens kommande meddelande om handel och utveckling,

– med beaktande av de nuvarande förhandlingarna inom Doharundan,

– med beaktande av 2007 års gemensamma strategi för EU och Afrika och 
Tripoliförklaringen från det tredje toppmötet Afrika–EU som ägde rum den 29–
30 november 2010,

– med beaktande av det nuvarande WTO-ärendet om nio råvaror som tagits upp på begäran 
av EU, Förenta staterna och Mexiko mot Kina,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för utveckling, utskottet för internationell handel och utskottet 
för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-.../2011),

En råvarustrategi

1. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen var först med att ta upp frågan om
råvaror utanför energi- och jordbrukssektorerna i och med sitt råvaruinitiativ 2008.

2. Europaparlamentet noterar kommissionens nya meddelande som går längre än 
råvaruinitiativet och även inbegriper marknader för basprodukter. Kommissionen 

                                               
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 Studien om sambandet mellan miljön och konkurrensförmåga , Projekt ENV.G.1/ETU/2007/0041, 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf
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uppmanas att adekvat och separat uppmärksamma marknaderna för basprodukter och 
råvaruinitiativet. 

3. Europaparlamentet är positivt till kommissionens arbete med att fastställa råvaror av 
avgörande betydelse. Kommissionen uppmanas att följa upp detta genom att analysera de 
leveranskedjor som är beroende av råvaror av avgörande betydelse, raffinaderikapacitet 
och samspelet mellan råvaror av avgörande betydelse och deras associerade basmetaller.

4. Europaparlamentet understryker att en effektiv styrning av råvarupolitiken är en 
förutsättning för en effektiv strategi. Parlamentet betonar hur viktigt det är med en nära 
samordning inom kommissionen och mellan medlemsstaterna. Parlamentet 
rekommenderar att det inrättas en arbetsgrupp för råvaror mellan olika direktorat, som det 
har gjorts i Frankrike och Förenta staterna, för att utarbeta, övervaka och se över strategier 
i syfte att skapa strategisk enhetlighet och främja ett inrättande av ett system för tidig 
varning. Kommissionen uppmanas att verka för en samordning mellan medlemsstaterna i 
fråga om den externa dimensionen. Parlamentet anser att det kommande meddelandet om 
energifrågans externa dimension skulle kunna tjäna som mall. 

5. Europaparlamentet vidhåller att parlamentet regelbundet ska informeras om utvecklingen 
av råvaruinitiativet via en årlig framstegsrapport.

En möjlighet för europeisk industri: Resurseffektivitet, återvinning och ersättning

6. Europaparlamentet konstaterar att de utmaningar som förknippas med råvaror också ska 
ses som en möjlighet att gjuta nytt liv i EU:s industriella bas och öka konkurrenskraften 
med hjälp av en ambitiös industriell innovationsstrategi. På medellång och lång sikt 
kommer en ökad effektivitet, återvinning och minskad resursanvändning vara en 
förutsättning för att åstadkomma konkurrenskraft, hållbarhet och en trygg försörjning. 
Parlamentet anser att social innovation, förändrad livsstil och nya begrepp såsom 
eko-leasing, kemisk leasing och delning bör stödjas av kommissionen.

7. Europaparlamentet gläds åt kommissionens plan att lansera ett flaggskeppsinitiativ om 
resurseffektivitet. Kommissionen uppmanas att införa ett mål om ökad resurseffektivitet 
på 3 procent per år netto av BNP-utvecklingen. Kommissionen uppmanas att utveckla en 
tillförlitlig metod för att mäta resurseffektivitet.

