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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μία αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την 
Ευρώπη
(2011/XXXX(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2011 με τίτλο «Η 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν τις αγορές βασικών εμπορευμάτων και τις 
πρώτες ύλες» (COM(2011)0025),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 2008 με τίτλο 
«Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες - κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας για ανάπτυξη 
και απασχόληση στην Ευρώπη» (COM(2008)0699),

– έχοντας υπόψη την έκθεση «Πρώτες ύλες που έχουν κρίσιμη σημασία για την ΕΕ» της 
Υποομάδας της Ομάδας Εφοδιασμού Πρώτων Υλών της ΓΔ Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανίας1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο 
«Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής τής 26ης Ιανουαρίου 2011 με τίτλο «Μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους – Εμβληματική πρωτοβουλία στο 
πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”» (COM(2011)0021),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Χάρτης 
πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)112/4),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο 
«Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης - Η 
ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο» (COM(2010)0614),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο 
«Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 -Ένωση 
καινοτομίας» (COM(2010)0546),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο 
«Εμπόριο, ανάπτυξη και παγκόσμιες υποθέσεις: Η εμπορική πολιτική ως βασική 
συνιστώσα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕΕ» (COM(2010)0612),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Ολοκληρωμένη 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf
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βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης»1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τα απόβλητα ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τη στρατηγική 
ΕΕ 20203,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την «Μη ενεργειακή εξόρυξη 
μεταλλευμάτων και Πρόγραμμα Natura 2000» της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής4,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 
4ης Νοεμβρίου 2008, με τίτλο «Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες - κάλυψη των 
ουσιωδών αναγκών μας για ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη» (COM(2008)0699) 
(SEC(2008)2741),

– έχοντας υπόψη την έκθεση 2009 σχετικά με την πολιτική για τις πρώτες ύλες της Γενικής 
Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής5,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με θέμα «Δεσμοί μεταξύ περιβάλλοντος και 
ανταγωνιστικότητας» της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής6,

– έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, για την 
"αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ προς όφελος της χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και 
αειφόρου ανάπτυξης Αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης", COM(2010) 629 τελικό),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο 
«Εδραίωση των σχέσεων ΕΕ-Αφρικής» (COM (2010)0634 τελικό),

– έχοντας υπόψη την επερχόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το εμπόριο και την 
ανάπτυξη,

– έχοντας υπόψη τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ντόχα,

– έχοντας υπόψη την Κοινή Στρατηγική Αφρικής-ΕΕ του 2007 και τη Δήλωση της 
Τρίπολης στο πλαίσιο της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Αφρικής, στις 29/30 Νοεμβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη την τρέχουσα υπόθεση σε πλαίσιο ΠΟΕ σχετικά με 9 πρώτες ύλες εκ 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2011)0093.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2011)0037.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 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 Μελέτη ‘Οι δεσμοί μεταξύ περιβάλλοντος και ανταγωνιστικότητας’, Πρόγραμμα ENV.G.1/ETU/2007/0041, 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf
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μέρους ΕΕ, ΗΠΑ και Μεξικού εναντίον Κίνας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7 
0000/2011),

Μία στρατηγική για τις Πρώτες Ύλες

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έθεσε σε περίοπτη θέση το θέμα των μη ενεργειακών 
και μη γεωργικών πρώτων υλών (ΠΥ) με την πρωτοβουλία της για τις πρώτες ύλες 
(ΠΠΥ) το 2008·

2. επισημαίνει τη νέα ανακοίνωση της Επιτροπής που κινείται πέραν των ΠΠΥ προκειμένου 
να περιλαμβάνει τις αγορές αγαθών· καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί κατά τον δέοντα 
τρόπο στις αγορές αγαθών και στην ΠΠΥ ξεχωριστά·

3. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής για τον εντοπισμό των κρίσιμης σημασίας πρώτων υλών 
(CRM)· καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει την πορεία αυτή αναλύοντας τις αλυσίδες 
εφοδιασμού που εξαρτώνται από τις CRM, την ικανότητα επεξεργασίας και την διάδραση 
μεταξύ CRM και των σχετικών βασικών τους μετάλλων·

4. επισημαίνει ότι ο αποτελεσματικός χειρισμός της πολιτικής για τις πρώτες ύλες είναι
βασικής σημασίας για μία αποτελεσματική στρατηγική· τονίζει την ανάγκη στενού 
συντονισμού μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών· συνιστά τη συγκρότηση μιας 
διατομεακής ομάδας για τις πρώτες ύλες όπως συμβαίνει στη Γαλλία και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες προκειμένου να εκπονήσει, να ελέγξει και να αναθεωρήσει πολιτικές, να 
εξασφαλίσει στρατηγική συνοχή και να προωθήσει την εγκαθίδρυση ενός συστήματος 
έγκαιρης προειδοποίησης· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον συντονισμό μεταξύ των 
κρατών μελών σε σχέση με την εξωτερική διάσταση· πιστεύει ότι η επερχόμενη 
ανακοίνωση για την εξωτερική διάσταση της ενέργειας θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως 
παράδειγμα·

5. επιμένει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για την 
ανάπτυξη της ΠΠΥ με ετήσιες εκθέσεις προόδου·

