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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ефективна стратегия за суровините в Европа
(2011/XXXX(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 2 февруари 2011 г., озаглавено  
„Посрещане на предизвикателствата, свързани със стоковите пазари и суровините” 
(COM(2011)0025),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 4 ноември 2008 г., озаглавено 
„Инициатива за суровините – посрещане на нашите основни потребности от растеж 
и работни места в Европа“ (COM(2008)0699),

– като взе предвид доклада относно „Суровините от изключителна важност за ЕС”, 
изготвен от подгрупата към групата по доставките на суровини в Генерална 
дирекция „Предприятия и промишленост“1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено 
„ЕВРОПА 2020: стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 януари 2011 г., озаглавено 
„Европа за ефективно използване на ресурсите — водеща инициатива на 
стратегията „Европа 2020“ (COM(2011)0021),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 8 март 2011 г., озаглавено „Пътна 
карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 
интензивност” (COM(2011)112/4),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 28 октомври 2010 г., озаглавено 
„Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията — извеждане на 
преден план на конкурентоспособността и устойчивото развитие” 
(COM(2010)0614),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 6 ноември 2010 г., озаглавено 
„Водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“ – съюз за иновации” 
(COM(2010)0546),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 9 ноември 2010 г., озаглавено 
„Търговия, растеж и световни дела – търговската политика като ключов елемент на 
стратегията на ЕС 2020” (COM(2010)0612),

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2011 г. относно промишлената 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf
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политика в ерата на глобализацията1,

– като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2011 г. относно отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)2,

– като взе предвид своята резолюция от 16 юни 2010 г. относно „ЕС 2020”3,

– като взе предвид документа с насоки относно „Добива на неенергийни полезни 
изкопаеми и изискванията по Натура 2000” на Генерална дирекция „Околна среда“ 
на Европейската комисия4,

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията, придружаващ 
съобщението на Комисията от 4 ноември 2008 г., озаглавено „Инициатива за 
суровините – посрещане на нашите основни потребности от растеж и работни места 
в Европа“ (COM(2008)699) (SEC(2008)2741),

– като взе предвид годишния доклад за 2009 г., озаглавен „Политиката по отношение 
на суровините“, на Генерална дирекция „Търговия“ на Европейската комисия 5,

– като взе предвид проучването относно „Връзките между околната среда и 
конкурентоспособността” на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската 
комисия6,

– като взе предвид Зелената книга на Комисията от 10 ноември 2010 г., озаглавена 
„Политиката на ЕС за развитие в подкрепа на приобщаващия растеж и устойчивото 
развитие – повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие” 
(COM(2010)0629 окончателен),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 ноември 2010 г. „относно 
консолидирането на отношенията между ЕС и Африка” (COM(2010)0634 
окончателен),

– като взе предвид предстоящото съобщение на Комисията относно търговията и 
развитието,

– като взе предвид протичащите в момента преговори в рамките на кръга от Доха,

– като взе предвид Съвместната стратегия Африка–ЕС от 2007 г. и Декларацията от 
Триполи от Третата среща на най-високо равнище Африка–ЕС, проведена на 29/30 
ноември 2010 г.,

                                               
1 Приети текстове, P7_TA-PROV(2011)0093
2 Приети текстове, P7_TA-PROV(2011)0037
3 Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0223.
4 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf
5 http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/raw-materials/
6 Проучване – „Връзките между околната среда и конкурентоспособността”, Проект 
ENV.G.1/ETU/2007/0041, 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf
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– като взе предвид течащото в момента дело в рамките на СТО във връзка с девет 
суровини, заведено от ЕС, САЩ и Мексико срещу Китай,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по развитие, комисията по международна търговия и 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
(A7-0000/2011),

Стратегия за суровините

1. приветства факта, че през 2008 г., в своята Инициатива за суровините, Комисията 
обърна пряко внимание на въпроса, свързан със суровините, които нямат отношение 
към енергетиката и селското стопанство;

