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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o efektivní evropské strategii pro suroviny
(2011/XXXX(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. února 2011 nazvané „Řešení výzev v oblasti 
komoditních trhů a v oblasti surovin“ (KOM(2011)0025),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 4. listopadu 2008 s názvem „Iniciativa v oblasti 
surovin – uspokojení kritických potřeb pro růst a zaměstnanost v Evropě“ 
(KOM(2008)0699),

– s ohledem na zprávu o kritických surovinách pro EU „Critical raw materials for the EU“ 
podskupiny v rámci Skupiny pro dodávky surovin generálního ředitelství pro podniky a 
průmysl1,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. ledna 2011 nazvané „Evropa účinněji využívající 
zdroje – stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020“ (KOM(2011)0021),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. března 2011 nazvané „Plán pro dosažení 
konkurenceschopné nízkouhlíkové ekonomiky v roce 2050“ (KOM(2011)112/4),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. října 2010 nazvané „Integrovaná průmyslová 
politika pro éru globalizace – konkurenceschopnost a udržitelnost ve středu zájmu“ 
(KOM(2010)0614),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. listopadu 2010 nazvané „Stěžejní iniciativa 
strategie Evropa 2020 Unie inovací“ (KOM(2010)0546),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 9. listopadu 2010 nazvané „Obchod, růst a 
celosvětové záležitosti – obchodní politika jako klíčový prvek strategie EU 2020“ 
(KOM(2010)0612),

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2011 o průmyslové politice pro éru 
globalizace2,

– s ohledem na své sdělení ze dne 3. února 2011 o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních3,

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf
2 Přijaté texty, P7_ TA-PROV(2011)0093.
3 Přijaté texty, P7_ TA-PROV(2011)0037.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 16. června 2010 o strategii EU do roku 20201,

– s ohledem na instruktážní dokument „Těžba neenergetických nerostných surovin a síť 
Natura 2000“ generálního ředitelství pro životní prostředí, Evropská komise2,

– s ohledem na pracovní dokument, který doprovází sdělení Komise ze dne 4. listopadu 
2008 s názvem „Iniciativa v oblasti surovin – uspokojení kritických potřeb pro růst a 
zaměstnanost v Evropě“ (KOM(2008)699) (SEK(2008)2741),

– s ohledem na výroční zprávu Politika v oblasti surovin za rok 2009 generálního ředitelství 
pro obchod, Evropská komise3,

– s ohledem na studii Vazby mezi životním prostředím a konkurenceschopností generálního 
ředitelství pro životní prostředí, Evropská komise4,

– s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 10. listopadu 2010 s názvem „Rozvojová 
politika EU pro udržitelný rozvoj a růst podporující začlenění – zvýšení dopadu rozvojové 
politiky EU“ (KOM(2010)0629 v konečném znění),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. listopadu 2010 o konsolidaci vztahů EU a Afriky 
(KOM(2010)0634 v konečném znění),

– s ohledem na nadcházející sdělení Komise o obchodu a rozvoji,

– s ohledem na současné jednací kolo z Dohá,

– s ohledem ne společnou strategii EU-Afrika z roku 2007 a Tripoliskou deklaraci 
z 3. summitu EU-Afrika konaného ve dnech 29. až 30. listopadu 2010,

– s ohledem na současnou stížnost ohledně devíti surovin, kterou u WTO na Čínu podaly 
Evropská unie, Spojené státy a Mexiko,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
rozvoj, Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin (A7-0000/2011),

Strategie pro oblast surovin

1. vítá skutečnost, že Komise otevřela otázku surovin pro neenergetické nezemědělské 
využití ve své Iniciativě v oblasti surovin z roku 2008;

                                               
1 Přijaté texty, P7_ TA-PROV(2010)0223.
2 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf
3 http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/raw-materials/
4 Studie Vazby mezi životním prostředím a konkurenceschonpostí, Projekt ENV.G.1/ETU/2007/0041, 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf
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2. konstatuje, že Komise ve svém novém sdělení navrhuje posunout se od Iniciativy v oblasti 
surovin, aby zahrnula komoditní trhy; vybízí Komisi k odpovídajícímu oddělenému 
zaměření na komoditní trhy a Iniciativu v oblasti surovin;

