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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tõhusa Euroopa toorainestrateegia kohta
(2011/XXXX(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 2. veebruar 2011. aasta teatist „Kaubaturgude ja toorainega 
seotud probleemide lahendamine” (KOM(2011)0025);

– võttes arvesse komisjoni 4. novembri 2008. aasta teatist „Tooraineid käsitlev algatus –
majanduskasvu ja tööhõive seisukohast kriitiliste vajaduste rahuldamine” 
(KOM(2008)0699);

– võttes arvesse ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi toorainete tarnerühma töörühma 
aruannet „ELi jaoks esmatähtsad toorained”1;

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020);

– võttes arvesse komisjoni 26. jaanuari 2011. aasta teatist „Ressursitõhus Euroopa: Euroopa 
2020. aasta strateegia kohane juhtalgatus” (KOM(2011)0021);

– võttes arvesse komisjoni 8. märtsi 2011. aasta teatist „Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava” (KOM(2011)112/4); 

– võttes arvesse komisjoni 28. oktoobri 2010. aasta teatist „Üleilmastumise ajastu terviklik 
tööstuspoliitika. Jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime kesksele kohale” 
(KOM(2010)0614);

– võttes arvesse komisjoni 6. novembri 2010. aasta teatist „Euroopa 2020 – strateegiline 
juhtalgatus Innovaatiline liit” (KOM(2010)0546);

– võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2010. aasta teatist „Kaubandus, majanduskasv ja 
maailmapoliitika. Kaubanduspoliitika – ELi 2020. aasta strateegia keskne teema” 
(KOM(2010)0612);

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2011. aasta resolutsiooni üleilmastumise ajastu uue 
tööstuspoliitika kohta2;

– võttes arvesse oma 3. veebruari 2011. aasta resolutsiooni elektri- ja elektroonikaseadmete 
romude kohta3;

– võttes arvesse oma 16. juuni 2010. aasta resolutsiooni ELi 2020. aasta strateegia kohta4;

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2011)0093.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2011)0037.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0223.
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– võttes arvesse Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi suunisdokumenti energia 
tootmiseks mittekasutatavate mineraalsete toorainete kaevandamise ja Natura 2000 
kohta1;

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti, mis on lisatud komisjoni 4. novembri 
2008. aasta teatisele „Tooraineid käsitlev algatus – majanduskasvu ja tööhõive seisukohast 
kriitiliste vajaduste rahuldamine” (KOM(2008)0699) (SEK(2008)2741);

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi toorainepoliitika 
2009. aasta aruannet2; 

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi uuringut keskkonna ja 
konkurentsivõime vaheliste seoste kohta3;

– võttes arvesse komisjoni 10. novembri 2010. aasta rohelist raamatut „Kaasavat 
majanduskasvu ja säästvat arengut toetav ELi arengupoliitika. ELi arengupoliitika mõju 
suurendamine” (KOM(2010)0629, lõplik);

– võttes arvesse komisjoni 10. november 2010. aasta teatist „ELi ja Aafrika suhete 
tugevdamine” (KOM(2010)0634, lõplik);

– võttes arvesse peagi avaldatavat komisjoni teatist kaubanduse ja arengu kohta;

– võttes arvesse käimasolevat Doha läbirääkimiste vooru;

– võttes arvesse 2007. aasta Aafrika-ELi ühisstrateegiat ja 29.–30. novembril 2010 
toimunud Aafrika ja ELi kolmandal tippkohtumisel vastu võetud Tripoli deklaratsiooni;

– võttes arvesse WTOs käsitlemisel olevat ELi, USA ja Mehhiko kohtuasja Hiina vastu 
üheksa tooraine küsimuses; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
arengukomisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ning keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni arvamusi (A7-0000/2011),

Toorainestrateegia

1. kiidab heaks asjaolu, et komisjon pööras oma 2008. aasta tooraineid käsitlevas algatuses 
palju tähelepanu energia tootmiseks mittekasutatavate ja mittepõllumajanduslike 
toorainete küsimusele;

2. võtab teadmiseks komisjoni uue teatise ning asjaolu, et see hõlmab lisaks 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf
2 http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/raw-materials/
3 Uuring „The links between the environment and competitiveness”, projekt ENV.G.1/ETU/2007/0041, 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf
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mittepõllumajanduslike toorainete küsimusele kaubaturgude küsimust; palub komisjonil 
kaubaturgude ja mittepõllumajanduslike toorainete küsimusi piisaval määral eraldi 
käsitleda;