2. отбелязва новото съобщение на Комисията и това, че неговият обхват излиза извън 
пределите на Инициативата за суровините, като включва стоковите пазари; 
призовава Комисията да се концентрира в подходяща степен и поотделно върху 
стоковите пазари и Инициативата за суровините;

3. приветства работата на Комисията във връзка с откриването на суровините от 
изключителна важност; призовава Комисията да предприеме последващи действия в 
това отношение, като анализира веригите на доставките, в зависимост от 
суровините от изключителна важност, капацитета за пречистване и 
взаимодействието между суровините от изключителна важност и сродните им 
неблагородни метали;

4. посочва, че ефективното управление на политиката в областта на суровините е от 
ключово значение за прилагането на ефективна стратегия; подчертава 
необходимостта от тясна координация в рамките на Комисията и между държавите-
членки; препоръчва създаването на междуведомствена работна група по 
суровините, по примера на Франция и САЩ, която да разработва, контролира и 
преразглежда политиките, да гарантира стратегическа съгласуваност и да насърчи 
създаването на система за ранно предупреждение; призовава Комисията да 
подпомага координацията между държавите-членки по отношение на външното 
измерение; смята, че предстоящото съобщение относно външното измерение на 
енергетиката би могло да послужи за образец;

5. настоява Европейският парламент да бъде информиран редовно за развитието на 
Инициативата за суровините посредством годишен доклад за напредъка;

Възможност за европейската промишленост: ефективно използване на ресурсите, 
рециклиране и заместване

6. отбелязва, че свързаните със суровините предизвикателства представляват също 
така добра възможност за укрепване на промишлената база на ЕС и повишаване на 
конкурентоспособността чрез амбициозна стратегия за иновации в промишлеността; 
отбелязва, че в средно- до дългосрочен план увеличаването на ефективността, 
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рециклирането и намаляването на използваните ресурси ще бъдат от изключително 
важно значение за конкурентоспособността, устойчивостта и сигурността на 
доставките; отбелязва, че Комисията следва да подпомага нововъведенията в 
обществото, промените в начина на живот и новите понятия, като еколизинг, 
химически лизинг и общо ползване;

7. приветства плана на Комисията да стартира водеща инициатива във връзка с 
ефективното използване на ресурсите; призовава Комисията да включи цел за 
подобряване на ефективността при използването на ресурсите в размер на нетни 3% 
на година след отчитане на промените в БВП; призовава Комисията да разработи 
надеждна методология за измерване на ефективността при използването на 
ресурсите;

8. смята, че данък върху полезните изкопаеми не е подходящ инструмент, но 
призовава Комисията да проучи дали би бил от полза данък върху водоползването и 
земеползването;

9. призовава Комисията да разшири обхвата на инструментите за екологосъобразно 
проектиране, като включи в него и суровините, да работи съвместно с органите по 
стандартизация, да изготви оценка на изпълнимостта на една максималистична 
програма за продуктите, що се отнася до ефективното използване на ресурсите, да 
подсили консултантските услуги във връзка с ефективното използване на ресурсите, 
по-специално за МСП, и призовава търговските дружества да се възползват от 
Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS); призовава Комисията и 
държавите-членки да финансират със заеми обществени поръчки, за да насърчат 
продуктите, създадени при ефективно използване на ресурсите, и продуктите, за 
които са използвани вторични суровини; подчертава, че е важно използването на 
ресурсите да се включи в информацията за продукта и екомаркировката, за да се 
дадат повече възможности на потребителите; призовава европейските органи по 
стандартизация да оптимизират свързания с ефективното използване на ресурсите 
въпрос при определянето на стандартите;

10. отбелязва приноса на рециклирането за намаляването на парниковите газове; 
призовава Комисията да стартира задълбочен анализ на потоците от материали в 
ЕС, по-специално с цел идентифициране на потоците от отпадъци;