3. vítá činnost Komise zaměřenou na určení kritických surovin; vyzývá Komisi, aby v ní 
pokračovala analyzováním dodavatelských řetězců závislých na kritických surovinách, 
kapacity rafinérií a vzájemného vztahu kritických surovin a s nimi souvisejících obecných 
kovů;

4. poukazuje na to, že pro efektivní strategii je klíčovým faktorem účinné řízení politiky 
v oblasti surovin; zdůrazňuje nutnost úzké koordinace mezi Komisí a členskými státy; 
doporučuje vytvořit meziresortní pracovní skupinu pro suroviny, jako je tomu ve Francii a 
Spojených státech, aby politiky vypracovávala, sledovala a přezkoumávala a aby 
zajišťovala strategickou soudržnost a podporovala vytvoření systému včasného varování; 
vyzývá Komisi, aby posilovala koordinaci mezi členskými státy se zaměřením na vnější 
rozměr; domnívá se, že nadcházející sdělení, které se bude zabývat vnějším rozměrem 
energetiky, by mohlo sloužit jako vzor;

5. trvá na tom, že Evropský parlament musí být pravidelně informován o vývoji Iniciativy 
pro oblast surovin prostřednictvím výroční zprávy o pokroku;

Příležitost pro evropský průmysl: účinnost zdrojů, recyklace a nahrazování

6. konstatuje, že výzvy v oblasti surovin představují zároveň příležitost oživit průmyslovou 
základnu EU a zvýšit konkurenceschopnost prostřednictvím ambiciózní průmyslové 
inovační strategie; konstatuje, že zlepšování účinnosti, recyklace a snížení využívaných 
zdrojů budou klíčové ve střednědobém až dlouhodobém horizontu pro 
konkurenceschopnost, udržitelnost a zabezpečení dodávek; připomíná, že Komise by měla 
podporovat sociální inovace, změny životního stylu a nové koncepce, jako je například 
ekologický leasing, chemický leasing a sdílení;

7. vítá plán Komise zahájit stěžejní iniciativu zaměřenou na účinnost zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby do ní začlenila cíl zlepšit účinnosti zdrojů o 3 % ročně bez vlivu vývoje HDP; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila spolehlivou metodiku pro měření účinnosti zdrojů;

8. domnívá se, že zdanění nerostných zdrojů není vhodný nástroj, vybízí však Komisi, aby 
prověřila, zda mohou být přínosem daně z vody a využití půdy;

9. vyzývá Komisi, aby rozšířila působnost nástrojů v oblasti ekodesignu i na suroviny, aby 
spolupracovala s normalizačními orgány, aby posoudila proveditelnost programu 
vedoucího postavení („top runner“) pro výrobky s ohledem na energetickou účinnost, aby 
posílila poradenské služby o účinnosti zdrojů, zejména pro malé a střední podniky, a 
vyzývá společnosti, aby využily Systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí; vyzývá Komisi a členské státy, aby při zadávání veřejných zakázek 
zajistily posílení postavení výrobků, které účinně využívají zdroje, a výrobků 
používajících druhotné suroviny; zdůrazňuje význam zahrnutí využívání zdrojů do 
informací o výrobku a ekoznačky s cílem posilovat postavení spotřebitele; vyzývá 
evropské normalizační orgány, aby zohlednily otázku účinnosti zdrojů při stanovování 
norem;
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10. bere na vědomí. že recyklace přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů; vyzývá 
Komisi, aby zahájila hloubkovou analýzu materiálového toku v rámci EU, zejména za 
účelem zjištění toků odpadu;

