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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

tehokkaasta eurooppalaisesta raaka-ainestrategiasta 
(2011/XXXX(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 2. helmikuuta 2011 julkaistun komission tiedonannon 
"Perushyödykemarkkinoihin ja raaka-aineisiin liittyviin haasteisiin vastaaminen" 
(KOM(2011)0025),

– ottaa huomioon 4. marraskuuta 2008 annetun komission tiedonannon "Raaka-aineita 
koskeva aloite – työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisten tarpeiden täyttäminen", 
(KOM(2008)0699),

– ottaa huomioon yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston raaka-aineiden hankintaa 
käsittelevän työryhmän alaryhmän laatiman raportin "Critical Raw Materials for the EU"1,

– ottaa huomioon komission 3. maaliskuuta 2010 antaman tiedonannon "Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020),

– ottaa huomioon 26. tammikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Resurssitehokas 
Eurooppa – Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke" (KOM(2011)0021),

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 annetun komission tiedonannon 
"Etenemissuunnitelma – siirtyminen kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 
2050" (KOM(2011)112/4),

– ottaa huomioon komission 28. lokakuuta 2010 antaman tiedonannon "Globalisaation 
aikakauden yhdennetty teollisuuspolitiikka – Kilpailukyky ja kestävyys keskeiselle sijalle" 
(KOM(2010)0614),

– ottaa huomioon 6. marraskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Eurooppa 2020 -
strategian lippulaivahanke: Innovaatiounioni" (KOM(2010)0546),

– ottaa huomioon 9. marraskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Kauppa, kasvu ja 
maailmanpolitiikka – Kauppapolitiikka Eurooppa 2020 -strategian kulmakivenä" 
(KOM(2010)0612),

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman globalisaation 
aikakauden teollisuuspolitiikasta2,

– ottaa huomioon 3. helmikuuta 2011 antamansa päätöslauselman sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta3,

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2011)0093.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2011)0037.
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– ottaa huomioon 16. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman Eurooppa 2020 -
strategiasta1,

– ottaa huomioon Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston ohjeasiakirjan 
"Non-energy mineral extraction and Natura 2000"2,

– ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan, joka on liitetty 4. marraskuuta 
2008 annettuun komission tiedonantoon "Raaka-aineita koskeva aloite – työllisyyden ja 
kasvun kannalta kriittisten tarpeiden täyttäminen" (KOM(2008)0699) (SEC(2008)2741),

– ottaa huomioon Euroopan komission kauppapolitiikan pääosaston kertomuksen "Raw 
materials policy 2009 annual report"3, 

– ottaa huomioon Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston tutkimuksen "The 
links between the environment and competitiveness"4,

– ottaa huomioon 10. marraskuuta 2010 annetun komission vihreän kirjan "EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikasta tukea osallistavalle kasvulle ja kestävälle kehitykselle – EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen parantaminen" (KOM(2010)0629 lopullinen),

– ottaa huomioon 10. marraskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "EU:n ja Afrikan 
suhteiden lujittamisesta" (KOM(2010)0634 lopullinen),

– ottaa huomioon tulossa olevan kauppaa ja kehitysyhteistyötä koskevan komission 
tiedonannon,

– ottaa huomioon parhaillaan käytävät Dohan kierroksen neuvottelut,

– ottaa huomioon vuoden 2007 yhteisen Afrikka–EU-strategian sekä 29.–30. marraskuuta 
2010 pidetyn EU:n ja Afrikan kolmannen huippukokouksen yhteydessä annetun Tripolin 
julistuksen, 

– ottaa huomioon WTO:ssa käsiteltävänä olevan yhdeksää raaka-ainetta koskevan 
valituksen, jonka EU, Yhdysvallat ja Meksiko ovat tehneet Kiinaa vastaan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
kehitysyhteistyövaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnot 
(A7-0000/2011),