11. отбелязва, че е важно да се постигне взаимодействие в промишлеността по 
отношение на рециклирането и да се помогне на дружествата да открият как тяхната 
енергия, отпадъците им и вторичните им продукти могат да послужат като ресурси 
на другите; призовава Комисията и държавите-членки да насърчават подходи, 
сходни на приетия в Обединеното кралство с неговата Национална програма за 
симбиоза в промишлеността;

12. призовава Комисията да проучи дали биха могли да се отворят отново затворените 
депа за депониране на отпадъци, за да се рециклира евентуалният скрап чрез най-
добрите налични технологии, както и да провери оставащите депа за отпадъци от 
рудодобива и металургичната промишленост, да завърши изготвянето на база данни 
на ЕС за обектите с отпадъци от рудодобив до 2012 г. и да приложи директивата 
относно отпадъците от рудодобив, да гарантира, че тези отпадъци се преработват с 
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най-добрите налични технологии, и също така да поощри управлението на сградите 
през целия им жизнен цикъл, за да се подсигури възможност за рециклиране на 
използваните при тяхното строителство материали;

13. призовава Комисията да подкрепя партньорства за рециклиране с развиващи се 
страни; изисква от Комисията да подпомага пилотни проекти, като например зоните 
с нулеви количества отпадъци;

14. отправя искане към Комисията да прецени как Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) може да помогне за намаляването на финансовите рискове за инвестициите в 
заводи за рециклиране, в които се прилагат технологии, свързани с важни научни 
открития;

15. призовава Комисията да създаде икономически стимули за рециклирането на 
неикономичните на този етап суровини от изключителна важност, включително 
редкоземните метали, да проучи как могат да се подпомагат пазарите на 
рециклирани материали чрез, наред с другото, „зелени” удостоверения за 
рециклирани материали, изисквания за екологосъобразно проектиране и данъчни 
стимули, както и да гарантира, че политиката на сближаване и бюджетите също 
получават финансиране от заеми с цел насърчаване на ефективното използване на 
ресурсите и тяхното рециклиране;

16. изтъква необходимостта от провеждане на борба с незаконния превоз на отпадъци и 
създаване на глобална схема за сертифициране по отношение на инсталациите за 
рециклиране; отбелязва важността на сътрудничеството между националните 
митнически служители; призовава Комисията да провери дали е необходим 
колективен механизъм за уведомяване на органите относно потоците нелегално 
превозвани товари; изисква от Комисията да проучи незаконните потоци от 
отпадъци; изисква от Комисията да насърчи ефективно разграничаване в 
митническите декларации на новите стоки и стоките втора употреба, като обърне 
внимание на този въпрос в Правилата за прилагане на осъвременения митнически 
кодекс на Общността;

17. призовава Комисията да определи приоритети и да отпусне бюджетни средства за 
научни изследвания в областта на рециклирането, заместването и ефективното 
използване на ресурсите през целия жизнен цикъл, използвайки финансиране по 
седмата и осмата рамкова програма, по-специално за суровините от изключителна 
важност, като например редкоземните метали; подчертава важността на едно 
европейско партньорство за иновации по отношение на суровините; призовава 
Комисията да постави началото на такова партньорство през 2011 г.;

18. изразява съжаление относно факта, че заместването не е включено в съобщението; 
следователно призовава Комисията да засили работата си в тази област, особено във 
връзка с редкоземните метали, като осигури финансиране за научните изследвания 
чрез заеми;

Устойчиви доставки в ЕС

19. приветства сътрудничеството между националните институти за геоложки 
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проучвания и публикуването на Европейски годишник за суровините; подчертава, 
че следва да се включат данните относно вторичните ресурси и рудодобива в 
градска среда; призовава Комисията да прецени дали е необходимо да се създаде 
Геоложка служба на ЕС, която да обедини дейностите, извършвани от националните 
институти за геоложки проучвания, и да работи с международни партньори; 
подкрепя работата на Комисията за подобряване на базата знания на ЕС в областта 
на геологията; призовава Комисията да публикува карта на ресурсите в Съюза;