8. Europaparlamentet anser inte att det räcker med en skatt på mineralresurser, utan 
uppmanar kommissionen att undersöka huruvida en skatt på vatten- och markanvändning 
skulle kunna få positiva effekter. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöka instrument för ekodesign till 
råvaror, att arbeta tillsammans med standardiseringsorgan, att undersöka möjligheten med 
ett så kallat top runner-program för produkters resurseffektivitet, att förbättra 
rådgivningen om resurseffektivitet – särskilt för små och medelstora företag – och 
uppmanar företag att utnyttja EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS). 
Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att använda sig av offentlig upphandling 
för att öka antalet resurseffektiva produkter och produkter som använder sekundära 
råvaror. Parlamentet betonar vikten av att inkludera resursanvändning i 
produktinformation och miljömärkning för att ge konsumenterna större inflytande. 
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Parlamentet uppmanar europeiska standardiseringsorgan att låta resurseffektivitet ingå i 
samband med fastställande av standarder.

10. Europaparlamentet konstaterar att återvinning bidrar till minskade växthusgaser. 
Kommissionen uppmanas att genomföra en grundlig analys av EU:s materialflöde, 
framför allt för att identifiera avfallsströmmar.

11. Europaparlamentet konstaterar hur viktigt det är att skapa industriella synergier inom 
återvinning och att hjälpa företag att förstå på vilket sätt deras energi-, avfalls- och 
biprodukter kan bli resurser för andra. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att främja sådana åtgärder som vidtagits av Storbritannien genom dess 
”National Industrial Symbiosis Programme”.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka huruvida avslutade deponier 
skulle kunna återöppnas för återvinning av potentiellt skrotmaterial med bästa möjliga 
teknik. Kommissionen uppmanas vidare att undersöka återstående deponier för gruvavfall 
och metallurgiskt avfall, att senast 2012 sammanställa en EU-databas om 
gruvavfallsanläggningar, att genomföra gruvavfallsdirektivet, att se till att detta avfall 
behandlas med bästa möjliga teknik och att uppmuntra livscykelhantering av byggnader 
för att materialet som används i byggnaderna ska kunna återvinnas.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja partnerskap för återvinning med 
utvecklingsländer. Kommissionen uppmanas att stödja pilotprojekt såsom områden utan 
avfall (zero waste zones).

14. Europaparlamentet begär att kommissionen ska utvärdera hur Europeiska 
investeringsbanken (EIB) kan hjälpa till att minska de ekonomiska riskerna med 
investeringar i återvinningsanläggningar med banbrytande teknik.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa ekonomiska incitament för 
återvinning av de råvaror av avgörande betydelse, inklusive sällsynta jordartsmetaller, 
som i nuläget är oekonomiska, att undersöka hur marknader för återvunnet material kan 
främjas med bland annat gröna certifikat för återvunnet material, krav på eko-design och 
skattemässiga incitament samt att garantera att sammanhållningspolitik och -budget också 
utnyttjas i syfte att främja resurseffektivitet och återvinning.

16. Europaparlamentet betonar behovet av att bekämpa olagliga avfallstransporter och att 
inrätta ett globalt certifieringssystem för återvinningsanläggningar. Det är viktigt att 
tulltjänstemän på nationell nivå samarbetar med varandra. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka huruvida det behövs en gemensam mekanism för att 
informera myndigheter om olagliga transporter. Kommissionen uppmanas att studera 
olagliga avfallsflöden. Parlamentet uppmanar kommissionen att arbeta för en effektiv 
åtskillnad mellan nya och begagnade varor i tulldeklarationer genom att ta upp denna 
fråga i genomförandebestämmelserna för den uppdaterade gemenskapstullkodexen.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa prioriteringar och avsätta medel 
för forskning om återvinning genom hela livscykeln, om ersättning och om 
resurseffektivitet med hjälp av medel från sjunde och åttonde ramprogrammet, särskilt för 
råvaror av avgörande betydelse, exempelvis sällsynta jordartsmetaller. Parlamentet 
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insisterar på vikten av ett europeiskt innovationspartnerskap för råvaror och uppmanar 
kommissionen att initiera ett sådant partnerskap 2011.

18. Europaparlamentet beklagar att ersättning inte finns upptaget i meddelandet och uppmanar 
därför kommissionen att intensifiera sitt arbete på detta område, särskilt om sällsynta 
jordartsmetaller, genom att utnyttja forskningsmedel.