3. väljendab rahulolu komisjoni tegevuse üle esmatähtsate toorainete kindlaksmääramisel; 
kutsub komisjoni üles seda jätkama ning analüüsima tarneahelaid, mis sõltuvad 
esmatähtsatest toorainetest, töötlemisvõimsusest ning esmatähtsate toorainete ja nendega 
seotud mitteväärismetallide vastastoimest;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et toorainetepoliitika tõhus juhtimine on tõhusa strateegia 
seisukohast väga oluline; rõhutab vajadust komisjonisisese ja liikmesriikide vahelise 
tihedama koostöö järele; soovitab luua Prantsusmaa ja Ameerika Ühendriikide eeskujul 
talitustevahelise toorainetega tegeleva töökonna strateegiate väljatöötamiseks, jälgimiseks 
ja ülevaatamiseks, et tagada strateegiline kooskõla ja toetada varajase hoiatamise süsteemi 
loomist; palub komisjonil edendada välise mõõtme kooskõlastamist liikmesriikide vahel; 
on veendunud, et peagi avaldatav teatis energiapoliitika välismõõtme kohta võiks olla 
eeskujuks;

5. nõuab, et Euroopa Parlamenti teavitataks iga-aastase arenguaruande kaudu korrapäraselt 
tooraineid käsitleva algatuse arengust;

Euroopa tööstuse võimalused: ressursitõhusus, ringlussevõtt ja materjalide asendamine

6. märgib, et toorainetega seotud probleemid kätkevad endas ka võimalust tugevdada ELi 
tööstusliku baasi ja suurendada konkurentsivõimet ulatusliku tööstusuuenduste strateegia 
abil; märgib, et tõhususe suurendamine, ringlussevõtt ja ressursside kasutamise 
vähendamine on lähemas ja kaugemas tulevikus konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse ja 
varustuskindluse võtmeks; märgib, et komisjon peaks toetama sotsiaalseid uuendusi, 
eluviiside muutmist ja uusi kontseptsioone, näiteks öko-liisingut ning keemiliste ainete 
liisimist ja jagamist;

7. kiidab heaks komisjoni kava käivitada ressursitõhusust käsitlev juhtalgatus; kutsub 
komisjoni üles liituma ressursside tõhusama kasutamise eesmärgiga, mis moodustab 
vähemalt 3% SKP kasvust aastas; palub komisjonil arendada välja usaldusväärne 
metoodika ressursitõhususe mõõtmiseks;

8. on veendunud, et maavaramaks ei ole asjakohane vahend, kuid palub komisjonil uurida, 
kas vee ja maa kasutamise maksud võiksid kasu tuua;

9. palub komisjonil võtta seoses toorainetega kasutusele ökodisaini vahendid, teha koostööd 
standardiasutustega, hinnata top runner-programmi sobivust toodetele ressursitõhususest 
lähtudes, tugevdada ressursitõhususe nõustamisteenuseid, eelkõige VKEde jaoks, ning 
kutsub ettevõtjaid üles kasutama keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi (EMAS); 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kasutama riigihankeid ressursitõhusate ning teisesest 
toormest valmistatud toodete edendamiseks; rõhutab, et tarbijate mõjuvõimu 
suurendamiseks on kasulik lisada loodusvarade kasutamisega seotud teave 
tootekirjeldusse ja ökomärgisele; kutsub Euroopa standardiasutusi üles arvestama 
standardite kehtestamisel alati ressursitõhususega;
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10. märgib ringlussevõtu tähtsust kasvuhoonegaaside vähendamisel; palub komisjonil 
algatada põhjalik ELi materjaliringluse analüüs, et teha eelkõige kindlaks jäätmevood;

11. märgib, et on oluline luua tööstuses ringlussevõtuga seotud energiat ning aidata 
ettevõtjatel välja selgitada, kuidas teised ettevõtjad saaksid kasutada ressursina nende 
toodetud energiat, jäätmeid ja kõrvalsaadusi; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
edendama Ühendkuningriigi riikliku tööstussümbioosi programmi taolisi tegutsemisviise;