11. uvědomuje si důležitost vytváření průmyslových synergií pro recyklaci a asistování 
společnostem pro určení, jak jejich energie, odpad a vedlejší produkty mohou sloužit jako 
zdroje pro jiné; vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly takové přístupy jako ve 
Spojeném království, kde vznikl národní program průmyslové symbiózy;

12. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda mohou být již uzavřené skládky odpadu znovu 
otevřeny s cílem recyklovat případný odpadový materiál za použití nejlepších dostupných 
technologií, aby prověřila rovněž zbývající skládky důlního a metalurgického odpadu, aby 
dokončila do roku 2012 databázi lokalit důlních odpadů v EU a prosazovala směrnici 
o nakládání s odpady z těžebního průmyslu, která je nutná k zaručení, aby se tento odpad 
upravoval s využitím nejlepších dostupných technologií, a aby podpořila řízení životního 
cyklu budov s cílem zajistit recyklovatelnost materiálů použitých při jejich výstavbě;

13. vyzývá Komisi, aby podpořila partnerství v oblasti recyklace s rozvojovými zeměmi; žádá 
Komisi, aby podpořila pilotní projekty, jako jsou zóny nulového odpadu;

14. žádá Komisi, aby posoudila, jak může Evropská investiční banka pomoci snížit finanční 
rizika investic do zařízení pro recyklaci využívajících průlomové technologie;

15. vyzývá Komisi, aby vytvořila ekonomické pobídky k recyklaci surovin, které jsou 
v současnosti neekonomické a kritické, zejména vzácných zemin, aby prošetřila, jak lze 
podpořit trhy s recyklovanými materiály, například prostřednictvím zelených osvědčení 
pro recyklované materiály, požadavků na ekodesign a fiskálních pobídek, a aby zajistila, 
aby rovněž politika soudržnosti a rozpočty propagovaly účinnost zdrojů a recyklaci;

16. zdůrazňuje, že je nutné bojovat proti nezákonné přepravě odpadu a je nutné stanovit 
celosvětový systém udělování osvědčení zařízením pro recyklaci; konstatuje, že je 
důležité, aby spolupracovaly vnitrostátní celní orgány; vyzývá Komisi, aby prověřila, zda 
je nutné vytvořit kolektivní mechanismus pro informování orgánů o nelegální přepravě 
odpadu; žádá Komisi, aby analyzovala nelegální odpadové toky; žádá Komisi, aby 
podporovala účinné rozlišení v celních prohlášeních u nového a použitého zboží a 
zabývala se tímto problémem v rámci prováděcích pravidel k Modernizovanému celnímu 
kodexu Společenství;

17. vyzývá Komisi, aby stanovila priority a vyčlenila finanční prostředky na výzkum 
recyklace v průběhu životního cyklu, nahrazování a energetické účinnosti využíváním 
finančních zdrojů z FP7 a FP8, zejména pro kritické suroviny, jako jsou vzácné zeminy; 
trvá na tom, že v oblasti surovin je důležité evropské inovační partnerství; vyzývá Komisi, 
aby uzavřela takové partnerství do roku 2012;

18. vyjadřuje politování nad tím, že se sdělení nezabývá nahrazováním; vyzývá proto Komisi, 
aby rozšířila svou činnost zaměřenou na tuto oblast, zejména v souvislosti se vzácnými 
zeminami, a to zvýšením podnětu k financování výzkumu;

Udržitelné dodávky v rámci EU
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19. vítá spolupráci národních geologických průzkumů a zveřejnění výroční evropské knihy 
surovin; zdůrazňuje, že součástí by měly být údaje o druhotných surovinách a získávání 
hodnotných látek z městských odpadů (urban mining); vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
je nutné vytvořit geologickou službu EU, která by propojovala provádění národních 
průzkumů a spolupracovala s mezinárodními partnery; podporuje činnost Komise 
v oblasti zlepšování geologické znalostní základny EU; vyzývá Komisi, aby zveřejnila 
mapu zdrojů v Unii;