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, 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 Tutkimus ‘The links between the environment and competitiveness’, hanke ENV.G.1/ETU/2007/0041, 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf
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Raaka-ainestrategia

1. pitää myönteisenä sitä, että komissio toimi vuonna 2008 esittämänsä raaka-ainealoitteen 
yhteydessä edelläkävijänä muiden raaka-aineiden kuin energia- ja maatalousraaka-
aineiden alalla; 

2. panee merkille komission uuden tiedonannon, joka menee raaka-aineita koskevaa aloitetta 
pidemmälle ja ottaa mukaan myös perushyödykemarkkinat; kehottaa komissiota 
kiinnittämään riittävästi huomiota erikseen sekä perushyödykemarkkinoihin että raaka-
aineita koskevaan aloitteeseen;

3. pitää myönteisenä komission tekemää työtä kriittisten raaka-aineiden yksilöimisessä; 
kehottaa komissiota jatkamaan tätä työtä analysoimalla kriittisistä raaka-aineista riippuvat 
toimitusketjut, jalostuskapasiteetin sekä kriittisten raaka-aineiden ja niihin liittyvien 
perusmetallisen vuorovaikutuksen;

4. huomauttaa, että raaka-ainepolitiikan tehokas hallinto on tehokkaan strategian avaintekijä; 
korostaa komission sisäisen ja jäsenvaltioiden välisen tiiviin koordinoinnin tarvetta; 
suosittelee, että perustetaan Ranskan ja Yhdysvaltojen esimerkin mukaisesti yksiköiden 
välinen raaka-ainetyöryhmä, joka käsittelee toimintalinjoja yksityiskohtaisemmin, seuraa 
ja tarkistaa niitä, varmistaa strategisen yhtenäisyyden ja edistää 
varhaisvaroitusjärjestelmän perustamista; kehottaa komissiota edistämään ulkoista 
ulottuvuutta koskevaa koordinointia jäsenvaltioiden välillä; katsoo, että tulossa oleva 
energia-alan ulkoista ulottuvuutta koskeva tiedonanto voisi toimia sen perustana; 

5. vaatii, että Euroopan parlamentille tiedotetaan säännöllisesti raaka-aineita koskevan 
aloitteen kehittymisestä vuotuisessa seurantakertomuksessa;

Tilaisuus Euroopan teollisuudelle: resurssitehokkuus, kierrätys ja korvaaminen

6. panee merkille, että raaka-aineisiin liittyvät haasteet ovat myös tilaisuus elvyttää EU:n 
teollisuuspohjaa ja lisätä kilpailukykyä kunnianhimoisen teollisuuden innovointistrategian 
avulla; toteaa, että keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä lisääntyvä tehokkuus, kierrätys ja 
resurssien käytön väheneminen ovat ratkaisevia tekijöitä kilpailukyvyn, kestävyyden ja 
toimitusvarmuuden kannalta; huomauttaa, että komission olisi tuettava sosiaalista 
innovointia, elintapamuutoksia ja uusia käsitteitä kuten ekologinen leasing sekä 
kemikaalien leasing ja keskinäinen jakaminen;

7. pitää myönteisenä komission suunnitelmaa käynnistää resurssitehokkuutta koskeva 
lippulaivahanke; kehottaa komissiota liittämään tähän resurssitehokkuuden parantamista 
koskevan tavoitteen, joka on 3 nettoprosenttia vuodessa BKT:n kehityksestä; kehottaa 
komissiota kehittämään luotettavan menetelmän, jolla mitataan resurssitehokkuutta;

8. katsoo, että mineraalivarojen vero ei ole asianmukainen väline, mutta kehottaa komissiota 
tutkimaan, olisiko veden- ja maankäytön vero hyödyllinen;

