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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek 
en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met het nieuwe EU-actieplan inzake kritieke grondstoffen, de oprichting 
van de Europese grondstoffenalliantie en de nadruk op kritieke grondstoffen in de 
communicatie van de Commissie over de toetsing van het handelsbeleid; dringt aan op 
een assertief handelsbeleid waarin de nadruk ligt op diversificatie en veerkracht van de 
leveringsketens, en waarin voorrang wordt gegeven aan het verbeteren van mondiale en 
EU-mechanismen om een gunstig handelsklimaat voor de Europese industrie te 
scheppen;

2. benadrukt dat het EU-handelsbeleid een sleutelrol speelt bij het verbeteren van de 
toegang van de EU tot kritieke grondstoffen, waaronder grondmetalen, industriële 
mineralen, aggregaten en biotische materialen, en tegelijkertijd duurzame normen, goed 
bestuur en verantwoorde winning bevordert; merkt op dat de herziene EU-lijst van 2020 
dertig kritieke grondstoffen bevat, waaronder vier nieuw toegevoegde grondstoffen; 
merkt voorts op dat de toenemende spanningen tussen de grootmachten strategische 
kwetsbaarheden voor de EU hebben blootgelegd, voornamelijk wat betreft het 
veiligstellen van belangrijke hulpbronnen, waaronder kritieke grondstoffen en 
verwerkte materialen, die cruciaal en noodzakelijk zijn voor de Green Deal en voor de 
digitale transformatie van de EU-economie; merkt op dat het toezicht op de 
afhankelijkheid van grondstoffen en het veiligstellen van de toegang tot kritieke 
grondstoffen kunnen zorgen voor een grotere veerkracht van duurzame 
toeleveringsketens; benadrukt dat dit een van de kernpunten moet zijn bij de uitvoering 
van de open strategische autonomie van de EU;

3. is ingenomen met de bekendmaking van de geactualiseerde nieuwe industriestrategie1 
en de daarin vervatte oproep om de open strategische autonomie van Europa en de 
nieuwe partnerschappen met de industrie en gelijkgestemde internationale partners te 
versterken; is ingenomen met de lopende werkzaamheden van de Commissie op het 
gebied van kritieke toeleveringsketens en onderstreept dat zij haar verschillende 
strategieën en beleidsmaatregelen op elkaar moet afstemmen; wijst op de risico’s in 
kritieke toeleveringsketens die door de COVID-19-crisis aan het licht zijn gekomen, en 
verzoekt de Commissie om als vervolg op de industriestrategie van de EU een EU-
strategie voor veerkracht en duurzame toeleveringsketens aan te nemen, waarin wordt 
aangegeven welke op kritieke grondstoffen gebaseerde toeleveringsketens 
veerkrachtiger en duurzamer zouden worden door diversificatie van de toelevering, het 
terughalen naar Europa van verwerkingsinstallaties en waar toepasselijk winning, en 
aanleg van voorraden; steunt de opneming van de voor die analyse vereiste 
rapportagebepalingen in het kader van de richtlijn duurzaamheidsrapportage door 
bedrijven;

4. roept in dit verband op tot meer samenwerking tussen investeerders en alle relevante 

1 Mededeling van de Commissie van 5 mei 2021 getiteld “Actualisering van de nieuwe industriestrategie van 
2020: een sterkere eengemaakte markt tot stand brengen voor het herstel van Europa” (COM(2021)0350).
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belanghebbenden, met inbegrip van industriële actoren in de waardeketen, lidstaten en 
regio’s, vakbonden, het maatschappelijk middenveld, organisaties voor onderzoek en 
technologie, investeerders en ngo’s binnen de sectoren van de EU-economie die het 
vaakst te maken krijgen met knelpunten in de bevoorrading van kritieke grondstoffen, 
hetzij door gebruik te maken van het door de Europese grondstoffenalliantie geboden 
kader, hetzij door sectorspecifieke allianties te vormen tussen industrie en 
belanghebbenden, om tekorten in de bevoorrading met kritieke grondstoffen aan te 
pakken; is van mening dat een dergelijke samenwerking gericht moet zijn op het 
bestuderen van knelpunten in de toeleveringsketen, de rol die het aanleggen van 
strategische voorraden kan spelen bij het aanpakken van kwetsbaarheden, en 
financiering van onderzoek naar nieuwe bevoorradingslocaties en -technologieën;