12. palub komisjonil uurida, kas suletud prügilaid võiks uuesti avada, et võtta 
taaskasutamiseks sobivad jäägid parima võimaliku tehnoloogia abil ringlusse; samuti 
palub uurida metallurgias ja kaevandamise käigus tekkinud jäätmete allesjäänud prügilaid, 
et viia 2012. aastaks lõpule kaevandusjäätmete prügilate andmebaasi koostamine ja 
jõustada kaevandusjäätmete direktiiv, et tagada nende jäätmete töötlemine parima 
võimaliku tehnoloogia abil; lisaks palub komisjonil julgustada ehitiste elutsükli haldamist, 
et tagada ehitamiseks kasutatava materjali ringlussevõetavus;

13. palub komisjonil toetada ringlussevõtmise alaseid partnerlussuhteid arengumaadega; 
palub komisjonil toetada katseprojekte, nagu jäätmevabad piirkonnad;

14. palub komisjonil hinnata, kuidas Euroopa Investeerimispank saaks aidata vähendada 
finantsriske, mis on seotud investeeringutega murrangulist tehnoloogiat kasutavatesse 
ringlussevõtukäitistesse;

15. palub komisjonil arendada majanduslikke stiimuleid praegu majanduslikult 
ebaotstarbekate esmatähtsate toorainete (sealhulgas haruldased muldmetallid) ringlusse 
võtmiseks, uurida, kuidas toetada ringlussevõetavate materjalide turgusid, muu hulgas ka 
ringlussevõetavate materjalide roheliste sertifikaatide, ökodisaini nõuete ja 
maksusoodustuste abil; lisaks palub komisjonil tagada, et ka ühtekuuluvuspoliitikat ja 
eelarvet kasutataks ressursitõhususe ja ringlussevõtu edendamiseks;

16. rõhutab vajadust võidelda ebaseadusliku jäätmeveoga ning luua ringlussevõtuga 
tegelevate ettevõtjate üleilmne sertifitseerimissüsteem; märgib eri liikmesriikide 
tolliametnike koostöö tähtsust; palub komisjonil uurida, kas on vaja ühist korda 
ametiasutuste teavitamiseks ebaseaduslikust jäätmeveost; palub komisjonil uurida 
ebaseaduslikke jäätmevoogusid; palub komisjonil edendada uute ja kasutatud kaupade 
põhjalikku eristamist tollideklaratsioonides ning kehtestada vastav kord ajakohastatud 
tolliseadustiku rakendussätetega;

17. palub komisjonil määrata kindlaks eelkõige esmatähtsate toorainete, näiteks haruldaste 
muldmetallide elutsükli, ringlussevõtu, asendamise ja ressursitõhususe teadusuuringute 
prioriteedid ja kinnitada uuringute eelarve, kasutades seitsmenda ja kaheksanda 
raamprogrammi finantsvahendeid; rõhutab tooraineid käsitleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse tähtsust; palub komisjonil käivitada see partnerlus 2011. aastal;

18. peab kahetsusväärseks, et teatises ei käsitleta materjalide asendamise küsimust; palub 
seetõttu komisjonil toetada tööd selles valdkonnas teadusuuringute rahastamise kaudu, 
eelkõige seoses haruldaste muldmetallidega;

Jätkusuutlikud tarned ELis
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19. tunneb heameelt liikmesriikide geoloogiliste uuringute ja iga-aastase Euroopa toorainete 
aastaraamatu avaldamise raames tehtava koostöö üle; rõhutab, et aastaraamatusse tuleks 
lisada andmed teiseste toorainete kohta ning kasulike materjalide eraldamise kohta 
olmeprügist; palub komisjonil hinnata, kas on vaja luua ELi geoloogiateenistus, mis 
kooskõlastaks riiklikke uurimusi ja teeks koostööd rahvusvaheliste partneritega; toetab 
komisjoni tööd ELi geoloogia alaste alusteadmiste parandamisel; palub komisjonil anda 
välja liidu loodusvarade kaart;

20. kinnitab taas, et NATURA 2000 suunised annavad kindla aluse muuks kui energia 
tootmiseks kasutatavate toorainete kaevandamiseks; märgib, et tegevusjuhised tehnika- ja 
keskkonnaalase ning sotsiaalse pädevuse saavutamiseks on olulised töövahendid; palub 
komisjonil kaitsta keskkonnatundlikke piirkondi, kus võib leiduda tooraineid, näiteks 
Arktika, Barentsi meri ja Gröönimaa;