20. потвърждава, че насоките относно НАТУРА 2000 осигуряват солидна основа, 
съгласно която трябва да се провеждат дейностите, свързани с добив на 
неенергийни полезни изкопаеми; отбелязва, че професионалните кодекси, целящи 
постигането на отлични технически, социални и екологични показатели, са 
инструменти с важно значение; призовава Комисията да защищава чувствителните 
от гледна точка на екологията региони, в които може да има залежи от суровини, 
като Арктика, Баренцово море и Гренландия;

21. отбелязва важността на научноизследователската и развойна дейност за устойчивия 
рудодобив с цел свеждане до минимум на екологичния отпечатък и отрицателните 
социални последици;

22. подчертава важното значение на уменията и обучението на геолозите и инженерите, 
както и ролята, която те изпълняват; призовава Комисията да се включи в 
провеждането на задълбочен диалог със социалните партньори в този контекст;

Равноправни  и устойчиви международни доставки на суровини

23. приветства намерението на ЕС да провежда свързана със суровините дипломация, 
по-специално по отношение на суровините от изключителна важност; смята, че 
много скоро трябва да се развият приоритетни действия във връзка с редкоземните 
метали;

24. счита, че осигуряването на ресурси е отговорност на предприятията; въпреки това 
призовава Комисията да обмисли как могат да се подпомагат по нефинансов път 
концепции като Европейския холдинг за суровини;

25. призовава Комисията да оцени изхода от делото в СТО срещу Китай и да се 
възползва в бъдеще от механизмите на СТО, когато това е целесъобразно;

26. отбелязва важността на отношенията между Африка и ЕС и споразумението от 
Адис Абеба от юни 2010 г.; настоява това партньорство да се основава на взаимните 
интереси;

27. изразява съжаление, че в съобщението не се посочват други региони или държави; 
призовава Комисията да установи други взаимоизгодни партньорства с богати на 
природни ресурси страни; смята, че ЕС следва да предлага партньорства на 
принципа „инфраструктура срещу природни ресурси”; призовава ЕС да подпомага 
богатите на природни ресурси развиващи се страни при развиването на познанията 
им в областта на геологията; в този контекст предлага да се създадат съвместно 
финансирани катедри в геоложките факултети;
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28. изразява загриженост поради това, че не е определена стратегия за сътрудничество с 
Китай; подчертава нуждата от диалог с Китай в сферата на технологиите; призовава 
Комисията да провери по какъв начин могат да се създадат пилотни проекти с 
Китай в областта на устойчивия добив, заместване или рециклиране на суровините 
от изключителна важност;

29. изразява съгласие с мнението, че политиката за развитие играе важна роля при 
подпомагането на страните да превърнат ресурсното си богатство в устойчив и 
приобщаващ растеж, наред с другото и чрез подобряване на управлението и 
повишаване на прозрачността; не счита политиката за развитие за инструмент на 
свързаната със суровините дипломация; изразява съгласие, че търговските 
споразумения следва да осигуряват необходимата гъвкавост с цел предоставяне на 
подкрепа на развиващите се страни за създаването на връзки между добивната 
промишленост и местната промишленост; смята, че в този контекст трябва да се 
зачита независимостта на държавите от гледна точка на природните суровини;

30. призовава Комисията да помогне на развиващите се страни да преодолеят 
информационната асиметричност при уреждането на договори за суровини и 
рудодобив чрез изграждането на капацитет;

31. подчертава ролята, която изпълнява корпоративната социална отговорност, чрез 
нейното придържане към високи екологични, социални и трудови стандарти в 
чужбина и прилагане на най-добрите налични технологиипризовава предприятията 
от ЕС да изготвят подходящ кодекс за поведение за тези, които извършват дейност 
в трети страни; призовава Комисията да се придържа към законопроекта „Dodd-
Frank” в САЩ относно полезните изкопаеми от зони на конфликт; подкрепя 
Инициативата за прозрачност в добивната промишленост; смята, че тези стандарти 
следва да се прилагат по-специално към проектите, получаващи финансиране от 
ЕС, като финансиране от ЕИБ; призовава Комисията да засили в този контекст 
използването на технологията за „снемане на пръстови отпечатъци” и да насърчава 
пилотните проекти въз основа на опита, придобит с „пръстовия отпечатък на 
колтана”;