5. neemt in aanmerking dat het belangrijk is het toepassingsgebied van de Europese 
strategie voor kritieke grondstoffen uit te breiden, aangezien het uiteindelijk de 
bedoeling is het pad te effenen richting meer zekerheid en duurzaamheid; benadrukt dat 
deze inspanningen om de veerkracht te vergroten niet alleen kritieke grondstoffen 
moeten omvatten, maar van toepassing moeten zijn op alle grondstoffen, met inbegrip 
van secundaire grondstoffen, die een strategisch onderdeel vormen van de belangrijkste 
waardeketens;

6. neemt met bezorgdheid nota van de prognose van 2021 van het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) dat de wereldwijde behoefte van de energiesector aan kritieke 
mineralen in 2040 drastisch zou kunnen toenemen en wel zes keer zo groot zou kunnen 
worden ten gevolge van het gebruik ervan in batterijen, technologieën voor 
hernieuwbare energie en netwerkinfrastructuur2, en is ervan overtuigd dat de sterke 
afhankelijkheid van de EU van de invoer van kritieke grondstoffen, waaronder de 
volledige afhankelijkheid van de invoer van verscheidene speciale metalen en zeldzame 
aardmetalen, haar strategische autonomie en geopolitieke doelstellingen ondermijnt; 
benadrukt dat, gezien de leverings- en investeringsplannen van de EU voor vele 
kritische grondstoffen achterblijven bij hetgeen nodig is om aan de interne vraag te 
voldoen en de prijzen voor kritieke grondstoffen op wereldniveau worden bepaald, de 
EU-industrie te maken heeft met grote internationale concurrentie wat betreft toegang 
tot grondstoffen en kwetsbaar is voor uitvoerbeperkingen door derde landen; erkent dat 
een wereldwijde stijging van de vraag waarschijnlijk tot een prijsstijging zal leiden, en 
spoort de Commissie ertoe aan deze kwestie te analyseren; is van mening dat deze 
analyse moet worden aangevuld met een krachtige communicatiestrategie, waarin de 
potentiële wisselwerkingen aan de burgers worden uitgelegd;

7. verzoekt de Commissie daarom – naast het versterken van de binnenlandse winning van 
grondstoffen – de toeleveringsbronnen van kritieke grondstoffen zoveel mogelijk te 
diversifiëren, de hulpbronnenefficiëntie te vergroten en de huidige afhankelijkheid van 
enkele niet-EU-landen te verminderen door niet alleen mijnbouwcapaciteiten, maar ook 
verwerkings-, raffinage- en recyclingfaciliteiten te ontwikkelen en investeringen te 
ondersteunen waarbij Europese en mondiale partners en kmo’s worden betrokken als 
onderdeel van een internationale bevoorradingsstrategie op de lange termijn; benadrukt 
dat dit doel moet worden bereikt door bestaande partnerschappen en 

2 https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions



AD\1235184NL.docx 5/10 PE689.605v02-00

NL

handelsovereenkomsten te versterken en nieuwe strategische overeenkomsten te sluiten 
of gemeenschappelijke ondernemingen op te zetten met grondstoffenrijke en 
gelijkgezinde leverende landen, volgens duidelijk omschreven prioriteiten; is in die zin 
ingenomen met de lopende dialoog met Canada, Australië en Chili die erop gericht is de 
handelsbetrekkingen op het gebied van kritieke grondstoffen te versterken; verzoekt de 
Commissie de samenwerking in het kader van de conferentie tussen de EU, de VS en 
Japan over kritieke grondstoffen verder te versterken; benadrukt de noodzaak van 
nauwere samenwerking met belangrijke internationale leveranciers in de Westelijke 
Balkan, Oost-Europa, Latijns-Amerika en Afrika, alsook met China en andere 
ontwikkelingslanden in het zuidelijk halfrond;