20. potvrzuje, že hlavní směry programu Natura 2000 poskytují kvalitní základ, v jehož 
mezích musí probíhat těžební činnost k neenergetickým účelům; konstatuje, že kodexy 
postupů pro dosažení výjimečných technických, sociálních a ekologických vlastností jsou 
důležitými nástroji; vyzývá Komisi, aby chránila environmentálně citlivé oblasti, kde se 
mohou nacházet suroviny, jako je Arktida, Barentsovo moře a Grónsko;

21. poukazuje na význam výzkumu a vývoje udržitelné těžby k minimalizaci dopadů této 
těžby na životní prostředí a nežádoucí sociální dopady;

22. zdůrazňuje význam dovedností a odborné přípravy a úlohu geologů a inženýrů; vyzývá 
Komisi, aby navázala úzký dialog se sociálními partnery na tomto poli;

Spravedlivé a udržitelné dodávky surovin na mezinárodní úrovni

23. vítá záměr EU realizovat diplomacii v oblasti surovin, zejména ve vztahu ke kritickým 
surovinám; domnívá se, že je nutné ve velmi krátké době stanovit prioritní opatření pro 
vzácné zeminy;

24. považuje obstarání zdrojů za odpovědnost společností; žádá však Komisi, aby zvážila, jak 
by bylo možné nefinančně podporovat koncepty, jako je evropský holding v oblasti 
surovin;

25. vyzývá Komisi, aby zhodnotila výsledek sporu WTO proti Číně a, pokud je to vhodné, 
v budoucnosti využívala mechanismy WTO;

26. konstatuje důležitost vztahů mezi EU a Afrikou a významnost dohody uzavřené v červnu 
2010 v Addis Abebě; trvá na tom, aby bylo toto partnerství založeno na vzájemných 
zájmech;

27. vyjadřuje politování nad tím, že ve sdělení nejsou jmenovány další regiony nebo země; 
vyzývá Komisi, aby uzavřela další oboustranně výhodná partnerství se zeměmi bohatými 
na zdroje; domnívá se, že EU by měla nabídnout partnerství podle modelu infrastruktura-
zdroje; vyzývá EU, aby podpořila rozvojové země bohaté na zdroje v rozvíjení jejich 
geologických znalostí; navrhuje v této souvislosti vytvoření společně financovaných míst 
na geologických fakultách;

28. je znepokojen tím, že není určena strategie pro spolupráci s Čínou; zdůrazňuje, že je nutné 
vést s Čínou dialog v oblasti technologií; vyzývá Komisi, aby prověřila, jak lze s Čínou 
vytvořit pilotní projekty pro udržitelnou těžbu, nahrazování či recyklaci kritických 
surovin;
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29. souhlasí, že rozvojová politika hraje roli v tom, že napomáhá zemím proměnit jejich 
bohaté zdroje na udržitelný a inkluzívní růst, mimo jiné tím, že podporuje řádnou správu 
věcí veřejných a transparentnost; nepovažuje rozvojovou politiku za nástroj diplomacie 
v oblasti surovin; souhlasí s tím, že dohody o obchodu by měly skýtat potřebnou pružnost, 
jestliže mají podpořit rozvojové země ve vytváření vazeb od těžebního k domácímu 
průmyslu; domnívá se, že je v této souvislosti nutné respektovat svrchovanost zemí 
v nakládání se zdroji;

30. vyzývá Komisi, aby budováním kapacit pomohla rozvojovým zemím překonat asymetrii 
informací při jednáních o surovinách a těžebních smlouvách;

31. zdůrazňuje, že podnikové systémy sociální odpovědnosti sehrávají důležitou úlohu 
z hlediska dodržování vysokých environmentálních, sociálních a pracovních standardů 
v zahraničí a používání nejlepších dostupných technologií; vyzývá společnosti v EU, aby 
vytvořily vhodný kodex chování pro ty, kdo vyvíjejí činnost ve třetích zemích; vyzývá 
Komisi, aby se v souvislosti se spornými nerosty inspirovala právním předpisem Dodd-
Frank přijatým ve Spojených státech; podporuje iniciativu pro transparentnost těžebního 
průmyslu; domnívá se, že tyto standardy by se měly vztahovat v prvé řadě na projekty, 
které získaly finanční prostředky z EU, například od Evropské investiční banky; vyzývá 
Komisi, aby se zde více využívala technologie „otisků prstů“ a aby podpořila pilotní 
projekty založené na zkušenostech, které byly získány v rámci hledání „otisků prstů 
v případě koltánu“;