32. приветства работата във връзка със суровините и устойчивостта в ОИСР, Г-8 и Г-20; 
подкрепя включването в тези разисквания и на страни, които не са членки на ОИСР; 
призовава за създаването на стратегическо сътрудничество между ЕС, САЩ и 
Япония в областта на суровините от изключителна важност, за споделяне на данни 
относно търсенето и предлагането, общи прогнози, обмен на най-добри практики, 
анализиране на веригите за доставка, проучване на възможността за съвместни 
стратегически запаси и установяването на съвместни проекти в областта на 
изследователската и развойната дейност; призовава Комисията да проучи доколко е 
възможна международна инициатива за статистика относно суровините от 
изключителна важност, базираща се на примера на съвместната инициатива за 
данните на организациите (JODI);

o

o o

33. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
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Комисията и държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Европейската промишленост е изправено пред една непрестанно усложняваща се 
ситуация по отношение на доставките на суровини. Това важи с пълна сила за 14-те 
суровини от изключителна важност, определени като такива от Европейската комисия. 
Нарастващото търсене в световен мащаб, в съчетание с недостига на доставки поради 
дългите периоди, необходими за производствения процес в минната промишленост, 
както и зачестилото прибягване до ограничения в износа от страна на държавите, 
богати на суровини, не само водят до покачване на цените до рекордни височини, 
какъвто е случаят с медта, но също така крият опасността от евентуални спирания на 
доставките. В допълнение към това, ЕС зависи в голяма степен от износа на много 
суровини, особено на суровините от изключителна важност. Редките полезни 
изкопаеми представляват показателен пример, имайки предвид че в момента Китай 
контролира 97% от световното производство и съкращава износа.

Това е от голямо значение, тъй като в крайна сметка промишленото бъдеще на 
Европейския съюз зависи в голяма степен от тези нямащи отношение към енергетиката 
и селското стопанство суровини. Тези ресурси са от особено значение за прехода към 
нисковъглеродна и устойчива икономика, тъй като биват използвани при 
високотехнологичните продукти, каквито са катализаторите, батериите и при 
изграждането на източници на възобновяема енергия.

Освен това недостигът на ресурси може да утежни положението на международната 
политическа сцена, като съществува опасност това да доведе до борба за ресурси и до 
задълбочаване на разделението между държавите, богати на ресурси и бедните на 
такива. Никой не би имал полза от подобен сценарий. Ето защо е необходимо 
разработването на нови подходи, третиращи въпроса с неенергийните и 
неселскостопанските суровини, особено що се отнася до ресурсите, определени като 
най-значими, по един иновативен и насърчаващ иновациите начин, с цел 
предотвратяване на безплодните борби. 

В този контекст Инициативата за суровините представлява важна първа стъпка. 
Европейският съюз трябва да разработи последователна и целенасочена стратегия с 
приоритетни действия, особено за суровините от изключителна важност. За да бъде 
постигнато това, не е достатъчно Европейската комисия само да  прави 
разграничението между това да се концентрира в достатъчна степен върху 
Инициативата за суровините от една страна и върху стоковите пазари, от друга, но би 
следвало също така да създаде работна група по суровините, която да обхваща всички 
съответни генерални дирекции. Подобна междуведомствена работна група следва да 
разработи приоритетни действия за суровините от изключителна важност, по-
специално за редкоземните метали и ще може да гарантира стратегическа 
последователност. Франция и Съединените щати вече са създали такива работни групи. 