Μία ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία: επάρκεια πόρων, ανακύκλωση και 
υποκατάσταση

6. επισημαίνει ότι οι προκλήσεις σε σχέση με τις πρώτες ύλες αποτελούν επίσης ευκαιρία 
για την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας μέσω μιας φιλόδοξης βιομηχανικής καινοτόμου στρατηγικής· 
επισημαίνει ότι η μεσοπρόθεσμη έως και μακροπρόθεσμη αύξηση της 
αποτελεσματικότητας, της ανακύκλωσης και της μείωσης της χρήσης των πόρων θα 
αποτελέσουν τη βάση της ανταγωνιστικότητας, αειφορίας και ασφάλειας εφοδιασμού· 
παρατηρεί ότι η κοινωνική καινοτομία, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και οι νέες έννοιες 
όπως η οικολογική μίσθωση, η χημική μίσθωση και επιμερισμός θα έπρεπε να 
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υποστηριχθούν από την Επιτροπή·

7. χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής για μία εμβληματική πρωτοβουλία σε σχέση με την 
αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει έναν 
στόχο βελτίωσης της χρησιμοποίησης των πόρων της τάξης του 3% ετησίως καθαρά στο 
πλαίσιο της εξέλιξης του ΑΕΠ· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μία αξιόπιστη 
μεθοδολογία μέτρησης της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων·

8. πιστεύει ότι ένας φόρος για τους ορυκτούς πόρους δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο, 
καλεί όμως την Επιτροπή να διερευνήσει το κατά πόσον θα ήταν επωφελής ένας φόρος 
για τη χρήση των υδάτων και της γης·

9. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τα μέσα του οικολογικού σχεδιασμού στις πρώτες ύλες, 
να συνεργασθεί με τους φορείς τυποποίησης, να αξιολογήσει το εφικτό ενός 
αποκλειστικού προγράμματος για προϊόντα σε σχέση με την αποτελεσματική χρήση των 
πόρων, να ενισχύσει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αποτελεσματική αυτή χρήση, 
ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καλεί τις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν το 
Πλαίσιο Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τις δημόσιες προμήθειες προκειμένου να προωθηθούν 
τα προϊόντα που παράγονται με αποτελεσματική χρήση των πόρων και τα προϊόντα που 
χρησιμοποιούν δευτερογενείς πρώτες ύλες· τονίζει την αξία που έχει η συμπερίληψη της 
χρήσης των πόρων στις πληροφορίες για τα προϊόντα και την οικολογική επισήμανση 
προς όφελος του καταναλωτή· καλεί τους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης να 
ενσωματώσουν το θέμα της αποτελεσματική χρήσης των πόρων στον καθορισμό των 
προδιαγραφών·

10. επισημαίνει τη συνεισφορά την ανακύκλωσης στη μείωση των αερίων θερμοκηπίου· 
καλεί την Επιτροπή να προβεί σε μία ανάλυση σε βάθος σε σχέση με τις ροές των υλών, 
ιδίως προκειμένου να εντοπισθούν οι ροές των απορριμμάτων·

11. επισημαίνει τη σημασία που έχει η δημιουργία βιομηχανικών συνεργιών για την 
ανακύκλωση και προκειμένου να βοηθηθούν οι εταιρείες να ανακαλύψουν με ποιο τρόπο 
η ενέργεια που παράγουν, τα απορρίμματά τους και τα υποπροϊόντα τους μπορούν να 
χρησιμεύσουν ως πόροι για άλλους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν προσεγγίσεις όπως εκείνη του Ηνωμένου Βασιλείου με το Εθνικό 
Πρόγραμμα Βιομηχανικής Συμβίωσης·

12. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το κατά πόσον οι χώροι απόθεσης απορριμμάτων που 
έχουν κλείσει θα μπορούσαν να ανοίξουν και πάλι για την ανακύκλωση υλικών που 
προέρχονται από διάλυση με τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες (ΒΑΤ), να εξετάσει 
επίσης τα ορυκτά και μεταλλουργικά απορρίμματα προκειμένου να δημιουργηθεί έως το 
2012 μία ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τους χώρους ορυκτών απορριμμάτων και να 
εφαρμοσθεί η οδηγία σχετικά με τα απορρίμματα αυτά, να φροντίσει ότι τα απορρίμματα 
αυτά θα κατεργαστούν με τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και να ενθαρρύνει την εφ' 
όρου ζωής διαχείριση των κτιρίων εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανακυκλωσιμότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους·

13. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει εταιρικές σχέσεις ανακύκλωσης με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει πιλοτικά προγράμματα 



PR\856578EL.doc 7/14 PE458.600v01-00

EL

όπως οι ζώνες με μηδενικά απορρίμματα·

14. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕ) μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των οικονομικών κινδύνων για τις επενδύσεις σε 
σχέση με τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης με καινοτόμες τεχνολογίες·

15. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση των 
απαραίτητων πρώτων υλών που σήμερα δεν είναι οικονομικά αποδοτικές, 
περιλαμβανομένων των σπανίων γαιών, να διερευνήσει το κατά πόσον οι αγορές 
ανακυκλωμένων υλικών μπορούν να υποστηριχθούν μεταξύ άλλων με πράσινα 
πιστοποιητικά για ανακυκλωμένα υλικά, απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και 
φορολογικά κίνητρα και να φροντίσει ώστε η πολιτική συνοχής και οι προϋπολογισμοί να 
συμβάλουν επίσης στην προώθηση της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων και 
την ανακύκλωση·

16. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης της παράνομης μεταφοράς απορριμμάτων και της 
θέσπισης ενός παγκοσμίου πλαισίου πιστοποίησης για τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης· 
επισημαίνει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών τελωνειακών αρχών· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το κατά πόσον είναι αναγκαίος ένας συλλογικός μηχανισμός 
ενημέρωσης των αρχών για τις παράνομες ροές απορριμμάτων· ζητεί από την Επιτροπή 
να εξετάσει τις ροές των παράνομων απορριμμάτων· ζητεί από την Επιτροπή να 
προωθήσει μία αποτελεσματική διάκριση στις τελωνειακές δηλώσεις μεταξύ καινουργών 
και μεταχειρισμένων προϊόντων ρυθμίζοντας το θέμα αυτό στις εκτελεστικές διατάξεις 
του εκσυγχρονισμένου κοινοτικού τελωνειακού κώδικα·

17. ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει τις προτεραιότητες και να προβλέψει 
προϋπολογισμό για την έρευνα σε σχέση με την δια βίου ανακύκλωση, την υποκατάσταση 
και την αποτελεσματική χρήση των πόρων χρησιμοποιώντας τη χρηματοδότηση FP7 και 
FP8 ιδίως για τις απαραίτητες πρώτες ύλες όπως οι σπάνιες γαίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την καινοτομία σε σχέση με τις πρώτες 
ύλες· καλεί την Επιτροπή να κηρύξει μία τέτοια εταιρική σχέση το 2011·

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η υποκατάσταση δεν περιλαμβάνεται στην 
ανακοίνωση· καλεί ως εκ τούτου συμφωνία την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες της 
στον τομέα αυτό, ιδίως σε σχέση με τις σπάνιες γαίες ενισχύοντας τη χρηματοδότηση για 
την έρευνα·

Βιώσιμος εφοδιασμός της ΕΕ

19. χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών γεωλογικών αναλύσεων και τη δημοσίευση 
ενός ευρωπαϊκού εγχειριδίου για τις πρώτες ύλες· υπογραμμίζει ότι τα δεδομένα σχετικά 
με τους δευτερογενείς πόρους και την εκμετάλλευση των πόλεων θα έπρεπε να 
συμπεριλαμβάνονται· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει το κατά πόσο η δημιουργία 
μιας γεωλογικής υπηρεσίας της ΕΕ που θα προωθεί τις εργασίες των εθνικών αναλύσεων 
και εργασιών με τους διεθνείς εταίρους είναι αναγκαία· υποστηρίζει το έργο της 
Επιτροπής σε σχέση με τη βελτίωση των βάσεων γεωλογικής γνώσης της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να δημοσιεύσει έναν χάρτη σε σχέση με τους πόρους της Ένωσης·

20. τονίζει εκ νέου ότι οι κατευθυντήριες γραμμές NATURA 2000 παρέχουν μία υγιή βάση 
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υπό την οποία θα μπορούν να πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες εξόρυξης χωρίς 
ενεργειακούς σκοπούς· παρατηρεί ότι οι κώδικες πρακτικής για την επίτευξη του 
τεχνικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αριστείου είναι σημαντικά μέσα· καλεί την 
Επιτροπή να προστατεύσει τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές που ενδέχεται να 
έχουν πρώτες ύλες όπως η Αρκτική, η Θάλασσα Μπάρεντ και η Γροιλανδία·

21. επισημαίνει τη σημασία της έρευνας και ανάπτυξης στην βιώσιμη εξορυκτική 
δραστηριότητα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό ίχνος και οι αρνητικές 
από κοινωνικής πλευράς συνέπειες·

22. τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και της κατάρτισης καθώς και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γεωλόγοι και οι μηχανικοί· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει εκ 
του σύνεγγυς διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο αυτό·

Δίκαιος και βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων υλών

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να ακολουθήσει μία διπλωματία για τις πρώτες 
ύλες, ιδίως τις απαραίτητες· πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις κατά 
προτεραιότητα για τις σπάνιες γαίες βραχυπρόθεσμα·

24. θεωρεί ότι εμπίπτει στην ευθύνη των εταιρειών η προμήθεια πόρων· ζητεί ωστόσο από 
την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον έννοιες όπως ένας ευρωπαϊκός όμιλος για τις 
πρώτες ύλες θα μπορούσαν να υποστηριχθούν κατά τρόπο διάφορο του οικονομικού·

25. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει το αποτέλεσμα της προσφυγής ενώπιον του ΠΟΕ 
εναντίον της Κίνας και να προβεί στο μέλλον σε χρήση των μηχανισμών του ΠΟΕ όπου 
αυτό χρειάζεται·

26. επισημαίνει τη σημασία των σχέσεων Αφρικής-ΕΕ και τη συμφωνία της Αντισαμπέμπα 
τον Ιούνιο του 2010· επιμένει ότι η εταιρική αυτή σχέση πρέπει να βασίζεται στο 
αμοιβαίο συμφέρον·