21. märgib teadus- ja arendustegevuse tähtsust säästlikul kaevandamisel keskkonnamõjude 
vähendamiseks ning kahjulike sotsiaalsete tagajärgede vältimiseks; 

22. rõhutab oskuste ja koolituste tähtsust ning geoloogide ja inseneride olulist rolli; palub 
komisjonil seoses sellega astuda tööturu osapooltega tihedasse dialoogi;

Õiglane ja säästlik rahvusvaheline toorainetega varustamine

23. tunneb heameelt ELi kavatsuse üle rakendada toorainediplomaatiat, eelkõige seoses 
esmatähtsate toorainetega; on veendunud, et haruldaste muldmetallide valdkonna esmased 
meetmed tuleb välja arendada väga lühikese aja jooksul; 

24. on seisukohal, et loodusvarade hankimine kuulub ettevõtjate vastutusalasse; siiski palub 
komisjonil kaaluda, kuidas mitterahaliselt toetada toorainetega seotud kontseptsioone, 
nagu Euroopa toorainete valdusühing (European RM Holding);

25. palub komisjonil hinnata Hiina-vastase kohtuasja lahendit WTOs ning kasutada tulevikus 
vajadusel WTO mehhanisme; 

26. märgib Aafrika-ELi suhete ning 2010. aasta juuni Addis Abeba kokkuleppe olulisust; 
nõuab, et see partnerlus põhineks vastastikusel huvil;

27. peab kahetsusväärseks, et teatises ei nimetata muid piirkondi ega riike; palub komisjonil 
luua teisi vastastikku kasu toovaid partnerlusi ressursirikaste riikidega; on veendunud, et 
EL peaks tegema neile ettepaneku infrastruktuuri ja loodusvarade alaseks partnerluseks; 
palub ELil toetada ressursirikkaid arengumaid geoloogiliste teadmiste arendamisel; 
soovitab sellega seoses ühiselt rahastatavate õppetoolide loomist geoloogia teaduskondade 
juurde;

28. tunneb muret selle üle, et ei ole kindlaks määratud strateegiat koostööks Hiinaga; rõhutab 
vajadust tehnoloogiateemalise dialoogi järele Hiinaga; palub komisjonil uurida, kuidas 
saaks algatada esmatähtsate toorainete säästliku kaevandamise, asendamise ja 
ringlussevõtu katseprojekte Hiinaga; 

29. nõustub, et arengupoliitika etendab tähtsat osa, aidates riikidel muuta oma ressursirikkust 
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jätkusuutlikuks ja kaasavaks majanduskasvuks ning parandades muu hulgas 
valitsemistava ja läbipaistvust; on seisukohal, et arengupoliitika ei ole toorainediplomaatia 
vahend; nõustub, et kaubanduslepingutega tuleks tagada vajalik paindlikkus arengumaade 
toetamiseks mäetööstuse ja kohaliku tööstuse vaheliste sidemete loomisel; on veendunud, 
et sellega seoses tuleb austada riikide loodusvarade alast suveräänsust; 

30. palub komisjonil aidata arengumaadel suutlikkuse suurendamise abil kõrvaldada 
teabeasümmeetria läbirääkimistel toorainete ja kaevandamist käsitlevate lepingute üle;

31. rõhutab ettevõtjate sotsiaalse vastutuse rolli, mis seisneb kõrgete keskkonna-, sotsiaalsete 
ja tööalaste standardite järgimises välismaal ja parimate olemasolevate tehnoloogiate 
kasutamises; kutsub ELi ettevõtjaid üles koostama tegevusjuhendit neile, kes tegutsevad 
kolmandates riikides; kutsub komisjoni üles järgima USA Dodd-Franki eelnõud, mis 
käsitleb konfliktimineraale; toetab mäetööstuse läbipaistvuse algatust (EITI); on 
veendunud, et neid standardeid tuleks kohaldada eelkõige projektidele, mida rahastab EL, 
näiteks Euroopa Investeerimispank; palub komisjonil seoses sellega suurendada nn 
spektraalsete „sõrmejälgede“ tehnoloogia kasutamist ja edendada kolumbiit-tantaliidi 
„sõrmejälje” kogemusel põhinevaid katseprojekte;