Hållbar försörjning i EU

19. Europaparlamentet välkomnar samarbete mellan nationella geologiska undersökningar 
och offentliggörandet av en europeisk årsbok om mineraler (European Raw Materials 
Yearbook). Uppgifter om sekundära råvaror och om användbart material som utvunnits ur 
kommunalt avfall (urban mining) bör ingå. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bedöma huruvida det behövs en geologisk tjänst på EU-nivå som samlar det arbete som 
görs i nationella undersökningar och det arbete som internationella partner utför. 
Parlamentet ger sitt stöd till kommissionens arbete för att förbättra EU:s geologiska 
kunskapsbas och uppmanar kommissionen att offentliggöra en karta över unionens 
resurser.

20. Europaparlamentet bekräftar att riktlinjerna för Natura 2000 ger en stabil grund enligt 
vilken utvinning av andra råvaror än energiråvaror måste ske. Parlamentet konstaterar att 
det är viktigt med förfaranderegler för att åstadkomma goda resultat i tekniskt, socialt och 
miljömässig hänseende. Kommissionen uppmanas att skydda miljömässigt känsliga 
områden där det kan finnas råvaror, såsom Arktis, Barents hav och Grönland.

21. Europaparlamentet konstaterar att det är viktigt med FoU i hållbar gruvdrift för att minska 
det ekologiska fotavtrycket och negativa sociala effekter.

22. Europaparlamentet betonar vikten av kompetens och utbildning och av den roll som 
geologer och ingenjörer spelar och uppmanar kommissionen att inleda en nära dialog med 
arbetsmarknadens parter i detta avseende.

Internationellt rättvis och hållbar råvarutillgång

23. Europaparlamentet välkomnar EU:s avsikt att eftersträva en råvarudiplomati, särskilt för 
råvaror av avgörande betydelse. Parlamentet anser att prioriterade åtgärder för sällsynta 
jordartsmetaller snarast måste utarbetas.

24. Europaparlamentet anser att det är företagens ansvar att få fram resurser, men ber ändå 
kommissionen att fundera på hur man på ett icke-finansiellt sätt skulle kunna stödja 
begrepp som exempelvis ett europeiskt ”råvarubolag”.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera resultatet av WTO-ärendet mot 
Kina och att vid behov använda sig av WTO-mekanismer i framtiden.

26. Europaparlamentet konstaterar hur viktiga förbindelserna mellan Afrika och EU är och 
även Addis Abeba-avtalet från juni 2010. Detta partnerskap måste vila på ömsesidiga 
intressen.
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27. Europaparlamentet beklagar att det inte finns några namn på andra regioner eller länder i 
meddelandet. Parlamentet uppmanar kommissionen att etablera andra ömsesidigt 
lönsamma partnerskap med resursrika länder. EU bör erbjuda partnerskap för 
”infrastruktur i utbyte mot resurser”. Parlamentet uppmanar EU att hjälpa resursrika 
utvecklingsländer att utveckla sina geologiska kunskaper och föreslår i detta sammanhang 
att det vid geologiska fakulteter inrättas professurer som finansieras gemensamt.

28. Europaparlamentet är oroat över att man ännu inte fastställt en strategi för samarbete med 
Kina. Parlamentet betonar behovet av en teknikdialog med Kina och uppmanar 
kommissionen att undersöka hur man kan upprätta pilotprojekt om hållbar gruvdrift, 
ersättning och återvinning av råvaror av avgörande betydelse med Kina.

29. Europaparlamentet håller med om att utvecklingspolitiken fyller en funktion när det gäller 
att hjälpa länder att omsätta sina naturrikedomar i en långsiktig tillväxt, bland annat 
genom att förbättra styrningen och öka öppenheten. Parlamentet anser inte att 
utvecklingspolitiken kan användas i råvarudiplomatin och håller med om att handelsavtal 
bör kunna erbjuda den flexibilitet som krävs för att hjälpa utvecklingsländer att skapa 
kopplingar mellan utvinningsindustrin och den lokala industrin. Parlamentet anser att 
länders rätt att bestämma över sina egna resurser måste respekteras i detta sammanhang.