9. kehottaa komissiota laajentamaan ekologisen muotoilun välineitä raaka-aineiden alalle, 
työskentelemään standardointielinten kanssa, arvioimaan tuotteiden resurssitehokkuutta 
koskevan top runner -ohjelman toteutettavuutta, vahvistamaan erityisesti pk-yrityksille 
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suunnattuja resurssitehokkuutta koskevia neuvontapalveluja ja kehottaa yrityksiä 
hyödyntämään ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää (EMAS); kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että julkisia hankintoja käytetään 
resurssitehokkaiden tuotteiden ja sekundaarisia raaka-aineita hyödyntävien tuotteiden 
edistämiseen; korostaa, että on tärkeää sisällyttää resurssien käyttö tuotetietoihin ja 
ympäristömerkkeihin kuluttajien aseman vahvistamiseksi; kehottaa eurooppalaisia 
standardointielimiä integroimaan resurssitehokkuutta koskevan kysymyksen standardien 
laadintaan; 

10. panee merkille kierrätyksen myötävaikutuksen kasvihuonekaasujen vähentämiseen; 
kehottaa komissiota käynnistämään perusteellisen EU:n materiaalivirta-analyysin 
erityisesti jätevirtojen määrittämiseksi; 

11. panee merkille, että on tärkeää luoda kierrätystä koskevia teollisia synergioita ja auttaa 
yrityksiä saamaan selville, kuinka niiden energia-, jäte- ja sivutuotteet voivat toimia 
muiden resursseina; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään sellaisia 
lähestymistapoja kuin se, jonka Yhdistynyt kuningaskunta on omaksunut teollisen 
symbioosin ohjelmansa (National Industrial Symbiosis Programme) yhteydessä; 

12. kehottaa komissiota tutkimaan, voitaisiinko suljettuja kaatopaikkoja avata uudelleen 
mahdollisen romumateriaalin kierrättämiseksi parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla, 
ja myös tutkimaan jäljellä olevia kaivos- ja metallurgiajätteiden kaatopaikkoja, saattamaan 
EU:n kaivosjätealueiden tietokannan valmiiksi vuoteen 2012 mennessä ja panemaan 
kaivosjätedirektiivin täytäntöön, varmistamaan, että tämä jäte käsitellään parhaalla 
käytettävissä olevalla tekniikalla, ja edistämään rakennusten elinkaaren 
hallintajärjestelmiä rakentamisessa käytettyjen materiaalien kierrätettävyyden 
varmistamiseksi; 

13. kehottaa komissiota tukemaan kierrätysalan kumppanuuksia kehitysmaiden kanssa; pyytää 
komissiota tukemaan sellaisia pilottihankkeita kuten jätevapaat alueet; 

14. pyytää komissiota arvioimaan, miten Euroopan investointipankki (EIP) voi auttaa 
vähentämään läpimurtoteknologiaa edustaviin kierrätyslaitoksiin tehtäviin investointeihin 
liittyviä taloudellisia riskejä; 

15. kehottaa komissiota kehittämään taloudellisia kannustimia nykyisin epätaloudellisten 
kriittisten raaka-aineiden, muun muassa harvinaisten maametallien, kierrättämiseen, 
tutkimaan miten kierrätysmateriaalien markkinoita voidaan tukea muun muassa 
kierrätysmateriaalien vihreillä sertifikaateilla, ekologista muotoilua koskevilla 
vaatimuksilla ja verokannustimilla sekä varmistamaan, että myös koheesiopolitiikalla ja 
talousarvioilla myötävaikutetaan resurssitehokkuuden ja kierrätyksen edistämiseen; 