32. tunneb heameelt Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning rühmituste 
G8 ja G20 töö üle toorainete ja säästva arengu valdkonnas; toetab OECDsse 
mittekuuluvate riikide kaasamist nendesse aruteludesse; nõuab strateegilise koostöö 
algatamist ELi, USA ja Jaapani vahel esmatähtsate toorainete valdkonnas, et jagada 
andmeid nõudluse ja pakkumise kohta, ühiselt prognoosida, vahetada häid tavasid, 
analüüsida tarneahelaid, uurida ühiste strateegiliste varude võimalusi ning algatada 
ühiseid teadus- ja arendustegevuse projekte; palub komisjonil uurida esmatähtsaid 
tooraineid käsitleva rahvusvahelise statistika algatuse võimalikkust algatuse Joint 
Organisations Data Initiative (JODI) eeskujul; 

o

o o

33. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikidele.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Seoses toorainete tarnimisega muutub Euroopa tööstuse olukord üha raskemaks. Nii on see 
eelkõige seoses Euroopa Komisjoni poolt kindlaks määratud 14 esmatähtsa toorainega. 
Suurenev ülemaailmne nõudlus, millega kaasneb pakkumise puudumine, kuna kaevandamise 
alustamisele mäetööstuses kulub palju aega ning ressursirikaste riikide ekspordipiirangute 
tõttu, mitte ainult ei tõsta hindu rekordilistesse kõrgustesse, nagu see juhtus vasega, vaid 
põhjustab ka võimalikke tarnehäireid. Lisaks sõltub EL suures osas paljude (eriti 
esmatähtsate) toorainete ekspordist. Haruldased muldmetallid on üks konkreetne valdkond, 
kus 97% ülemaailmsest toodangust pärineb hetkel Hiinast, kes piirab haruldaste 
muldmetallide eksporti.

See on tähtis, kuna lõppude lõpuks sõltub Euroopa Liidu tööstuse tulevik suures osas sellistest 
energia tootmiseks mittekasutatavatest ja mittepõllumajanduslikest toorainetest. Need 
loodusvarad on eriti olulised üleminekul vähem süsihappegaasiheiteid tekitavale ja 
jätkusuutlikule majandusele, kuna neid kasutatakse kõrgtehnoloogilistes toodetes, näiteks 
katalüsaatorites ja patareides, ning taastuvenergia tootmisel.

Lisaks võib ressursside nappus raskendada rahvusvahelist poliitilist suhtlemist, kulmineerudes 
võib-olla võitlusega ressursside pärast ning suurendades lõhet ressursirikaste ja -vaeste riikide 
vahel. Selline sündmustekäik ei ole kellelegi kasulik. Seetõttu tuleb arendada uusi 
lähenemisviise energia tootmiseks mittekasutatavate ja mittepõllumajanduslike toorainete 
küsimusele – eelkõige seoses esmatähtsate loodusvaradega – uuenduslikul ja innovatsiooni 
edendaval viisil, et lõpptulemusena vältida nullsummamängu. 

Seetõttu on tooraineid käsitlev algatus tähtis esimene samm. Euroopa Liit peab välja töötama 
ühtse ja eesmärgistatud strateegia koos esmatähtsate meetmetega, eelkõige seoses 
esmatähtsate toorainetega. Selleks peaks Euroopa Komisjon mitte ainult käsitlema eraldi 
mittepõllumajanduslike toorainete ja kaubaturgude küsimusi, vaid tuleks moodustada ka 
tooraineid käsitlev töörühm, mis hõlmab kõiki asjaomaseid peadirektoraate. Selline 
talitustevaheline töörühm peaks esmatähtsate toorainete, eelkõige haruldaste muldmetallide 
jaoks välja töötama esmased meetmed ja tagama strateegilise ühtsuse. Prantsusmaa ja 
Ameerika Ühendriigid on juba moodustanud sellised töörühmad. 