32. vítá činnost OECD, G-9 a G-20 zaměřenou na oblast surovin a udržitelnosti; podporuje 
zahrnutí nečlenských zemí OECD do těchto diskusí; vyzývá k vytvoření strategické 
spolupráce mezi EU, Spojenými státy a Japonskem týkající se kritických surovin a 
spočívající ve společné poptávce a nabídce údajů, společném prognózování, výměně 
osvědčených postupů, analyzování dodavatelských řetězců, zkoumání možnosti 
společných strategických skladů a ve vytvoření společných projektů výzkumu a vývoje; 
žádá Komisi, aby zkoumala proveditelnost mezinárodní iniciativy v oblasti statistiky 
kritických surovin na základě příkladu Společné iniciativy v oblasti dat (JODI);

o

o o

33. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Evropský průmysl v otázkách dodávek surovin čelí stále obtížnější situaci. Obzvláště to platí 
pro 14 kritických surovin, které určila Evropská komise. Nárůst světové poptávky ve spojení 
s nedostatkem dodávek způsobeným dlouhými lhůtami v těžebním průmyslu a zvýšené 
uplatňování vývozních omezení na zdroje ze strany bohatých zemí má nejen dopad na to, že 
ceny stoupají do rekordních výšek, jako v případě mědi, ale také se může potenciálně projevit 
v nedostatečných dodávkách. Kromě toho je EU u celé řady surovin, zejména u těch 
kritických, vysoce závislá na vývozech. V případě vzácných zemin je toho názorným 
příkladem Čína, která v současné době ovládá 97 % světové produkce a snižuje svůj vývoz.

Není to nijak zanedbatelný problém, jelikož budoucnost průmyslu Evropské unie do značné 
míry závisí na neenergetických nezemědělských surovinách. Tyto zdroje jsou obzvlášť 
důležité pro přechod na nízkouhlíkové a udržitelné hospodářství, neboť se používají ve 
vysoce technicky vyspělých výrobcích, jako jsou katalyzátory, baterie nebo zařízení pro 
obnovitelné energie.

Kromě toho nedostatek zdrojů může vyostřit vztahy na mezinárodní politické scéně a 
případně vyústit v boj o zdroje a rozevřít nůžky mezi zeměmi bohatými na zdroje a zeměmi 
chudými na zdroje.  Takový vývoj by nikomu neprospěl. Proto je nutné definovat nové 
přístupy, které by se inovativním a inovace podporujícím způsobem zabývaly otázkou 
neenergetických nezemědělských surovin, zejména zdrojů, které jsou označovány jako 
nejvíce kritické, aby nakonec nedocházelo k situacím, které nejsou nikomu ku prospěchu. 

V této souvislosti tvoří Iniciativa pro oblast surovin důležitý první krok. Evropská unie musí 
vytvořit soudržnou a cílenou strategii s prioritními opatřeními, hlavně pokud jde o ty 
nejkritičtější druhy surovin. Za tím účelem by Evropská komise měla rozlišovat mezi 
odpovídajícím zaměřením na Iniciativu pro oblast surovin a na komoditní trhy, a navíc by 
měla vytvořit pracovní skupinu pro oblast surovin, která by propojovala všechna příslušná 
generální ředitelství. Taková meziresortní pracovní skupina by měla určovat prioritní opatření 
pro kritické suroviny, jako jsou vzácné zeminy, a může zajistit strategickou soudržnost. 
Francie a Spojené státy již takové pracovní skupiny mají..