27. εκφράζει τη λύπη του γιατί η ανακοίνωση δεν αναφέρει άλλες περιοχές ή χώρες· καλεί 
την Επιτροπή να συνάψει άλλες αμοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις με τις χώρες που 
είναι πλούσιες σε πόρους· πιστεύει ότι η ΕΕ θα έπρεπε να προσφέρει εταιρικές σχέσεις 
«υποδομής σε σχέση με τους πόρους»· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες 
χώρες που είναι πλούσιες σε πόρους προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις τους από 
γεωλογικής πλευράς· προτείνει στο πλαίσιο αυτό τη θέσπιση εδρών στις σχολές 
γεωλογίας που θα χρηματοδοτούνται από κοινού·

28. εκφράζει την ανησυχία του γιατί η στρατηγική συνεργασίας με την Κίνα δεν έχει 
εντοπιστεί· τονίζει την ανάγκη ενός τεχνολογικού διαλόγου με την Κίνα· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει το κατά πόσον θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πιλοτικά 
προγράμματα με την Κίνα σε σχέση με την βιώσιμη εξόρυξη, υποκατάσταση ή 
ανακύκλωση των βασικών πρώτων υλών·

29. αναγνωρίζει ότι η αναπτυξιακή πολιτική διαδραματίζει κάποιο ρόλο βοηθώντας τις 
διάφορες χώρες να μετατρέψουν τον πλούτο τους σε πόρους καθώς και σε βιώσιμη και 
περιεκτική ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, ενισχύοντας τη διακυβέρνηση και τη διαφάνεια· δεν 
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θεωρεί την αναπτυξιακή πολιτική ένα διπλωματικό εργαλείο για τις πρώτες ύλες· 
συμφωνεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα έπρεπε να παρουσιάζουν την αναγκαία 
ελαστικότητα προκειμένου να υποστηριχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες εις τρόπον ώστε 
να δημιουργήσουν δεσμούς μεταξύ της εξορυκτικής και της τοπικής βιομηχανίας τους· 
πιστεύει ότι η εθνική κυριαρχία των χωρών που κατέχουν πόρους πρέπει να γίνει σεβαστή 
στο πλαίσιο αυτό· 

30. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να υπερκεράσουν τη μη 
ισορροπημένη ενημέρωση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων συμβάσεων σχετικά με τις 
πρώτες ύλες και την εξόρυξη με την οικοδόμηση ικανοτήτων·

31. τονίζει το ρόλο της κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών όσον αφορά την τήρηση αυστηρών 
κανόνων από περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εργασιακής πλευράς χρησιμοποιώντας τις 
καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές· καλεί τις εταιρείες της ΕΕ να αναπτύξουν τον δέοντα 
κώδικα συμπεριφοράς για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες· καλεί 
την Επιτροπή να ακολουθήσει το παράδειγμα του νόμου Dodd-Frank των ΗΠΑ σε σχέση 
με τα ορυκτά που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες· υποστηρίζει την Πρωτοβουλία 
Διαφάνειας για τις Εξορυκτικές Βιομηχανίες (EITI)· πιστεύει ότι οι προδιαγραφές αυτές 
θα έπρεπε ιδιαίτερα να εφαρμόζονται για προγράμματα που λαμβάνουν χρηματοδότηση 
της ΕΕ όπως επί παραδείγματι από την ΕΤΕ· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη χρήση 
των τεχνολογιών «δακτυλικού αποτυπώματος» και να προωθήσουν πιλοτικά 
προγράμματα βασιζόμενα στις εμπειρίες του «δακτυλικού αποτυπώματος coltan»· 

32. χαιρετίζει τις εργασίες για τη βιωσιμότητα σε πλαίσιο ΟΟΣΑ, G8 και G20· υποστηρίζει 
τη σύνδεση των χωρών που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ με τις εργασίες αυτές· ζητεί την 
καθιέρωση μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ, ΗΠΑ και Ιαπωνίας σε σχέση με τις 
βασικές πρώτες ύλες με την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με την ζήτηση και προσφορά, 
τις κοινές προβλέψεις, τις ανταλλαγές των βελτίστων πρακτικών, την ανάλυση των 
αλυσίδων εφοδιασμού, τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας κοινών στρατηγικών 
αποθεμάτων και τη θέσπιση κοινών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης· ζητεί από την 
Επιτροπή να διερευνήσει το εφικτό μιας διεθνούς πρωτοβουλίας στατιστικής σε σχέση με 
τις βασικές πρώτες ύλες εμπνεόμενη από παράδειγμα της κοινής πρωτοβουλίας σχετικά 
με τα δεδομένα των οργανισμών (JODI)·

33. αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία αντιμετωπίζει μία όλο και πιο δυσχερή κατάσταση σε σχέση με την 
προμήθεια πρώτων υλών. Τούτο συμβαίνει ιδιαίτερα στην περίπτωση των 14 κρίσιμων 
πρώτων υλών που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει. Η αυξανόμενη ζήτηση παγκοσμίως 
συνδυαζόμενη με την έλλειψη εφοδιασμού λόγω του μακρού χρόνου προετοιμασίας στην 
εξορυκτική βιομηχανία και την αυξημένη προσφυγή σε περιορισμούς εξαγωγών από τις 
χώρες που είναι πλούσιες σε πόρους, δεν ωθούν μόνο τις τιμές σε ύψη ρεκόρ, όπως συμβαίνει 
για το χαλκό, αλλά και οδηγούν σε πιθανή έλλειψη εφοδιασμού. Επιπλέον, η ΕΕ εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές πολλών πρώτων υλών ιδίως κρίσιμης σημασίας. Οι σπάνιες 
γαίες αποτελούν ιδιάζουσα περίπτωση δεδομένου ότι η Κίνα ελέγχει σήμερα το 97% της 
παγκόσμιας παραγωγής και προβαίνει σε περικοπές των εξαγωγών της·

Τούτο είναι σημαντικό δεδομένου ότι το βιομηχανικό μέλλον της ΕΕ εξαρτάται σε τελευταία 
ανάλυση και σε μεγάλο βαθμό από μη ενεργειακές και μη γεωργικές πρώτες ύλες. Οι πηγές 
αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη μετάβαση σε μία βιώσιμη και με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα οικονομία δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται σε προϊόντα ιδιαίτερα προηγμένης 
τεχνολογίας όπως οι καταλύτες, οι συσσωρευτές ή στις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επιπλέον, η έλλειψη των πόρων είναι δυνατόν να επιβαρύνει το διεθνές πολιτικό προσκήνιο 
με πιθανό αποκορύφωμα έναν ανταγωνισμό για πόρους και τη διεύρυνση των αποστάσεων 
μεταξύ των χωρών που είναι πλούσιες σε πόρους και των ελλειμματικών. Ουδείς δύναται να 
επωφεληθεί από ένα τέτοιο σενάριο. Χρειάζεται ως εκ τούτου να αναπτυχθούν νέες 
προσεγγίσεις σε σχέση με τις μη ενεργειακές και μη αγροτικές πρώτες ύλες, ιδίως τους 
πόρους που έχουν εντοπισθεί ως περισσότερο κρίσιμης σημασίας κατά έναν καινοτόμο και 
προωθούντα την καινοτομία τρόπο προκειμένου σε τελευταία ανάλυση να αποφευχθούν 
παιχνίδια με μηδενικό άθροισμα.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα. 
Η ΕΕ χρειάζεται να αναπτύξει μία συνεπή και στοχευμένη στρατηγική με ενέργειες 
προτεραιότητας, ιδίως για τις πλέον κρίσιμες πρώτες ύλες· προς τούτο, η Επιτροπή θα έπρεπε 
όχι μόνο να προβεί σε διαφοροποιήσεις μεταξύ της πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες και των 
αγορών αλλά θα έπρεπε επίσης να συστήσει μία ομάδα εργασίας για τις πρώτες ύλες στο 
πλαίσιο της οποίας θα εκπροσωπούνται όλες οι σχετικές γενικές διευθύνσεις. Μία τέτοια 
ομάδα θα έπρεπε να αναπτύξει δράσεις προτεραιότητας για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, ιδίως 
τις σπάνιες γαίες, και να εξασφαλίσει τη στρατηγική συνοχής. Η Γαλλία και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες έχουν ήδη δημιουργήσει τέτοιες ομάδες εργασίας.

Μία βιομηχανική καινοτόμος στρατηγική για την εξασφάλιση πρώτων υλών και η 
ανταγωνιστικότητά μας

Η οποιαδήποτε στρατηγική για τις πρώτες ύλες θα πρέπει σε τελευταία ανάλυση να 
επικεντρωθεί στην αύξηση της καινοτομίας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες χρησιμοποιούν τις πρώτες ύλες δεδομένου ότι τούτο θα συμβάλλει σημαντικά 
στην ανταγωνιστικότητά μας, τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια εφοδιασμού. Η πρόκληση 
των πρώτων υλών πρέπει να μετατραπεί σε μία ευκαιρία προκειμένου να ενισχυθεί η 
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βιομηχανική ισχύς της Ευρώπης ενισχύοντας την καινοτομία της Ευρώπης και το δυναμικό 
της σε σχέση με την έρευνα και την ανάπτυξη που αποτελεί μία από τις βασικές πτυχές της 
εμβληματικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής για την καινοτομία στην Ένωση, τη βιομηχανική 
πολιτική για την Ευρώπη, την εμβληματική πρωτοβουλία για την επάρκεια πόρων και την 
εταιρική σχέση καινοτομίας για τις πρώτες ύλες. Στο βαθμό που άλλες χώρες μας 
ανταγωνίζονται στον τομέα των πρώτων υλών, πρέπει να επικεντρωθούμε στις δυνάμεις μας, 
οι οποίες συνίστανται στην ικανότητά μας για καινοτομία και στην ισχυρή μας παράδοση 
στην έρευνα και την ανάπτυξη.