8. benadrukt dat de winning van grondstoffen in veel gevallen schadelijk is voor het 
milieu; benadrukt derhalve dat de circulaire economie van de EU moet worden versterkt 
door een efficiënter gebruik van hulpbronnen te stimuleren, recycling van primaire en 
secundaire grondstoffen op te schalen, circulaire toeleveringsketens te bevorderen 
evenals waardeketens aan het einde van de levenscyclus, en het gebruik van kritieke 
grondstoffen in waardeketens waar mogelijk te vervangen en te verminderen, 
bijvoorbeeld door middel van synthetische alternatieven; verzoekt de Commissie zich 
ook te richten op het veiligstellen van leveringen middels de aanleg van strategische 
voorraden en de opslag van de nodige reserves aan kritieke grondstoffen in Europa waar 
analyses dit nuttig achten, in het licht van de onzekerheden in verband met de 
ontwikkeling van de mondiale geopolitieke situatie en de potentiële spanningen op 
handelsgebied met rijke producerende niet-EU-landen als gevolg van milieu- en sociale 
risico’s, waaronder gestrande activa en de hogere kosten van milieumaatregelen;

9. onderstreept dat de toekomstige vrijhandels- en partnerschapsovereenkomsten van de 
EU niet alleen kunnen zorgen voor meer voorzieningszekerheid, maar ook voor een 
betrouwbaar politiek en economisch kader, en dat zij specifieke bepalingen inzake 
kritieke grondstoffen moeten bevatten, zoals aangekondigd door de Commissie in haar 
strategie “handel voor iedereen”, teneinde samenwerking te bevorderen, de naleving van 
internationale verplichtingen te waarborgen, exportbeperkingen op te heffen en te 
voorkomen en te voldoen aan de huidige regels voor directe buitenlandse investeringen 
in de aan de investeringen voorafgaande en de erop volgende fase; verzoekt de 
Commissie het toezicht op en de handhaving van vrijhandelsovereenkomsten, met 
inbegrip van hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling, verder te verbeteren, 
om ervoor te zorgen dat handelspartners verplichtingen en bepalingen inzake de 
verantwoorde winning van kritieke grondstoffen vaststellen en naleven en dat er 
rekening wordt gehouden met de mogelijke zorgen van gemeenschappen die te maken 
hebben met winningsactiviteiten; onderstreept dat dit een van de voornaamste taken 
moet zijn van het hoofd handhaving voor de handel;

10. verzoekt de Commissie, de Europese Investeringsbank en de andere EU-instellingen 
om, in samenwerking met internationale partners, investeringen in duurzame locaties 
voor de winning, verwerking en raffinage van kritieke grondstoffen die voldoen aan de 
EU-regels, te bevorderen en te ondersteunen, teneinde een gelijk speelveld te 
waarborgen; verzoekt de Commissie de samenwerking op het gebied van de duurzame 
winning van kritieke grondstoffen met derde landen, met name gelijkgestemde partners 
zoals de VS, te versterken in het kader van bestaande en toekomstige EU-
beleidsmaatregelen en instrumenten, met inbegrip van het uitbreidings-, nabuurschaps-, 
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ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid, alsook haar betrokkenheid bij de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) te versterken, in overeenstemming met erkende 
internationale normen (bijvoorbeeld die van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling en de VN-richtsnoeren) en mondiale industriële 
initiatieven inzake verantwoorde winning; verzoekt de Commissie haar maatregelen 
inzake grondstoffen op coherente wijze af te stemmen op andere EU-initiatieven ter 
bevordering van duurzaamheid, teneinde een gelijk speelveld te creëren en de regels te 
stroomlijnen, zodat het beleid de industrie niet overbelast;