16. korostaa tarvetta torjua laitonta jätteensiirtoa ja perustaa kierrätyslaitosten globaali 
sertifiointijärjestelmä; panee merkille kansallisten tulliviranomaisten välisen yhteistyön 
tärkeyden; kehottaa komissiota tutkimaan, onko tarpeen perustaa kollektiivinen 
menetelmä, jolla viranomaisille tiedotetaan laittomista siirroista; pyytää komissiota 
tutkimaan laittomia jätevirtoja; pyytää komissiota edistämään sitä, että tulli-ilmoituksissa 
tehdään tehokkaasti ero uusien ja käytettyjen hyödykkeiden välillä, puuttumalla asiaan 
uudistetun tullikoodeksin täytäntöönpanomääräysten yhteydessä; 
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17. kehottaa komissiota määrittelemään prioriteetteja ja jakamaan määrärahoja koko 
elinkaaren aikaista kierrätystä, korvaamista ja resurssitehokkuutta koskevaan 
tutkimukseen käyttäen seitsemännen ja kahdeksannen puiteohjelman rahoitusta ja 
kohdentaen sitä erityisesti kriittisille raaka-aineille kuten harvinaisille maametalleille;
pitää eurooppalaista innovaatiokumppanuutta raaka-aineiden alalla ehdottoman tärkeänä; 
kehottaa komissiota panemaan tällaisen kumppanuuden alulle vuonna 2011;

18. pitää valitettavana, ettei korvaamista ole sisällytetty tiedonantoon; kehottaa näin ollen 
komissiota tehostamaan työtään tällä alalla erityisesti harvinaisten maametallien osalta 
vahvistamalla tutkimusrahoitusta;

Kestävä tarjonta EU:ssa

19. pitää myönteisenä kansallisten geologisten tutkimusten laatijoiden välistä yhteistyötä ja 
vuotuista eurooppalaista raaka-aineita koskevaa vuosikirjaa (ERMY); korostaa, että 
sekundaarisia materiaaleja ja ns. "urbaania kaivostoimintaa" koskevat tiedot olisi otettava 
mukaan; pyytää komissiota arvioimaan, olisiko tarpeen perustaa EU:n geologinen 
tutkimuslaitos, jossa kansallisten tutkimusten sisältämä työ kootaan yhteen ja joka 
työskentelee kansainvälisten kumppaneiden kanssa; tukee komission työtä EU:n 
geologisen osaamispohjan parantamisessa; kehottaa komissiota julkaisemaan unionin 
resurssikartan;

20. vahvistaa, että Natura 2000 -suuntaviivat tarjoavat vakaan perustan, jonka mukaisesti 
muuhun kuin energiantuotantoon käytettävien raaka-aineiden kaivannaistoiminnan on 
tapahduttava; toteaa, että teknisen ja sosiaalisen alan sekä ympäristöalan huippuosaamisen 
saavuttamiseksi laaditut käytännesäännöt ovat tärkeitä välineitä; kehottaa komissiota 
suojelemaan alueita, joiden ympäristö on herkästi haavoittuva ja joilla voi olla raaka-
aineita, esimerkiksi arktista aluetta, Barentsinmerta ja Grönlantia;

21. panee merkille miten tärkeä T&K on kestävän kaivostoiminnan kannalta ja jotta 
ekologinen jalanjälki ja kielteiset sosiaaliset vaikutukset voidaan minimoida; 

22. korostaa osaamisen ja koulutuksen sekä geologien ja insinöörien tehtävän tärkeyttä;
kehottaa komissiota ryhtymään tässä yhteydessä tiiviiseen vuoropuheluun 
työmarkkinaosapuolten kanssa;

Tasapuolinen ja kestävä kansainvälinen raaka-aineiden tarjonta 

23. pitää myönteisenä EU:n aikomusta harjoittaa raaka-ainediplomatiaa erityisesti kriittisiin 
raaka-aineisiin liittyen; katsoo, että harvinaisia maametalleja koskevat ensisijaiset toimet 
on kehitettävä hyvin lyhyellä aikavälillä;

24. pitää resurssien hankkimista yritysten velvollisuutena; pyytää kuitenkin komissiota 
harkitsemaan, miten eurooppalaisen raaka-ainealan holdingyhtiön kaltaisia ideoita 
voitaisiin tukea muuten kuin taloudellisesti; 

