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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 en benadrukt 
dat het handelsbeleid van de EU een sleutelrol kan spelen bij het verbeteren van de 
toegang van de EU tot deze grondstoffen; merkt op dat de COVID-19-uitbraak het 
gebrek aan veerkracht van de mondiale waardeketens voor bepaalde cruciale producten 
heeft blootgelegd, waaruit blijkt dat er behoefte is aan sterkere en veerkrachtigere 
leveringsketens voor kritieke grondstoffen;

2. merkt op dat de vraag naar grondstoffen tegen 2050 naar verwachting zal verdubbelen 
en dat de EU voor kritieke grondstoffen in hoge mate afhankelijk is van derde landen, 
met als gevolg dat een diversificatie van de bevoorrading essentieel is om de 
voorzieningszekerheid van de EU te vergroten; verzoekt de Commissie derhalve de 
bevoorradingsbronnen van kritieke grondstoffen zoveel mogelijk te diversifiëren en de 
huidige afhankelijkheid van een paar landen te verminderen; 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, met name in het licht van de onzekere ontwikkeling van de internationale 
geopolitieke situatie en de potentiële handelsspanningen met rijke productielanden 
buiten de EU;

3. onderstreept dat de toekomstige vrijhandelsovereenkomsten van de EU een specifieke 
focus op grondstoffen moeten bevatten; verzoekt de Commissie de handhaving van 
vrijhandelsovereenkomsten verder te versterken om ervoor te zorgen dat 
handelspartners de verbintenissen en verplichtingen met betrekking tot de bevoorrading 
van kritieke grondstoffen nakomen; verzoekt de Commissie de samenwerking met 
derde landen op het gebied van duurzame grondstoffenwinning te versterken in het 
kader van bestaande EU-instrumenten en bestaand EU-beleid zoals het uitbreidings-, 
nabuurschaps-, ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid;

4. onderstreept dat een optimaal functionerend, op regels gebaseerd multilateraal 
handelsstelsel ook van cruciaal belang is om in het geval van kritieke grondstoffen voor 
open handelsstromen te zorgen; verzoekt de Commissie in dit verband opnieuw haar 
inspanningen voor de modernisering, versterking en substantiële reactivering van de 
Wereldhandelsorganisatie voort te zetten om verstoringen van de internationale handel 
te voorkomen en effectieve concurrentie wereldwijd te waarborgen;

5. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om de EU-invoerbetalingen voor 
kritieke grondstoffen te verschuiven van verschillende internationale valuta’s naar de 
euro, teneinde tot een lagere prijsvolatiliteit te komen en ertoe bij te dragen dat 
importeurs in de EU en exporteurs in derde landen minder afhankelijk worden van 
financieringsmarkten in Amerikaanse dollar.
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