Стратегия за иновации в промишлеността за обезпечаване на суровините и на 
конкурентоспособността ни 
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Стратегията за суровините, каквато и да е тя, неизбежно ще трябва да се съсредоточи 
върху повишаване на иновативността в начините на използване на суровините от 
европейските промишлени сектори, тъй като това ще допринесе в значителна степен за 
нашата конкурентоспособност, устойчивост и сигурността на доставките. Необходимо 
е предизвикателството на суровините да бъде превърнато във възможност за укрепване 
на промишлената сила на Европа посредством оползотворяване на потенциала ни за 
иновации и научноизследователска и развойна дейност, което представлява един от 
ключовите аспекти на водещата инициатива на Комисията „Съюз за иновации“, на 
промишлената политика за Европа, на водещата инициатива за ефективното използване 
на ресурсите и на партньорство за иновации по отношение на суровините. Ако други 
страни ни конкурират в областта на суровините, то ние трябва да се съсредоточим 
върху нашите собствени предимства, които се изразяват в капацитета ни за иновации и 
сериозната ни традиция в научните изследвания и развойната дейност.

Експлоатирането на тези предимства при ефективното използване на ресурсите, 
рециклирането през целия жизнен цикъл, заместването и устойчивия добив ще бъде от 
решаващо значение. Така например Германската агенция за ефективност на 
материалите изчисли, че могат да бъдат спестени около 100 милиарда евро годишно 
посредством по-ефикасни процеси. Това би довело до драстично повишаване на 
конкурентоспособността чрез понижаване на разходите. В същото време това ще 
ограничи емисиите на CO2 и използването на ресурсите, увеличавайки по този начин 
сигурността на ресурсите чрез намаляване на търсенето. Същото важи за 
рециклирането, което допринася за овладяването на изменението на климата. Така 
например по данни на самата промишленост рециклираният алуминий има 95% от 
качеството на произведения от чиста суровина. Що се отнася до рециклирането, 
съществуват също така огромен брой източници в градовете. Би могло да се отиде и по-
далече посредством евентуалното отваряне на стари сметища. По данни на сектора, ако 
едва 4 процента от сметищата съдържат метали и скрап, това вече би било равно на 
милиони годни за рециклиране тонове, само на територията на Германия. И накрая, но 
не на последно място, сектора на рециклирането предоставя голям брой работни места 
и дори може да създаде още повече. В този контекст е от важно този сектор да бъде 
подкрепян и укрепен, наред с другото като се гарантира, че рециклирането бива 
предпочитано пред изгарянето.

Други страни вече предприемат амбициозни стъпки. Япония например предоставя 
близо 1 милиард евро, за да привлече още един милиард от частния сектор, в полза на 
ефективността на ресурсите, рециклирането и други мерки за укрепване на 
положението си по отношение на редкоземните метали. В този контекст тя е 
определила предварителна цел за намаляване на използваните от нея редкоземни 
метали с една трета през следващите години.

Европейският съюз трябва да положи усилия да не бъде изпреварен в 
конкурентоспособността си поради повишената ефективност, постигната от другите. 
Ние разполагаме с широк набор от мерки на политики за обезпечаване на бъдещата ни 
конкурентоспособност, включващи наред с другото екологосъобразно проектиране, 
финансиране по седмата и осмата рамкова програма, политики за рециклиране, както и 
други креативни икономически стимули, с цел насърчаване на така необходимите 
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иновации в областта на ресурсите и материалите.

Именно в този контекст установяването на партньорство за иновации по отношение на 
суровините придобива изключително неотложен характер. Заместването също 
представлява ключов аспект, който трябва да получи по-централно място в Инициатива 
за суровините на Комисията. Същото важи и за промените в начина на живот и 
нововъведенията в обществото, каквито са например явленията еколизинг и общо 
ползване. Определянето на предварителни цели също е от значение за изграждането на 
визия. ЕС следва да определи годишна цел за подобряване на ефективността в размер 
на 3% и да намали използването на ресурсите на глава от населението до 6-10 тона 
годишно до 2050 г.. 