Průmyslová inovační strategie pro zabezpečení surovin a naší konkurenceschopnosti

Každá strategie pro suroviny se nevyhnutelně musí zaměřit na zvýšení inovací z toho 
pohledu, jak evropský průmysl využívá suroviny, neboť se jedná o zásadní příspěvek k naší 
konkurenceschopnosti, udržitelnosti a zabezpečení dodávek. Tyto výzvy v oblasti surovin je 
nutné proměnit v příležitosti, které oživí průmyslovou sílu Evropy využitím našeho potenciálu 
v oblasti inovací a výzkumu a vývoje, což je jeden z hlavních aspektů stěžejní iniciativy 
Komise Unie inovací, průmyslové politiky pro Evropu, stěžejní iniciativy v oblasti účinnosti 
zdrojů a inovačního partnerství zaměřeného na oblast surovin. Jestliže nám ostatní země 
v oblasti surovin konkurují, je nutné, abychom se zaměřili na vlastní silné stránky, které 
spočívají především v naší schopnosti inovací a naší silné tradici ve výzkumu a vývoji.

Zásadní význam bude mít naše působení na poli účinnosti zdrojů, recyklace v celém životním 
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cyklu, nahrazování a udržitelné důlní těžby. Německá agentura pro účinnost materiálů 
například vypočítala, že díky efektivnějším postupům lze ročně ušetřit zhruba 100 miliard 
EUR. Díky takovému snížení nákladů by se dramaticky zvedla konkurenceschopnost. 
Obdobně by poklesly emise CO2 a využívání zdrojů a tím by se, kvůli poklesu poptávky, 
zvýšilo naše zabezpečení zdrojů. Totéž platí pro recyklaci, která pozitivně přispívá k boji proti 
změně klimatu. Podle údajů průmyslu je například množství hliníku získaného recyklací 
o 95 % nižší, než když hliník pochází z nového materiálu. Pro recyklaci je rovněž k dispozici 
obrovské množství zdrojů pro získávání hodnotných látek z městských odpadů. Dále lze 
pokračovat případným znovuotevřením starých skládek. Podle údajů průmyslu by již 
v případě, že 4 % skládek by tvořily kovy a odpadové materiály, byly jen v Německu 
k dispozici pro obnovu miliony tun. A v neposlední řadě odvětví recyklace skýtá mnoho 
pracovních míst a další může vytvořit. Proto je důležité, aby toto odvětví bylo podporováno a 
posilováno, mimo jiné tím, že se zajistí, aby recyklace měla přednost před spalováním.

Například Japonsko poskytlo téměř 1 miliardu EUR, k níž soukromý sektor přidá další 
miliardu, pro řešení účinnosti zdrojů, recyklace a dalších opatření na posílení postavení 
Japonska v oblasti vzácných zemin. Japonsko si v tomto směru vytyčilo předběžný cíl, že 
v příštích letech sníží své využití vzácných zemin o třetinu.

Evropská unie musí zajistit, aby ji ostatní neporazili v její konkurenceschopnosti díky své 
vyšší účinnosti. Máme k dispozici celou škálu politických opatření pro zabezpečení naší 
budoucí konkurenceschopnosti, mimo jiné ekodesign, financování FP7 a FP8, recyklační 
politiky a další tvůrčí ekonomické pobídky pro stimulaci tolik potřebných inovací v oblasti
zdrojů i materiálů.

V této souvislosti nabývá vytvoření inovačního partnerství zaměřeného na oblast surovin na 
mimořádné naléhavosti. Dalším klíčovým aspektem, který je třeba lépe zakotvit do Iniciativy 
Evropské komise pro oblast surovin, je nahrazování. Totéž platí pro změny životního stylu a 
sociální inovace, například ekologický leasing a sdílení. K tomu, abychom měli vizi, je dále 
důležité vytyčit předběžné cíle. EU by měla stanovit roční cíl pro účinnost zdrojů v objemu 
3 % a zaměřit se na snížení svého využívání zdrojů o 6 až 10 tun ročně na osobu do roku 
2050.