25. kehottaa komissiota arvioimaan WTO:ssa käsiteltävän Kiinaa koskevan valituksen 
tuloksia ja tarvittaessa hyödyntämään vastaisuudessa WTO-mekanismia;
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26. panee merkille Afrikan ja EU:n välisten suhteiden ja kesäkuussa 2010 tehdyn Addis 
Abeban sopimuksen merkityksen; painottaa, että tämä kumppanuus perustuu 
molemminpuolisiin etuihin; 

27. pitää valitettavana, ettei tiedonannossa nimetä muita alueita tai valtioita; kehottaa 
komissiota perustamaan muitakin molemminpuolisesti edullisia kumppanuuksia 
luonnonvaroiltaan rikkaiden maiden kanssa; katsoo, että EU:n olisi tarjottava 
infrastruktuureja ja luonnonvaroja koskevia kumppanuuksia; kehottaa EU:ta tukemaan 
luonnonvaroiltaan rikkaita kehitysmaita niiden geologian alan osaamisen kehittämisessä; 
ehdottaa tässä yhteydessä yhteistyössä rahoitettavien professuurien perustamista 
geologisiin tiedekuntiin; 

28. on huolestunut siitä, ettei Kiinan kanssa tehtävää yhteistyötä varten ole määritelty 
strategiaa; korostaa, että on tarpeen käydä teknologiaa koskevaa vuoropuhelua Kiinan 
kanssa; kehottaa komissiota tutkimaan, miten voitaisiin perustaa kriittisiin raaka-aineisiin 
liittyvää kestävää kaivostoimintaa sekä tällaisten raaka-aineiden korvaamista ja kierrätystä 
koskevia pilottihankkeita Kiinan kanssa;

29. yhtyy siihen näkemykseen, että kehitysyhteistyöpolitiikalla on oma roolinsa maiden 
auttamisessa muuttamaan runsaat luonnonvaransa kestäväksi ja osallistavaksi kasvuksi 
muun muassa hallintoa ja avoimuutta vahvistamalla; ei pidä kehitysyhteistyöpolitiikkaa 
raaka-ainealan diplomatiikan välineenä; hyväksyy sen, että kauppasopimuksissa olisi 
tarjottava tarvittavaa joustavuutta kehitysmaiden tukemiseksi yhteyksien luomisessa 
niiden kaivannaisteollisuuden ja paikallisen teollisuuden välille; katsoo, että tässä 
yhteydessä on kunnioitettava valtioiden oikeutta määrätä itse luonnonvarojensa käytöstä; 

30. kehottaa komissiota auttamaan kehitysmaita selviämään tiedon epäsymmetrian 
aiheuttamasta ongelmasta raaka-aineita ja kaivossopimuksia koskevissa neuvotteluissa 
valmiuksien kehittämisen avulla;

31. korostaa yritysten yhteiskuntavastuun roolia, joka ilmenee tiukkojen ympäristönormien ja 
sosiaalisten ja työtä koskevien normien noudattamisessa kotimaan ulkopuolella sekä 
parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden soveltamisessa; kehottaa EU:n yrityksiä 
kehittämään asianmukaiset menettelysäännöt kolmansissa maissa toimiville yrityksille; 
kehottaa komissiota seuraamaan konfliktialueiden mineraaleja koskevan Yhdysvaltojen 
Dodd-Frank-lain antamaa esimerkkiä; kannattaa kaivannaisteollisuuden avoimuutta ajavaa 
EITI-aloitetta; katsoo, että näitä normeja olisi erityisesti sovellettava esimerkiksi 
Euroopan investointipankilta EU-rahoitusta saaviin hankkeisiin; kehottaa komissiota 
vahvistamaan tässä yhteydessä "sormenjälkitekniikan" käyttöä ja edistämään 
pilottihankkeita, jotka perustuvat "koltaanin sormenjäljestä" saatuihin kokemuksiin;
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32. pitää myönteisenä OECD:n, G8-ryhmän ja G20-ryhmän tekemää raaka-aineita ja 
kestävyyttä koskevaa työtä; kannattaa OECD:n ulkopuolisten maiden ottamista mukaan 
näihin keskusteluihin; vaatii luomaan kriittisiä raaka-aineita koskevaa EU:n, 
Yhdysvaltojen ja Japanin välistä strategista yhteistyötä kysyntä- ja tarjontatietojen
jakamisessa, yhteisten ennusteiden laatimisessa, parhaiden käytäntöjen vaihdossa, 
toimitusketjujen analysoinnissa, yhteisten strategisten varastojen mahdollisuuden 
tutkimisessa ja yhteisten T&K -hankkeiden perustamisessa; pyytää komissiota tutkimaan 
kriittisiä raaka-aineita koskevan kansainvälisen tilastohankkeen toteutettavuutta 
organisaatioiden tietoja koskevan yhteisen hankkeen (JODI) tarjoaman esimerkin 
pohjalta;