11. benadrukt dat het versterken van de circulaire economie binnen de EU en het verbeteren 
van de recyclinggraad in de EU voor kritische metalen en mineralen die nodig zijn in 
groene en digitale technologieën, ertoe kunnen bijdragen dat Europa zijn veerkracht 
vergroot in overeenstemming met het streven naar strategische open autonomie; merkt 
in dit verband op dat bij de overgang naar een circulaire economie bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan belangrijke toeleveringsketens waar de afhankelijkheid in de 
EU van kritieke grondstoffen bijzonder groot is; verzoekt de Commissie vooruitgang te 
boeken in onze betrekkingen met partnerlanden met de bedoeling een mondiale 
circulaire economie te bewerkstelligen door een mondiale alliantie voor een circulaire 
economie voor te stellen, te komen met een internationale overeenkomst over het beheer 
van natuurlijke hulpbronnen, een discussie op gang te brengen binnen de WTO over het 
feit dat vereisten inzake plaatselijke inbreng een belemmering vormen voor het 
opschalen van een circulaire economie, een sterker partnerschap op te bouwen met 
verschillende wereldregio’s, in het bijzonder met Afrika, en ervoor te zorgen dat 
vrijhandelsovereenkomsten de versterkte doelstellingen van de circulaire economie 
weerspiegelen; acht het van belang dat secundaire grondstoffen, waaronder schroot en 
zeldzame aardmetalen, breder en van hogere kwaliteit beschikbaar worden gesteld om 
de veerkracht en de circulariteit van de aanvoer van kritieke grondstoffen te verbeteren;

12. benadrukt dat duurzame handel, verantwoorde winning en bevoorrading en 
zorgvuldigheid in alle toeleveringsketens de hoekstenen moeten blijven bij de 
uitvoering van het EU-actieplan inzake kritieke grondstoffen; roept op tot een striktere 
toepassing van de oorsprongsregels om grondstofproductie veilig te stellen en te 
voorkomen dat deze regels worden omzeild in regio’s waar exploitanten aan minder 
strenge eisen inzake duurzaamheid en industriële subsidies zijn onderworpen; 
onderstreept dat alle nieuwe bevoorradingsactiviteiten van bedrijven die actief zijn op 
de EU-markt, in overeenstemming moeten zijn met de verordening inzake 
conflictmineralen, de regels inzake verantwoorde winning zoals beschreven in de 
richtlijn betreffende de openbaarmaking van niet-financiële informatie en internationale 
normen voor de verantwoorde bevoorrading van grondstoffen; pleit voor een verbod op 
de invoer van kritieke grondstoffen die verband houden met de schending van mensen- 
en arbeidsrechten zoals dwangarbeid of kinderarbeid;

13. onderstreept dat strengere controles op de EU-uitvoer van belangrijke kritieke 
afvalstromen van grondstoffen, waaronder elektronisch afval, batterijen en afgedankte 
auto’s, alsook gevaarlijk afval afkomstig van grondstofwinning, nodig zijn om 
vervuiling door officieuze recycling in ontwikkelingslanden te voorkomen, en om 
gelijke concurrentievoorwaarden te scheppen voor recyclingbedrijven die voldoen aan 
de nodige normen voor veilige en efficiënte terugwinning; verzoekt de Commissie snel 
en doeltreffend op te treden om de verordening betreffende de overbrenging van 
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afvalstoffen te herzien ter voorkoming van de illegale en dubieuze uitvoer van 
afvalproducten die kritieke grondstoffen bevatten, door middel van strengere 
maatregelen en een versterkt inspectiesysteem; dringt aan op een algemene vereiste dat 
afvalproducten die kritieke grondstoffen bevatten, worden uitgevoerd met de garantie 
dat zij in het land van bestemming worden verwerkt onder voorwaarden die 
gelijkwaardig zijn aan de EU-normen, zodat er geen hulpbronnen verloren gaan door 
officieuze recyclingactiviteiten, hetgeen ook de overgang naar een circulaire economie 
ondersteunt;