Устойчивият рудодобив също играе важна роля в този контекст. Европейският съюз 
също разполага с природни източници на суровини, като например редкоземни метали 
в Швеция, и продължава да увеличава своята база знания в областта на геологията 
благодарение на проекти като PRO-MINE. Тази работа може също така да бъде 
интензифицирана чрез подобряване сътрудничеството между различните национални 
институти за геоложки проучвания, нещо към което Комисията възнамерява да 
пристъпи.  В същото време ЕС разполага с добра база за разумния добив на 
неенергийни суровини благодарение на документа с насоки по Натура 2000. Тук също 
ЕС може да напредне като продължи да развива по-добри и по-устойчиви, а също и по-
ефикасни минни технологии. По-специално използването на по-екологосъобразни 
минни технологии ще бъде от особено голямо значение за добива на някои суровини, 
като например на редкоземните метали, който може да бъде свързан с радиоактивност. 
Подобни технологии, в съчетание със високи екологични и социални стандарти, не 
само ще гарантират равновесието между устойчивостта и сигурността на доставките, 
но също така ще подобрят репутацията на европейските компании в чужбина, при 
условие че бъде постигнато постоянно придържане към тези условия и постоянни 
подобрения. Това в крайна сметка ще създаде също така повече възможности за 
предприемачеството в богатите на ресурси страни, тъй като ще видят ползите от 
европейските компании, опериращи на тяхна територия при високи европейски 
стандарти, в сравнение с други, неевропейски корпорации. 

Дипломация в областта на суровините

Въпреки стратегията за иновации в промишлеността, целяща да намали потреблението 
на ресурси и да увеличи рециклирането в допълнение към вътрешния потенциал за 
устойчивост, с който разполага, ЕС ще трябва да продължи да разчита на външни 
доставчици на суровини. Ето защо дипломацията в областта на суровините е от 
ключово значение.

В този контекст Европейският съюз трябва да създаде взаимноизгодни партньорства, 
които да бъдат печеливши както за богатите на ресурси страни, така и за самия ЕС. 
Освен партньорството Африка- ЕС, ЕС би могъл също така да насърчава партньорства 
със страни в Източна Европа, Латинска Америка и Азия. Китай е страната, която по-
специално трябва да се има предвид, тъй като произвежда основната част от 
редкоземните метали от изключителна важност. Трябва също така да се прави 
разграничение между различните страни и тяхното икономическо развитие. Така 
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например подходът "инфраструктура в замяна на ресурси" е приложим само за някои от 
развиващите се страни. В тези случаи европейските сектори биха могли да формират 
промишлени групи, състоящи се от добивни и строителни предприятия. За други, 
особено за богатите на ресурси икономики с по-високо равнище на развитие, подобен 
модел просто не представлява интерес. За тези държави името на играта е "ресурси за 
технология и ноу-хау". Такъв подход би могъл също така да бъде използван и при 
отношенията ни с Китай. Така например за даден краткосрочен период, ние се нуждаем 
от достъп до редкоземните метали на Китай, до разработването на нови минни 
операции в страни като САЩ, Канада и Австралия. Пекин също така проявява голям 
интерес по отношение на високите технологии за този период, докато не увеличи 
собственото си вътрешно технологично развитие. В този контекст може да бъдат 
постигнати договорености на основата на тези предпоставки. 

В същото време ЕО би могла да прецени как да окаже нефинансова подкрепа на 
Холдинг за суровините, който да обхваща множество европейски предприятия за 
доставки на суровини. По същия начин други предприятия може да пожелаят да 
възприемат стратегия на вертикална интеграция с цел укрепване на сигурността на 
суровините си.