Tööstusuuenduste strateegia toorainete ja Euroopa Liidu konkurentsivõime tagamiseks

Kõik toorainestrateegiad peavad lõppkokkuvõttes keskenduma innovatsiooni suurendamisele 
toorainete kasutamisel Euroopa tööstuses, kuna see suurendaks märkimisväärselt Euroopa 
Liidu konkurentsivõimet, säästvat arengut ja varustuskindlust. Toorainetega seotud probleeme 
tuleks näha kui võimalust suurendada Euroopa tööstuse võimsust ning kasutada ära meie 
uuendustegevuse ning teadus- ja arendustegevuse potentsiaali – see on üks olulisemaid 
komisjoni innovaatilise liidu strateegilise juhtalgatuse, Euroopa tööstuspoliitika, 
ressursitõhususe strateegilise juhtalgatuse ning tooraineid käsitleva innovatsioonialase 
partnerluse aspekte. Kui teised riigid konkureerivad meiega toorainete valdkonnas, tuleks 
meil keskenduda oma tugevatele külgedele, milleks on eelkõige meie 
innovatsioonisuutlikkuses ning tugev teadusuuringute ja arendustegevuse traditsioon.
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Väga oluline on neid tugevaid külgi kasutada ressursitõhususe, jäätmevaba ringlussevõtu, 
materjalide asendamise ja säästliku kaevandamise valdkonnas. Näiteks Saksamaa 
materjalitõhususe agentuur arvutas, et tõhusamate protsesside abil saaks aastas kokku hoida 
umbes 100 miljardit eurot. Kulude vähendamine suurendaks oluliselt konkurentsivõimet. 
Samal ajal väheneks süsinikdioksiidi heide ja loodusvarade kasutamine, mis vähendaks 
nõudlust ja suurendaks nii meie varustatust ressurssidega. Sama kehtib ka ringlussevõtu 
puhul, mis aitab kaasa kliimamuutusega võitlemisele. Näiteks tööstustootjate sõnul on 
ringlussevõtu tulemusena saadud alumiinium 95 % odavam toormematerjalist toodetud 
alumiiniumist. Kasulike materjalide eraldamiseks olmeprügist ja nende ringlussevõtuks on 
olemas ka suures koguses allikaid. Peale selle on võimalik uuesti avada ka vanu prügilaid. 
Isegi kui ainult 4% prügilatest leiduks metalle ja jääke, tähendaks see tööstustootjate sõnul 
juba ainuüksi Saksamaal miljoneid tonne taaskasutatavat materjali. Ja viimasena (kuigi mitte 
vähem olulisena) tuleks nimetada seda, et taaskasutussektoris on arvukalt töökohti ning neid 
võib veelgi juurde luua. Seoses sellega on oluline seda valdkonda toetada ja tugevdada, 
tagades muu hulgas, et ringlussevõttu eelistataks jäätmete põletamisele. 

Teised riigid juba võtavad ambitsioonikaid meetmeid. Näiteks Jaapan investeerib 
ressursitõhususe, ringlussevõtu ja muude meetmete edendamiseks lisaks erasektorist tulevale 
miljardile eurole veel ligi 1 miljard eurot, et parandada olukorda seoses haruldaste 
muldmetallidega. Sellega seoses on Jaapan püstitanud esialgse eesmärgi vähendada 
lähiaastatel haruldaste muldmetallide kasutamist kolmandiku võrra.

Euroopa Liit peab tagama, et teda ei ületataks konkurentsivõime poolest, kuna teised riigid on 
oma tõhusust parandanud. Euroopa Liidu konkurentsivõime säilitamise nimel tuleb meil 
laiendada oma kasutuses olevaid poliitilisi meetmeid (sealhulgas ökodisain, seitsmenda ja 
kaheksanda raamprogrammi finantsvahendid, ringlussevõtu tegevuspõhimõtted ning muud 
loovad majanduslikud stiimulid), et edendada hädavajalikku innovatsiooni seoses ressursside 
ja materjalidega.

Sellega seoses on tooraineid käsitleva innovatsioonialase partnerluse loomine eriti 
hädavajalik. Ka materjalide asendamine on ülioluline aspekt, mida tuleb Euroopa Komisjoni 
tooraineid käsitleva algatusega paremini siduda. Sama kehtib ka eluviiside muutmise ja 
sotsiaalsete uuenduste puhul, nagu ökoliising ja jagamine. Ka esialgsete eesmärkide 
püstitamine on ülevaate omamiseks tähtis. EL peaks püstitama eesmärgi suurendada 
ressursitõhusust 3% aastas ning seadma sihiks loodusvarade kasutamise vähendamise 2050. 
aastaks 6–10 tonnini inimese kohta.

