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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje nowy unijny plan działania w sprawie surowców 
krytycznych i podkreśla, że właściwa polityka handlowa może znacznie ułatwić UE 
dostęp do tych surowców; zauważa, że pandemia COVID-19 obnażyła brak 
elastyczności w globalnych łańcuchach wartości niektórych kluczowych produktów, 
dlatego potrzebne są solidniejsze i bardziej odporne łańcuchy dostaw surowców 
krytycznych;

2. zauważa, że zgodnie z prognozami popyt na surowce podwoi się do 2050 r., a UE jest w 
dużym stopniu zależna od państw trzecich dostarczających surowce krytyczne; sprawia 
to, że poprawa bezpieczeństwa dostaw w UE wymaga zróżnicowania źródeł 
zaopatrzenia; apeluje zatem do Komisji, aby maksymalnie zróżnicowała źródła dostaw 
surowców krytycznych i nie koncentrowała się na niewielkiej liczbie państw; apeluje do 
Komisji, aby zabezpieczyła dostawy dzięki magazynowaniu surowców kluczowych, 
zwłaszcza wobec niepewnej sytuacji geopolitycznej na świecie i potencjalnych napięć 
handlowych z bogatymi państwami spoza UE produkującymi surowce;

3. podkreśla, że surowce powinny być ważnym elementem przyszłych unijnych umów o 
wolnym handlu; apeluje do Komisji o dalsze usprawnianie egzekwowania umów o 
wolnym handlu, aby partnerzy handlowi wywiązywali się wymogów i zobowiązań w 
zakresie pozyskiwania surowców krytycznych; apeluje do Komisji, aby ściślej 
współpracowała z państwami trzecimi nad zrównoważonym pozyskiwaniem surowców 
i wykorzystywała do tego polityki i instrumenty UE, w tym politykę rozszerzenia, 
sąsiedztwa, rozwoju i współpracy;

4. podkreśla, że skuteczny wielostronny system handlowy oparty na zasadach gwarantuje 
również swobodny przepływ surowców kluczowych; ponawia w związku z tym apel do 
Komisji o dalsze dążenie do modernizacji, ugruntowania pozycji i ożywienia Światowej 
Organizacji Handlu, aby zwalczać zakłócenia w handlu międzynarodowym i 
zagwarantować efektywną konkurencję na całym świecie;

5. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, aby płatności przywozowe UE za surowce 
krytyczne rozliczać w euro zamiast w innych walutach międzynarodowych, co 
ograniczy zmienność cen i pomoże uniezależnić unijnych importerów i eksporterów z 
państw trzecich od rynków finansowania dolarowego.