Důležitou roli hraje v tomto kontextu i udržitelná těžba. Evropská unie má přirozeně rovněž 
své zásoby surovin, například vzácných hornin ve Švédsku, a soustavně zlepšuje svou 
geologickou znalostní základnu prostřednictvím projektů, jako je PRO-MINE. Tuto činnost 
lze rovněž posílit zlepšením spolupráce mezi jednotlivými národními geologickými 
průzkumy, které má Komise v plánu uskutečnit. Obdobně má EU dobrý základ pro šetrnou 
těžbu neenergetických surovin v podobě svého dokumentu obsahujícího hlavní směry 
programu Natura 2000. I zde může Evropská unie pokročit vpřed díky rozvíjení lepších a 
udržitelnějších těžebních technologií. Obzvláště důležité budou těžební technologie šetrné 
k životnímu prostředí, jelikož těžba některých zdrojů, například vzácných zemin, může mít za 
následek radioaktivitu. Tyto technologie ve spojení s vysokými environmentálními a 
sociálními standardy zajistí rovnováhu mezi udržitelností a zabezpečením dodávek a navíc 
zlepší pověst evropských firem v zahraničí, za předpokladu, že budou tyto podmínky 
soustavně dodržovány a zdokonalovány. Bezesporu tak vzniknou i lepší obchodní příležitosti 
v zemích bohatých na zdroje, neboť ty si uvědomí, že je výhodné, aby evropské společnosti 
v jejich zemi vyvíjely činnost podle přísných norem EU, nikoli korporace ze třetích zemí. 
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Diplomacie v oblasti surovin

Kromě průmyslové inovační strategie, jejímž cílem je snížit spotřebu a zvýšit recyklaci, navíc 
k udržitelnému domácímu potenciálu EU, bude Evropská unie muset přirozeně i nadále 
spoléhat při dodávkách surovin na vnější dodavatele. Zásadní význam tedy má diplomacie 
v oblasti surovin.

V této souvislosti musí Evropská unie uzavřít oboustranně výhodná partnerství skýtající 
vzájemný prospěch pro země bohaté na suroviny i EU samotnou. Kromě partnerství mezi EU 
a Afrikou by EU mohla prosazovat i partnerství se zeměmi východní Evropy, Latinské 
Ameriky nebo Asie. V úvahu přichází hlavně Čína, neboť je producentem většiny kritických 
vzácných zemin.  Člověk musí rovněž rozlišovat mezi jednotlivými zeměmi a jejich 
hospodářským rozvojem. Přístup pod heslem „infrastruktura výměnou za zdroje“ kupříkladu 
lze uplatňovat jen na některé rozvojové státy. Zde by evropský průmysl mohl vytvářet 
průmyslové klastry tvořené těžebními a stavebními společnostmi. Pro jiné země, především ty 
bohaté na zdroje na vyšší úrovni rozvoje, takový model zkrátka není zajímavý. Pro tyto země 
zní taktika „zdroje za technologii a know-how“. Takový přístup by bylo možné zaujmout i 
v případě našich vztahů s Čínou. Dejme tomu, že pro určité krátké období potřebujeme 
přístup k čínským vzácným horninám, dokud nebudou uvedena do provozu nová těžební 
zařízení například ve Spojených státech, v Kanadě a Austrálii. Stejně tak Peking má v tomto 
období nesmírný zájem o moderní technologie, než zahájí vlastní vnitrostátní vývoj 
technologií. V takovém případě může na základě těchto okolností vzniknout dobrý obchod. 

Současně by EK mohla posoudit, jak jinak než finančně podporovat surovinové holdingy, 
které spojují velký počet evropských společností, za účelem získání surovin. Obdobně mohou 
mít jiné společnosti zájem přijmout strategii vertikální integrace, aby posílily bezpečnost 
svých surovin.