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hjälpa utvecklingsländerna att få bukt 
med informationsasymmetri i samband med förhandlingar om råvaru- och 
gruvdriftskontrakt.  

31. Europaparlamentet framhåller betydelsen av företagens sociala ansvar på grund av 
respekten för höga miljö-, social- och arbetsnormer utanför EU och tillämpningen av bästa 
tillgängliga teknik. Parlamentet uppmanar dessutom EU-företag att utarbeta en lämplig 
uppförandekod för dem som bedriver verksamhet i tredjeländer. Kommissionen uppmanas 
att följa de amerikanska Dodd-Frank-lagarna om konfliktmineraler och parlamentet stöder 
initiativet för öppenhet i utvinningsindustrin (EITI). Parlamentet anser att dessa normer i 
synnerhet bör tillämpas för projekt som får EU-finansiering, exempelvis från EIB. 
Kommissionen uppmanas att öka användningen av fingeravtrycksteknik i detta 
sammanhang och att främja pilotprojekt som bygger på erfarenheterna med 
ursprungsidentifiering av coltan-mineral.

32. Europaparlamentet välkomnar det arbete som bedrivs om råvaror och hållbarhet i OECD, 
G8 och G20. Parlamentet är positivt till att icke OECD-medlemmar fått vara med i 
diskussionerna. Ett strategiskt samarbete mellan EU, Förenta staterna och Japan om 
råvaror av avgörande betydelse bör upprättas när det gäller att dela uppgifter om tillgång 
och efterfrågan, göra gemensamma prognoser, utbyta bästa praxis, analysera 
leveranskedjor, undersöka möjligheten med gemensamma strategiska förråd och starta 
gemensamma FoU-projekt. Parlamentet begär att kommissionen ska undersöka 
möjligheten med ett internationellt statistikinitiativ om råvaror av avgörande betydelse 
som bygger på exemplet med initiativet om gemensamma organisationers uppgifter.

o

o o
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33. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaterna.
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MOTIVERING

Inledning

Europas industri står inför en allt svårare råvaruförsörjningssituation. Det gäller särskilt de 
14 råvaror av avgörande betydelse som kommissionen har fastställt. Den växande globala 
efterfrågan i kombination med brist på tillgångar till följd av långa ledtider i gruvindustrin och 
en ökad användning av exportrestriktioner från resursrika länders sida leder till rekordhöga 
priser, som t.ex. för koppar, och även till potentiella försörjningsbrister. EU är dessutom i 
många fall högst beroende av råvaruexport, särskild av råvaror av avgörande betydelse. De 
sällsynta jordartsmetallerna är en särskild fråga eftersom Kina i dagsläget kontrollerar 
97 procent av den globala produktionen och skär ned på sin export.

Detta är viktigt eftersom EU-industrins framtid i stor utsträckning hänger på råvaror utanför 
energi- och jordbrukssektorerna. Dessa råvaror är särskilt viktiga för omvandlingen till ett 
utsläppssnålt och hållbart samhälle eftersom de används i högteknologiska produkter såsom 
katalysatorer, batterier eller uppbyggnaden av förnybar energi.

Dessutom kan råvarubristen försämra situationen på den internationella politiska arenan och 
eventuellt leda till en kapplöpning om resurser och växande klyftor mellan resursrika och 
resursfattiga länder. Det är ingen som skulle vinna på en sådan situation. Det behövs därför 
nya tillvägagångssätt som på ett innovativt och innovationsfrämjande sätt hanterar frågan om 
råvaror utanför energi- och jordbrukssektorerna, särskilt de råvaror som har identifierats som 
de viktigaste, för att undvika nollsummespel. 