Εντάσσοντας τα στοιχεία αυτά στους τομείς της ενεργειακής επάρκειας, η ανακύκλωση 
cradle-to-cradle (από λίκνο σε λίκνο), η υποκατάσταση και η βιώσιμη εκμετάλλευση του 
ορυκτού πλούτου θα είναι κρίσιμης σημασίας. Επί παραδείγματι, η γερμανική υπηρεσία 
επάρκειας υλικών υπολόγισε ότι θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν 100 δισ. περίπου ετησίως 
με αποτελεσματικότερες διαδικασίες. Τούτο θα μπορούσε να αυξήσει δραστικά την 
ανταγωνιστικότητα μειώνοντας το κόστος. Ταυτόχρονα, περικόπτει τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακος και τη χρήση των πόρων αυξάνοντας επομένως την ασφάλεια εφοδιασμού σε 
πόρους χαμηλώνοντας τη ζήτηση. Το ίδιο ισχύει για την ανακύκλωση, που συμβάλλει θετικά 
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επί παραδείγματι, σύμφωνα με τη βιομηχανία, 
το αλουμίνιο που λαμβάνεται από την ανακύκλωση είναι κατά 95% χαμηλότερο δεδομένου 
ότι παράγεται από αγνή ύλη. Για την ανακύκλωση είναι επίσης διαθέσιμες μεγάλες ποσότητες 
πόρων στις πόλεις. Μπορούμε επίσης να προχωρήσουμε περισσότερο ανοίγοντας 
ενδεχομένως παλαιούς χώρους ταφής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τη βιομηχανία, στην 
περίπτωση που οι παλαιοί χώροι απόθεσης περιέχουν μέταλλα σε ποσοστό μόλις 4% όπως 
επίσης και υλικά από διάλυση, τούτο ισοδυναμεί ήδη σε εκατ. τόνων που θα μπορούσαν να 
αναπτυχθούν μόνο στην Γερμανία. Τέλος, ο τομέας της ανακύκλωσης προσφέρει υψηλό 
αριθμό θέσεων εργασίας και μπορεί να δημιουργήσει ακόμη περισσότερες. Στο πλαίσιο αυτό, 
είναι σημαντικό να στηριχθεί και να ενισχυθεί ο τομέας αυτός εξασφαλίζοντας μεταξύ άλλων 
ότι η ανακύκλωση θα προηγείται της καύσης.

Άλλες χώρες προβαίνουν ήδη σε φιλόδοξες ενέργειες. Η Ιαπωνία επί παραδείγματι, τοποθετεί 
ποσόν ύψους 1 δισ. ευρώ με προοπτική να προσελκύσει άλλο ένα δισ. από την ιδιωτική 
βιομηχανία προκειμένου να αντιμετωπισθεί η επάρκεια πόρων, η ανακύκλωση και άλλα 
μέτρα εις τρόπον ώστε να ενισχυθεί η κατάστασή της σε σχέση με τα στοιχεία των σπανίων 
γαιών. Στο πλαίσιο αυτό, έχει θέσει ισχυρό προκαταρκτικό στόχο να περικόψει τη χρήση 
σπανίων γαιών κατά ένα τρίτο στα επόμενα έτη.

Η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπερκερασθεί η ανταγωνιστικότητά της από την 
αυξημένη αποτελεσματικότητα άλλων μερών. Έχουμε στη διάθεσή μας μεγάλο φάσμα 
πολιτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλισθεί η μελλοντική μας ανταγωνιστικότητα 
περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων του οικολογικού σχεδιασμού, της χρηματοδότησης FP7 και 
FP8, των πολιτικών ανακύκλωσης καθώς και άλλων δημιουργικών οικονομικών κινήτρων 
προκειμένου να προωθηθεί η πολυπόθητη καινοτομία στον τομέα των πόρων και των υλικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η θέσπιση μιας καινοτόμου εταιρικής σχέσης για τις πρώτες ύλες είναι 
ιδιαίτερα επείγουσα. Η υποκατάσταση αποτελεί επίσης κρίσιμη πτυχή που πρέπει να ενταχθεί 
καλύτερα στην πρωτοβουλία της Επιτροπής για τις πρώτες ύλες. Το ίδιο ισχύει για τις 
αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις κοινωνικές καινοτομίες όπως η οικολογική μίσθωση και ο 
επιμερισμός. Προκειμένου να έχουμε ένα όραμα είναι επίσης σημαντικό να τεθούν 
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προκαταρκτικοί στόχοι. H ΕΕ θα έπρεπε να θέσει έναν στόχο ενεργειακής επάρκειας σε 
ετήσια βάση της τάξης του 3% με σκοπό να μειωθεί η χρήση των πόρων κατά κεφαλήν και σε 
ετήσια βάση κατά 6% έως 10 τόνους έως το 2050.