Европейската комисия трябва също така да гарантира, че предприятията от ЕС се 
придържат към екологичните и социални стандарти при работата си в чужбина, така че 
отношенията на ЕС с богатите на ресурси страни да бъдат допълнително укрепени. В 
този контекст Европейският съюз би трябвало да последва примера на САЩ относно 
законопроекта „Dodd-Frank” и да изисква от предприятията да предоставят информация 
относно това дали техните ресурси произхождат от региони на конфликт и да изискват 
от добивните сектори да разкриват плащанията си на чужди правителства с цел 
повишаване на прозрачността и осигуряване на добро управление. Освен това, с цел 
постигането на надеждни партньорства с богатите на ресурси страни, Европейският 
съюз не бива да злоупотребява с инструмента на политиката за развитие за подобни 
цели. Това важи по-специално за общата система за търговски преференции и за 
Европейския фонд за развитие. Вместо това ЕС би следвало да помогне на богатите на 
ресурси страни да преодолеят актуални проблеми, като например информационния 
дисбаланс при преговорите относно суровините и договорите за рудодобив, тъй като 
много правителства не разполагат с експертни познания, с които да оценят правилно 
стойността на природните си ресурси и в следствие на това се затрудняват да постигнат 
изгодни сделки. 

И накрая, но не на последно място, Европейският съюз следва да си сътрудничи с други 
индустриализирани и страни с бързо развиващи се икономики, с оглед създаването на 
синергии. Освен ОИСР и Г-8/ Г-20, Комисията следва да предложи конкретно 
сътрудничество със Съединените щати и Япония. Това може да включва споделянето 
на данни или създаването на съвместни програми за научноизследователска и развойна 
дейност.

И накрая, с оглед успешното справяне с предизвикателството на суровините, 
Европейският съюз се нуждае от цялостна и интегрирана стратегия, съсредоточаваща 
се върху краткосрочни и дългосрочни мерки, които да могат да бъдат приложени във 
вътрешен и международен план, особено що се отнася до суровините от изключителна 
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важност, каквито са редкоземните метали. В сърцето на този подход трябва да залегне 
стратегия за иновации в промишлеността, основаваща се върху ефикасното използване 
на ресурсите и рециклирането, които са единствените мерки, които могат да дадат 
задоволителен отговор на тройното предизвикателство за гарантиране на бъдещата 
конкурентоспособност, устойчивост и сигурност на доставките.

СЪОБРАЖЕНИЯ

Макар и това да е необичайно, поради пространствените ограничения в активната част 
на доклада, по-долу са изложени съображенията, които възнамерявам да включа по-
късно като изменения:

A. като има предвид, че ЕС се нуждае от устойчива промишлена основа и от зелена 
промишленост, които зависят в голяма степен от достатъчните доставки на 
суровини, с цел осъществяването на прехода към нисковъглеродна икономика и 
запазване на конкурентоспособността;

Б. като има предвид, че търсенето на суровини в световен мащаб отбелязва постоянен 
ръст;

В. като има предвид, че постиженията при новите технологии ще продължат да 
повишават търсенето на суровините от ключово значение за развитието на тези 
сектори;

Г. като има предвид, че международните доставки са отчасти ограничени посредством 
квоти за износ, а цените достигат рекордно високи нива;

Д. като има предвид, че пазарите имат полза от справедливи и равностойни условия за 
всички;

Е. като има предвид, че засилената конкуренция за суровини може да утежни 
международните отношения и да доведе до конфликти за ресурси; 

Ж. като има предвид, че тези предизвикателства могат да бъдат възможност за нови 
иновативни партньорства за взаимноизгодно сътрудничество между ЕС и трети 
страни;

З. като има предвид, че една стратегия за иновации в промишлеността, съсредоточена 
върху увеличаване на ефективността и рециклиране, допринася за устойчивостта, 
конкурентоспособността и сигурността на доставките;

И. като има предвид, че от решаващо значение е предприемането на навременни и 
решителни стъпки при прилагането на ефикасна стратегия и постигането на 
резултати по отношение на Европейската инициатива за суровините;



PR\856578BG.doc 17/17 PE458.600v01-00

BG