Råvaruinitiativet är då ett viktigt första steg. EU måste utveckla en konsekvent och fokuserad 
strategi med prioriterade åtgärder, särskilt för råvaror av avgörande betydelse. Kommissionen 
bör därför inte bara ge tillräcklig separat uppmärksamhet åt råvaruinitiativet och marknaderna 
för basprodukter, utan bör också inrätta en arbetsgrupp för råvaror som omfattar alla relevanta 
generaldirektorat. En sådan arbetsgrupp som omfattar flera direktorat bör utveckla 
prioriterade åtgärder för råvaror av avgörande betydelse, särskilt sällsynta jordartsmetaller, 
och kan åstadkomma strategisk sammanhållning. Frankrike och Förenta staterna har redan 
inrättat sådana grupper. 

En innovationsstrategi för att trygga råvarorna och vår konkurrenskraft

Alla strategier om råvaror måste i slutändan vara inriktade på ökad innovation när det gäller 
det sätt på vilket den europeiska industrin använder råvaror eftersom detta i hög grad skulle 
öka vår konkurrenskraft, hållbarhet och försörjningstrygghet. De utmaningar som förknippas 
med råvaror måste omvandlas till en möjlighet att gjuta nytt liv i EU:s industriella kraft 
genom att utnyttja vår innovation och FoU-potential, som är en av de viktigaste aspekterna i 
kommissionens flaggskeppsinitiativ Innovationsunionen, i EU:s  industripolitik, i 
flaggskeppsinitiativet för resurseffektivitet och i innovationspartnerskapet för råvaror. Om 
andra länder tävlar med oss på råvaruområdet måste vi koncentrera oss på vår styrka, som 
framför allt är vår innovationsförmåga och vår långa tradition av forskning och utveckling.

Vi kommer att vara tvungna att utnyttja denna styrka inom resurseffektivitet, cyklisk 
återvinning, ersättning och hållbar gruvdrift. Tysklands organ för materialeffektivitet har 
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exempelvis räknat ut att omkring 100 miljarder euro om året skulle kunna sparas genom 
effektivare processer. Eftersom kostnaderna skulle minska kommer vår konkurrenskraft att 
öka kraftigt. Samtidigt skulle koldioxidutsläppen och resursanvändningen minska vilket i sin 
tur skulle leda till att vår försörjningstrygghet ökade eftersom efterfrågan skulle sjunka. Det 
samma gäller för återvinning, vilket på ett positivt sätt bidrar till att minska 
klimatförändringarna. Enligt industrin är till exempel energiförbrukningen vid 
aluminiumåtervinning 95 procent lägre än då aluminium produceras från jungfrulig råvara.
När det gäller återvinning finns det också många källor till material som kan utvinnas ur 
kommunalt avfall (urban mining). Man kan gå ännu längre genom att eventuellt öppna upp 
stängda deponier. Enligt industrin räcker det om endast fyra procent av deponierna har 
metall- och skrotmaterial. Det skulle innebära miljoner ton återvinningsbart material i bara 
Tyskland. Sist med inte minst finns det många arbetstillfällen inom återvinningsbranschen 
och den kan även skapa nya arbetstillfällen. Det är i detta sammanhang viktigt att stödja och 
stärka branschen, bland annat genom att se till att återvinning går före förbränning.

Andra länder vidtar redan kraftfulla åtgärder. Japan satsar exempelvis nästan 1 miljard euro 
på att få loss ytterligare 1 miljard euro från den privata sektorn, som ska gå till 
resurseffektivitet, återvinning och andra åtgärder för att stärka sin ställning när det gäller 
sällsynta jordartsmetaller. Japan har fastställt ett preliminärt mål om att minska sin 
användning av sällsynta jordartsmetaller med en tredjedel under de kommande åren.