Säästlikul kaevandamisel on siin samuti oluline osa. Loomulikult on ka Euroopa Liidul 
toorainevarusid, näiteks Rootsis leidub haruldasi muldmetalle, ning EL parandab jätkuvalt 
oma geoloogiaalaseid alusteadmisi selliste projektide kaudu nagu PRO-MINE. Teadmisi saab 
suurendada ka abil eri riiklike geoloogiliste uuringute teostajate koostöö parandamise abil, 
mis on ka komisjonil kavas. Samal ajal on ELil NATURA 2000 suunisdokumendi näol tugev 
alus energia tootmiseks mittekasutatavate toorainete mõistlikuks kaevandamiseks. Ka siin 
saab EL edasi liikuda, jätkates nii paremate, säästlikumate kui ka tõhusamate 
kaevandamistehnoloogiate arendamist. Eriti olulised on keskkonnasõbralikumad 
kaevandamistehnoloogiad, eelkõige seepärast, et mõnede loodusvarade (näiteks haruldased 
muldmetallid) kaevandamisega võib kaasneda radioaktiivne kiirgus. Sellised tehnoloogiad 
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koos kõrgete keskkonna- ja sotsiaalsete standarditega ei taga mitte ainult säästva arengu ja 
varustuskindluse tasakaalu, vaid parandavad ka Euroopa ettevõtjate mainet välismaal, kui 
neid nõudeid pidevalt järgitakse ja suurendatakse. Lõpptulemusena looks see ka paremad 
ärivõimalused ressursirikastes riikides, kui need näevad eeliseid, mis kaasnevad Euroopa 
ettevõtjate tegevusega, kes lähtuvad kõrgetest standarditest, vastupidiselt teistele, ELi mitte 
kuuluvate riikide ettevõtjatele. 

Toorainediplomaatia

Lisaks tööstusuuenduste strateegiale, mille eesmärk on vähendada loodusvarade tarbimist ja 
suurendada ringlussevõttu, ning ELi jätkusuutlikule siseriiklikule potentsiaalile sõltub EL 
seoses toorainetega loomulikult jätkuvalt välistarnijatest. Toorainediplomaatia on seetõttu 
ülimalt oluline.

Seoses sellega tuleb Euroopa Liidul luua vastastikku kasu toovaid partnerlusi, millest 
võidavad nii ressursirikkad riigid kui ka EL ise. Lisaks Aafrika-ELi partnerlusele võiks EL 
edendada ka koostööd riikidega Ida-Euroopas, Ladina-Ameerikas ja Aasias. Iseäranis tuleb 
meelde Hiina, kuna seal toodetakse suurema osa esmatähtsatest haruldastest muldmetallidest. 
Tuleb ka vahet teha eri riikide ja nende majandusliku arengu vahel. Näiteks meetodit, mis 
seisneb infrastruktuuri arendamise vastutasuks loodusvarade eest, saab kohaldada ainult 
teatavate arengumaade suhtes. Euroopa tööstusettevõtjad võiksid neis riikide moodustada 
tööstusklastreid, kuhu kuuluksid kaevandus- ja ehitusettevõtjad. Teistele, eelkõige kõrgema 
arengutasemega ressursirikastele riikidele ei paku selline mudel lihtsalt huvi. Nende riikide 
jaoks on võtmesõnaks „loodusvarad tehnoloogia ja oskusteabe vastu”. Sellist lähenemisviisi 
saaks kasutada ka suhetes Hiinaga. Näiteks vajame me teatavaks lühikeseks ajavahemikuks 
juurdepääsu Hiina haruldastele muldmetallidele, kuni algavad uued kaevandamistööd riikides 
nagu USA, Kanada ja Austraalia. Samuti on Peking nimetatud ajavahemikul väga huvitatud
kõrgtehnoloogiast, kuni ta on oma tehnoloogiaarendust kiirendanud. Seega on neil alustele 
võimalik kokkuleppele jõuda. 

Samal ajal võiks Euroopa Komisjon hinnata, kuidas mitterahaliselt toetada nn toorainete 
valdusühingut (Raw Materials Holding), kuhu kuulub arvukalt toorainete hankimisega 
tegelevaid Euroopa ettevõtjaid. Samuti võivad teised ettevõtjad soovida toorainete 
varustuskindluse suurendamiseks kasutada vertikaalse integreerumise strateegiat. 