Η βιώσιμη εξόρυξη διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό. Η ΕΕ κατέχει 
φυσικά αποθέματα πρώτων υλών, επί παραδείγματι σπάνιες γαίες στη Σουηδία και συνεχίζει 
να αυξάνει τη γεωλογική της γνώση με προγράμματα όπως το PRO-MINE. Το έργο αυτό 
μπορεί επίσης να αυξηθεί με τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων εθνικών 
γεωλογικών επιθεωρήσεων, που η Επιτροπή σχεδιάζει να αναλάβει. Ταυτόχρονα, η ΕΕ 
διαθέτει μία ισχυρή βάση για την υγιή εξόρυξη μη ενεργειακών πρώτων υλών με το έγγραφο 
κατευθυντηρίων γραμμών NATURA 2000. Στο σημείο αυτό επίσης, η ΕΕ μπορεί να 
σημειώσει πρόοδο συνεχίζοντας να αναπτύσσει καλύτερα και με τρόπο βιώσιμο 
αποτελεσματικές τεχνολογίες εξόρυξης. Οι περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον 
τεχνολογίες εξόρυξης θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές ιδίως στο βαθμό που η εξόρυξη 
ορισμένων πόρων, όπως οι σπάνιες γαίες, είναι δυνατόν να προκαλέσει ραδιενέργεια. Οι 
τεχνολογίες αυτές συνδυαζόμενες με υψηλές περιβαλλοντικές και κοινωνικές προδιαγραφές, 
όχι μόνο θα εξασφαλίσουν ότι η βιωσιμότητα και η ασφάλεια εφοδιασμού θα είναι 
ισορροπημένες αλλά και θα αυξήσουν το κύρος των ευρωπαϊκών εταιρειών στο εξωτερικό 
στην περίπτωση που οι προϋποθέσεις αυτές τηρούνται συνεχώς και βελτιώνονται. Τούτο θα 
παράσχει επίσης σε τελευταία ανάλυση μεγαλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες στις χώρες 
που είναι πλούσιες σε πόρους δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές εταιρίες που λειτουργούν στη 
χώρα τους με τις υψηλές προδιαγραφές της ΕΕ θα έχουν οφέλη σε σχέση με τους μη 
ενωσιακούς ομίλους.

Διπλωματία Πρώτων Υλών

Πέραν της στρατηγικής για την καινοτομία στη βιομηχανία που στόχο έχει τη χαμηλότερη 
κατανάλωση πόρων και την αύξηση της ανακύκλωσης παράλληλα με το εγχώριο βιώσιμο 
δυναμικό της Ένωσης, η ΕΕ θα χρειασθεί φυσικά να εξακολουθήσει να βασίζεται σε 
εξωτερικούς προμηθευτές για τις πρώτες ύλες της. Η διπλωματία στον τομέα των πρώτων 
υλών είναι ως εκ τούτου κρίσιμης σημασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ πρέπει να καθιερώσει αμοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις, 
επωφελείς τόσο για τις πλούσιες σε πρώτες ύλες χώρες όσο και για την ίδια την ΕΕ. 
Παράλληλα με την εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ, η ΕΕ θα μπορούσε επίσης να προωθήσει 
εταιρικές σχέσεις με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής ή της Ασίας. 
Στο νου έρχεται ιδιαίτερα η Κίνα δεδομένου ότι παράγει τα περισσότερα από τα κρίσιμα 
στοιχεία σπανίων γαιών. Θα έπρεπε επίσης να προβούμε σε διάκριση μεταξύ των διαφόρων 
χωρών και της οικονομικής τους ανάπτυξης. Παραδείγματος χάριν, η προσέγγιση «υποδομές 
με αντάλλαγμα πόρους» εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες. Στην 
περίπτωση αυτή οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες θα μπορούσαν να συγκροτήσουν βιομηχανικές 
συστάδες που θα συνίστανται στην εξόρυξη και στη δημιουργία εταιριών. Για άλλες ιδιαίτερα 
πλούσιες οικονομίες με υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης, το μοντέλο αυτό είναι απλώς άνευ 
ενδιαφέροντος. Στις χώρες αυτές το παιχνίδι ονομάζεται «πόροι με αντάλλαγμα τεχνολογία 
και τεχνογνωσία». Μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί στην 
περίπτωση των σχέσεών μας με την Κίνα. Για μία δεδομένη ταχεία περίοδο επί παραδείγματι, 
χρειαζόμαστε πρόσβαση στις σπάνιες γαίες της Κίνας έως ότου λάβουν χώρα εξορυκτικές 
ενέργειες σε χώρες όπως η ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Κατά τον ίδιο τρόπο, το 
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Πεκίνο χρειάζεται την υψηλή τεχνολογία για την περίοδο αυτή μέχρις ότου αυξήσει την δική 
του τεχνολογική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να υπάρξουν συμφωνίες 
βασιζόμενες στα θεμέλια αυτά. 

Ταυτόχρονα, η ΕΕ θα μπορούσε να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίον θα μπορούσε να 
στηρίξει με μη οικονομικούς τρόπους έναν ευρωπαϊκό όμιλο για τις πρώτες ύλες που θα 
περιλαμβάνει πολυάριθμες ευρωπαϊκές εταιρείες για την προμήθεια πρώτων υλών. 
Παρομοίως, άλλες εταιρείες ενδεχομένως θα μπορούσαν να αναλάβουν μία στρατηγική 
κάθετης ολοκλήρωσης προκειμένου να ασφαλισθεί η ασφάλεια εφοδιασμού πρώτων υλών για 
τις ίδιες.