EU måste se till att man inte blir omsprungen vad gäller konkurrensförmågan när andra länder 
vidtar ytterligare effektivitetsåtgärder. Vi har tillräckligt med politiska medel att tillgå för att 
vår framtida konkurrenskraft ska kunna säkerställas, däribland ekodesign, finansiering från 
sjunde och åttonde ramprogrammet, återvinningsstrategier samt andra kreativa ekonomiska 
incitament för att stimulera en mycket välbehövlig resurs- och materialinnovation.

Det är i detta avseende viktigt att särskilt prioritera ett innovationspartnerskap för råvaror. 
Ersättning är en annan viktig aspekt som måste integreras mer i kommissionens 
råvaruinitiativ. Det samma gäller för förändrad livsstil och sociala innovationer såsom 
eko-leasing och delning. Det måste fastställas preliminära mål för att skapa en vision. EU bör 
lägga fram ett årligt mål på 3 procent för resurseffektivitet och sträva efter att årligen per 
person minska sin resursanvändning till 6–10 ton senast 2050.

Hållbar gruvdrift spelar också en viktig roll. EU har naturligtvis också reserver av råvaror, 
även av sällsynta jordartsmetaller i Sverige, och fortsätter att öka sin geologiska kunskapsbas 
genom bland annat ProMine-projektet. Detta arbete kan också öka genom att samarbetet 
mellan de olika nationella geologiska undersökningarna förbättras, något som kommissionen 
planerar för. EU har samtidigt en stabil bas för utvinning av andra råvaror än energiråvaror 
genom sitt vägledande dokument för Natura 2000. EU kan göra framsteg även på detta 
område genom att fortsätta utveckla en bättre, mer hållbar och effektiv gruvteknik. Det 
kommer att bli särskilt viktigt med mer miljövänlig gruvteknik, eftersom viss råvaruutvinning, 
t.ex. av sällsynta jordartsmetaller, kan medföra radioaktivitet. Sådan teknik, tillsammans med 
höga miljö- och socialnormer, kommer att garantera balans mellan hållbarhet och 
försörjningstrygghet och samtidigt förbättra europeiska företags rykte utanför EU, förutsatt att 
dessa krav alltid uppfylls och stärks. Detta kommer i slutändan ge fler möjligheter för 
företagen i resursrika länder eftersom de kommer att se fördelarna för de europeiska företag 
som är verksamma i deras land och som håller höga EU-standarder i motsats till företag från 
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tredjeländer.  

Råvarudiplomati

Förutom en industriell innovationsstrategi som syftar till att minska resursförbrukningen och 
öka återvinningen vid sidan av EU:s hållbara inhemska potential kommer EU naturligtvis 
även fortsättningsvis att vara beroende av externa leverantörer för sina råvaror. 
Råvarudiplomatin är därför mycket betydelsefull.

EU måste etablera ömsesidigt lönsamma partnerskap som gynnar både resursrika länder och 
EU. Vid sidan av ett partnerskap mellan Afrika och EU kan EU också främja partnerskap med 
länder i Östeuropa, Latinamerika och Asien. Det är här främst Kina som kommer i fråga 
eftersom Kina producerar majoriteten av sällsynta jordartsmetaller av avgörande betydelse. 
Det är viktigt att man skiljer på de olika länderna och deras ekonomiska utveckling. Till 
exempel kan strategin med infrastruktur i utbyte mot råvaror tillämpas i endast vissa 
utvecklingsländer. Europeiska industrier skulle här kunna bilda industriella kluster som består 
av utvinnings- och byggföretag. En sådan modell är ointressant för andra länder, särskilt för 
resursrika länder med en högre utvecklingsnivå. För dessa länder handlar det om att byta 
råvaror mot teknik och kunnande. Detta tillvägagångssätt skulle också kunna fungera i våra 
förbindelser med Kina. Under en kort begränsad period kan vi exempelvis behöva tillgång till 
Kinas sällsynta jordartsmetaller tills nya gruvverksamheter kommer i gång i länder såsom 
Förenta staterna, Kanada och Australien. Även i Peking är man mycket intresserad av 
högteknologi under perioden innan den inhemska teknikutvecklingen har ökat. Man kan ingå 
avtal på basis av detta underlag. 