Evropská komise by měla rovněž zajistit, aby společnosti EU při své činnosti realizované 
v zahraničí dodržovaly ekologické a sociální normy, a tak dále upevňovaly dobré vztahy EU 
se zeměmi bohatými na zdroje. V této problematice by Evropská unie měla následovat 
příkladu Spojených států v podobě zákona Dodd-Frank a požadovat, aby v zájmu 
transparentnosti a zajištění řádné správy společnosti zveřejnily, zda čerpají své zdroje 
z regionů, kde se odehrávají konflikty a aby těžební průmysl zveřejňoval své platby 
zahraničním vládám. Při nabízení důvěryhodného partnerství zemím bohatým na zdroje nesmí 
Evropská unie také pro takové účely zneužívat nástroj rozvojové politiky. Platí to zejména pro 
obecný systém obchodních preferencí nebo Evropský rozvojový fond. Namísto toho by EU 
měla zemím bohatým na zdroje pomoci překonat dlouhodobé problémy, jako je asymetrie 
informací při jednáních o surovinách a těžebních smlouvách, neboť mnohým vládám chybí 
odbornost k náležitému posouzení jejich přírodních zdrojů a následně je pro ně obtížné uzavřít 
výhodný obchod. 

V neposlední řadě by Evropská unie měla propojovat svou činnost s dalšími průmyslovými i 
nově se rozvíjejícími zeměmi s cílem vytvářet synergie. Kromě OECD a G-8/G-20 by Komise 
měla navázat konkrétní spolupráci se Spojenými státy a s Japonskem. Ta by mohla spočívat 
mimo jiné ve sdílení dat nebo ve vytváření společných programů výzkumu a vývoje.
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A konečně pro úspěšné řešení výzev v oblasti surovin potřebuje Evropská unie komplexní a 
integrovanou strategii zaměřenou na krátkodobá i dlouhodobá opatření, která lze provádět na 
vnitrostátní i mezinárodní úrovni, zejména ve vztahu ke kritickým surovinám, jako jsou 
vzácné zeminy. Jádrem musí být průmyslová inovační strategie založená na účinnosti zdrojů a 
recyklaci, což jsou jediná opatření, která odpovídajícím způsobem řeší trojnásobnou výzvu 
zajistit budoucí konkurenceschopnost, udržitelnost a zabezpečit dodávky.

BODY ODŮVODNĚNÍ

 Ač je to nezvyklé, z důvodu nedostatku prostoru v aktivní části zprávy uvádím níže body 
odůvodnění, které mám v úmyslu později předložit v podobě pozměňovacích návrhů:

A. vzhledem k tomu, že EU potřebuje silnou průmyslovou základnu a zelený průmysl, což 
z velké míry závisí na odpovídajících dodávkách surovin, aby se proměnila 
v nízkouhlíkovou ekonomiku a zachovala si konkurenceschopnost;

B. vzhledem k tomu, že celosvětová poptávka po surovinách dlouhodobě stoupá;

C. vzhledem k tomu, že vývoj nových technologií bude nadále zvyšovat poptávku po 
zdrojích, které jsou pro rozvoj těchto odvětví nezbytné;

D. vzhledem k tomu, že mezinárodní dodávka je částečně omezena vývozními kvótami a 
ceny v důsledku toho stoupají k rekordním hodnotám;

E. vzhledem k tomu, že trhu prospívají spravedlivé a rovné podmínky pro všechny;

F. vzhledem k tomu, že zvýšený boj o suroviny může zhoršit mezinárodní vztahy a vést ke
sporům o zdroje; 

G. vzhledem k tomu, že tyto výzvy mohou být příležitostí pro nová inovační partnerství 
založená na vzájemně výhodné spolupráci mezi EU a třetími zeměmi;

H. vzhledem k tomu, že průmyslová inovační strategie zaměřená na zvýšení účinnosti a
recyklaci podporuje udržitelnost, konkurenceschopnost a zabezpečení dodávek;

I. vzhledem k tomu, že je mimořádně důležité přijmout včasná a rozhodná opatření pro 
provádění účinné strategie a realizaci výsledků evropské iniciativy pro oblast surovin;