14. onderstreept dat een optimaal functionerend, op regels gebaseerd multilateraal 
handelsstelsel van cruciaal belang is om in het geval van kritieke grondstoffen voor 
open en duurzame handelsstromen te zorgen; spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
toepassing van uitvoerbeperkingen voor kritieke grondstoffen door sommige WTO-
leden, waaronder China, en dringt er bij alle leden op aan van een dergelijk beleid af te 
zien; verzoekt de Commissie derhalve om via internationale fora een eind te maken aan 
dergelijke verstorende uitvoerbeperkingen voor kritieke grondstoffen; verzoekt de 
Commissie in dit verband opnieuw haar inspanningen voor een ambitieuze hervorming 
van de WTO te verdubbelen om verstoringen van de internationale handel en oneerlijke 
handelspraktijken te voorkomen, te zorgen voor een stabiel en voorspelbaar 
internationaal handelsklimaat en eerlijke en effectieve concurrentie wereldwijd te 
waarborgen;

15. is ingenomen met de gezamenlijke verklaring van de trilaterale bijeenkomst van de 
ministers van Handel van Japan en de VS en de Commissie, en steunt de voorgestelde 
definitie van industriële subsidies; is ingenomen met het feit dat deze definitie verder 
gaat dan die in de WTO-Overeenkomst inzake subsidies en compenserende maatregelen 
en de antisubsidieverordening van de EU, en een ruimere definitie van subsidie geeft; is 
van mening dat dergelijke maatregelen cruciaal zijn om de internationale 
concurrentievoorwaarden op het gebied van kritieke grondstoffen gelijk te trekken, 
aangezien subsidies aan de industrie, met name in China, de internationale concurrentie 
verstoren en aldus een serieuze bedreiging vormen voor de industrie en werknemers in 
de EU;

16. is ingenomen met het gezamenlijk initiatief van de EU en de VS om de mondiale 
overcapaciteit aan staal en aluminium een halt toe te roepen, en dringt aan op 
uitgebreide en voortvarende maatregelen om landen zoals China, die een 
handelsverstorend beleid voeren, ter verantwoording te roepen; herinnert de Commissie 
er evenwel aan dat de tarieven van de VS op grond van afdeling 232 vooralsnog 
onverkort van kracht blijven en dat deze kwestie dringend moet worden opgelost;

17. onderschrijft het oordeel van de Commissie dat wanneer de EU-invoerbetalingen voor 
kritieke grondstoffen verschuiven van verschillende internationale valuta’s naar de euro, 
dit een aantal voordelen zou hebben, zoals een lagere prijsvolatiliteit en het feit dat 
importeurs in de EU en exporteurs buiten de EU minder afhankelijk worden van 
financieringsmarkten in Amerikaanse dollar;

18. herinnert eraan dat het EU-handelsbeleid bestaat uit multilaterale en bilaterale 
afspraken, en uit autonome maatregelen; 
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– is ingenomen met de publieke toezegging van de Commissie om in 2021 een 
wetgevingsvoorstel in te dienen over de zorgvuldigheidseisen en 
verantwoordingsplicht van bedrijven, en dringt erop aan dat deze wetgeving 
bijdraagt tot het aanpakken van mensenrechtenschendingen en schendingen van 
sociale en milieunormen in waardeketens;

– verzoekt de Commissie nieuwe technologische oplossingen te verkennen om de 
traceerbaarheid in mondiale waardeketens te verbeteren, en herinnert eraan dat 
blockchaintechnologie hiertoe kan bijdragen;

– is tevens ingenomen met de voorbereidende werkzaamheden voor een WTO-
conform mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens dat, zodra het is 
ingevoerd, verder zal bijdragen tot de duurzaamheid van waardeketens en de 
totstandbrenging van een gelijk speelveld;

– is ingenomen met de plannen van de Commissie om sterke en ondersteunende 
internationale partnerschappen op te zetten middels de bekrachtiging van een 
internationale grondstoffenagenda, waarbij gestreefd wordt naar EU-
partnerschappen die zowel voorzieningszekerheid als ontwikkelingsvoordelen 
moeten opleveren;

– verzoekt de Commissie te zorgen voor specifieke financiële instrumenten voor 
onderzoeks- en innovatiefondsen die gericht zijn op de volgende trajecten: 
afvalverwerking en een concrete en aanzienlijke verbetering van 
afvalmaterialen, en technologieën en processen voor de winning van 
waardevolle grondstoffen uit mijnbouwafval, residuen en complexe stromen.
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