Samtidigt skulle kommissionen kunna undersöka hur man på ett icke finansiellt sätt kan stödja 
ett råvarubolag med flera europeiska företag för råvaruanskaffning. På samma sätt kanske 
andra företag skulle vilja sjösätta en strategi för vertikal integration för att stärka sin 
råvaruförsörjning.

Kommissionen bör också se till att EU-företag respekterar miljö- och socialnormer i sitt 
arbete utanför EU för att ytterligare förstärka goda förbindelser mellan EU och resursrika 
länder. EU bör följa Förenta staternas exempel i fråga om Dodd-Frank-lagarna och kräva av 
företag att de avslöjar huruvida de får sina resurser från konfliktregioner och kräva av 
utvinningsindustrier att de avslöjar sina betalningar till utländska regeringar för att öka 
öppenheten och garantera god styrning. För att kunna erbjuda resursrika länder ett trovärdigt 
partnerskap bör EU inte heller missbruka utvecklingspolitiken i detta syfte. Detta gäller 
framför allt det allmänna preferenssystemet och Europeiska utvecklingsfonden. Det bör i 
stället hjälpa resursrika länder att komma till rätta med allvarliga problem, såsom 
informationsasymmetri i samband med förhandlingar om råvaru- och gruvdriftskontrakt, 
eftersom många regeringar saknar den expertis som behövs för att bedöma värdet hos deras 
naturtillgångar och således har svårt att sluta gynnsamma avtal.

Sist men inte minst bör EU slå ihop sitt arbete med det arbete som görs i andra industriländer 
och tillväxtländer för att skapa synergier. Vid sidan av OECD och G8/G20 bör kommissionen 
lägga fram förslag på konkret samarbete med Förenta staterna och Japan. Detta bör inkludera 
att dela uppgifter eller att skapa gemensamma FoU-program.
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För att på ett framgångsrikt sätt bemöta de utmaningar som förknippas med råvaror behöver 
EU slutligen en övergripande och integrerad strategi som är inriktad på kort- och långsiktiga 
åtgärder som kan genomföras nationellt och internationellt, särskilt för råvaror av avgörande 
betydelse, såsom sällsynta jordartsmetaller. En industriell innovationsstrategi måste stå i 
centrum för detta och den måste grundas på resurseffektivitet och återvinning som är de enda 
åtgärderna som på ett adekvat sätt kan hantera alla tre utmaningar, dvs. att garantera framtida 
konkurrenskraft, hållbarhet och försörjningstrygghet.

SKÄL

Även om det är kontroversiellt har jag på grund av begränsat utrymme i betänkandet valt att 
placera de skäl som jag senare ska införa som ändringsförslag här nedan. 

A. EU behöver en kraftfull industriell bas och grön industri som i högsta grad är beroende av 
tillräcklig råvarutillgång för att utvecklas till ett utsläppssnålt samhälle och för att fortsätta 
att vara konkurrenskraftig.

B. Efterfrågan på råvaror har stadigt ökat runtom i världen.

C. Utvecklingen av ny teknik kommer att fortsätta att öka efterfrågan på resurser av väsentlig 
betydelse för dessa industriers utveckling.

D. Den internationella tillgången är delvis begränsad av exportkvoter och rekordhöga priser.

E. Marknader gynnas av rättvisa konkurrensvillkor.

F. Ökad konkurrens om råvaror kan förvärra de internationella förbindelserna och leda till 
konflikter om resurser. 

G. Dessa utmaningar kan vara en möjlighet för nya innovativa partnerskap för samarbete som 
gynnar både EU och tredjeländer.

H. En industriell innovationsstrategi som är inriktad på ökad effektivitet och återvinning 
främjar hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

I. Det är nödvändigt att vidta beslutsamma åtgärder i tid för att genomföra en effektiv 
strategi och leverera resultat vad gäller EU:s råvaruinitiativ.