Η Επιτροπή θα έπρεπε επίσης να εξασφαλίσει ότι οι εταιρείες της ΕΕ θα τηρήσουν 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές προδιαγραφές στο πλαίσιο των εργασιών τους στο εξωτερικό 
εις τρόπον ώστε να εδραιωθούν περισσότερο οι καλές σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες που είναι 
πλούσιες σε πόρους. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ θα έπρεπε να ακολουθήσει τις ΗΠΑ σε σχέση 
με τον νόμο Dodd-Frank και να ζητήσει από τις εταιρείες να αποκαλύπτουν εάν αντλούν τους 
πόρους τους από εμπόλεμες περιοχές και να ζητεί από τις εξορυκτικές βιομηχανίες να 
αποκαλύπτουν τις πληρωμές τους σε ξένες κυβερνήσεις προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια 
και να εξασφαλισθεί η χρηστή διακυβέρνηση. Επιπλέον, προκειμένου να προσφέρει μία 
αξιόπιστη εταιρική σχέση στις πλούσιες σε πόρους χώρες, η ΕΕ δεν θα έπρεπε να προβεί σε 
κατάχρηση του εργαλείου της αναπτυξιακής πολιτικής για τους σκοπούς αυτούς. Τούτο 
συμβαίνει ιδιαίτερα στην περίπτωση του συστήματος γενικευμένων εμπορικών προτιμήσεων 
ή του ευρωπαϊκού ταμείου ανάπτυξης. Αντίθετα τούτο θα βοηθούσε στις πλούσιες σε πόρους 
χώρες να υπερκεράσουν σχετικά με θέματα όπως η ασυμμετρία της πληροφόρησης όταν 
διαπραγματεύονται συμβάσεις για πρώτες ύλες και εξόρυξη δεδομένου ότι πολλές 
κυβερνήσεις δεν διαθέτουν την εμπειρογνωμοσύνη να αποτιμήσουν σωστά την αξία των 
φυσικών τους πόρων και ως εκ τούτου τους είναι δύσκολο να συνάψουν ευνοϊκές συμφωνίες.

Τέλος, η ΕΕ θα έπρεπε να συνεργασθεί με άλλες βιομηχανικές και αναδυόμενες χώρες 
προκειμένου να δημιουργήσει συνέργιες. Παράλληλα με τον ΟΟΣΑ και την G8/G20, η 
Επιτροπή θα έπρεπε να συσφίξει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Στο πλαίσιο 
αυτό θα έπρεπε να περιλαμβάνεται η ανταλλαγή των δεδομένων ή η δημιουργία κοινών 
προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης.

Τέλος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με επιτυχία η πρόκληση των πρώτων υλών, η ΕΕ 
χρειάζεται μία συνεκτική και ολοκληρωμένη στρατηγική που θα επικεντρώνεται σε 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που μπορούν να εφαρμοσθούν σε εσωτερικό 
επίπεδο και διεθνώς, ιδίως για τις κρίσιμης σημασίας πρώτες ύλες όπως οι σπάνιες γαίες. Στο 
επίκεντρο του όλου θέματος πρέπει να βρίσκεται μία στρατηγική βιομηχανικής καινοτομίας
βασιζόμενη στην επάρκεια των πόρων και την ανακύκλωση που είναι τα μοναδικά μέτρα τα 
οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν κατά τον δέοντα τρόπο την τριπλή πρόκληση που 
συνίσταται στην εξασφάλιση της μελλοντικής ανταγωνιστικότητας, τη βιωσιμότητα και την 
ασφάλεια εφοδιασμού.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Αν και ανορθόδοξο, λόγω περιορισμένου χώρου στο κυρίως τμήμα της έκθεσης, 
παρατίθενται οι αιτιολογικές σκέψεις που προτίθεμαι να προτείνω αργότερα ως τροπολογίες:
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Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ απαιτεί μία ισχυρή βιομηχανική βάση και πράσινη 
βιομηχανία εξαρτώμενη σε μεγάλο βαθμό από τις δέουσες προμήθειες πρώτων υλών 
προκειμένου να μετακινηθεί προς την κατεύθυνση μιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα και να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια ζήτηση πρώτων υλών παρουσίασε σταθερή 
αύξηση,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος στις νέες τεχνολογίες θα συνεχίσει να αυξάνει τη 
ζήτηση πόρων που είναι βασική για την ανάπτυξη των βιομηχανιών αυτών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διεθνής εφοδιασμός είναι εν μέρει περιορισμένος από τις 
ποσοστώσεις εξαγωγών και των τιμών που φθάνουν σε επίπεδα ρεκόρ,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές επωφελούνται από δίκαιους και ισότιμους πόρους,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για τις πρώτες ύλες ενδέχεται να 
επιβαρύνει τις διεθνείς σχέσεις και να οδηγήσει σε συγκρούσεις για τους πόρους,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις αυτές είναι δυνατόν να αποτελέσουν ευκαιρία για 
νέες καινοτόμες εταιρικές σχέσεις αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και 
τρίτων χωρών,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στρατηγική βιομηχανικής καινοτομίας επικεντρωμένη στην 
αύξηση της αποτελεσματικότητας και την ανακύκλωση προωθεί την βιωσιμότητα, την 
ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια εφοδιασμού,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ύψιστης σημασίας έγκαιρες και αποφασιστικές ενέργειες 
στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής και στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε 
σχέση με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες.