Ka peaks Euroopa Komisjon tagama, et ELi ettevõtjad järgiksid välismaal tegutsedes 
keskkonna- ja sotsiaalseid standardeid, et veelgi tugevdada häid suhteid ressursirikaste 
riikidega. Sellega seoses peaks Euroopa Liit järgima USA Dodd-Franki eelnõu eeskuju ning 
nõudma, et äriühingud avalikustaksid, kas nad hangivad oma ressursse konfliktipiirkondadest, 
ning mäetööstus avalikustaks maksed välisriikide valitsustele, et suurendada läbipaistvust ja 
tagada hea valitsemistava. Et teha ressursirikastele riikidel usaldusväärne 
partnerluspakkumine, ei tohiks Euroopa Liit arengupoliitikat kuritarvitada. Eelkõige kehtib 
see üldise soodustussüsteemi ja Euroopa Arengufondi kohta. Selle asemel peaks Euroopa Liit 
aitama ressursirikastel riikidel lahendada asjakohaseid probleeme, näiteks teabe asümmeetria 
läbirääkimistel tooraineid ja kaevandamist käsitlevate lepingute üle, kuna paljudel valitsustel 
puuduvad oma loodusvarade nõuetekohaseks hindamiseks vajalikud eksperditeadmised ning 
seega on neil raske soodsaid kokkuleppeid saavutada. 
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Rõhutada tuleks ka seda, et sünergiate loomiseks peaks Euroopa Liit tegema koostööd teiste 
tööstus- ja areneva majandusega riikidega. Lisaks OECDle ning rühmitustele G8 ja G20 peaks 
komisjon tegema konkreetset koostööd USA ja Jaapaniga. Koostöö võiks hõlmata 
andmevahetust ning ühiste teadus- ja arendustegevuse programmide loomist. 

Et edukalt lahendada toorainetega seotud probleeme, vajab Euroopa Liit laiaulatuslikku ja 
integreeritud strateegiat, mille keskmes oleksid lühi- ja pikaajalised meetmed, mida saab 
rakendada nii Euroopa Liidus kui rahvusvaheliselt, eelkõige seoses esmatähtsate toorainetega 
nagu haruldased muldmetallid. Esikohal peaks olema tööstusuuenduste strateegia, mis 
põhineb ressursitõhususel ja ringlussevõtul, kuna need on ainsad abinõud, mis aitavad 
lahendada kolme põhiküsimust – tulevase konkurentsivõime, säästlikkuse ja varustuskindluse 
tagamine.

PÕHJENDUSED

Kuigi see ei ole tavapärane, tuuakse raporti põhiosa ruumi kokkuhoiu mõttes järgnevalt ära 
põhjendused, mida raportöör kavatseb hiljem esitada muudatusettepanekutena:

A. arvestades, et EL vajab vähese CO2-heitega majandusele üleminekuks ja 
konkurentsivõime säilitamiseks tugevat tööstuslikku baasi ja keskkonnasõbralikku 
tööstust, mis sõltuvad suures osas küllaldastest toorainevarudest;

B. arvestades, et ülemaailmne nõudlus toorainete järele on jätkuvalt suurenenud;

C. arvestades, et uute tehnoloogiate areng tõstab jätkuvalt nõudlust ressursside järele, mis on 
niisuguse tööstuse arengu keskmes; 

D. arvestades, et ekspordikvoodid piiravad osaliselt rahvusvahelisi tarneid ning hinnad on 
jõudmas rekordkõrgustesse;

E. arvestades, et turgudele on ausad ja võrdsed konkurentsitingimused kasulikud;

F. arvestades, et kasvav konkurents tooraine pärast võib pingestada rahvusvahelisi suhteid 
ning põhjustada konflikte ressursside pärast; 

G. arvestades, et need probleemid võivad kätkeda võimalust ELi ja kolmandate riikide 
vastastikku kasulikeks innovaatilisteks koostööpartnerlusteks;

H. arvestades, et tööstusuuenduste strateegia, kus keskendutakse tõhususe ja ringlussevõtu 
suurendamisele, edendab säästlikkust, konkurentsivõimet ja varustuskindlust;

I. arvestades, et on ülimalt tähtis võtta õigeaegseid ja otsustavaid meetmeid tõhusa strateegia 
rakendamiseks ning saavutada tulemusi seoses tooraineid käsitleva algatusega;