o

o o

33. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioille.
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PERUSTELUT

Johdanto

Euroopan teollisuus on yhä vaikeammassa tilanteessa raaka-aineiden hankinnan osalta. Tämä 
pätee erityisesti Euroopan komission yksilöimään 14 kriittiseen raaka-aineeseen. Kasvava 
maailmanlaajuinen kysyntä yhdessä kaivosteollisuuden pitkistä läpimenoajoista johtuvan 
toimituspulan kanssa sekä luonnonvaroiltaan rikkaiden maiden lisääntyvä vientirajoitusten 
käyttö sekä nostavat hintoja ennätyskorkeuksiin kuten on käynyt esimerkiksi kuparin 
tapauksessa että johtavat mahdolliseen tarjontapulaan. Lisäksi EU on erittäin riippuvainen 
monien raaka-aineiden viennistä, erityisesti kriittisten raaka-aineiden. Tämä koskee erityisesti 
harvinaisia maametalleja, joiden maailmanlaajuisesta tuotannosta Kiinan osuus on nykyisin 
97 prosenttia, ja Kiina on vähentämässä niiden vientiä.

Tämä on tärkeää, koska Euroopan unionin teollisuuden tulevaisuus on loppujen lopuksi 
suuressa määrin tällaisten muiden kuin energia- tai maatalousraaka-aineiden varassa. Nämä 
resurssit ovat erityisen tärkeitä siirtymisessä vähähiiliseen ja kestävään talouteen, koska niitä 
käytetään huipputeknologian tuotteissa kuten katalysaattoreissa, akuissa tai uusiutuvien 
energianlähteiden alalla.

Lisäksi resurssipula voi vaikeuttaa tilannetta kansainvälisellä poliittisella kentällä ja 
mahdollisesti kärjistyä kamppailuksi resursseista ja syventää kuilua luonnonvaroiltaan 
rikkaiden ja luonnonvaroiltaan köyhien maiden välillä. Kumpikaan taho ei hyötyisi tällaisesta 
tulevaisuudennäkymästä. Niinpä on tarpeen kehittää uusia lähestymistapoja, joissa puututaan 
muita kuin energia- tai maatalousraaka-aineita koskevaan kysymykseen, erityisesti 
kriittisimmiksi luokiteltuihin resursseihin, innovoivalla ja innovointia edistävällä tavalla, jotta 
viime kädessä vältetään nollasummapelejä. 

Tässä yhteydessä raaka-aineita koskeva aloite on tärkeä ensiaskel. Euroopan unionin on 
tarpeen kehittää yhtenäinen ja keskitetty strategia, johon kuuluu ensisijaisia toimia, erityisesti 
kaikkein kriittisimpiä raaka-aineita koskevia. Onnistuakseen tässä Euroopan komission olisi 
kiinnitettävä riittävästi huomiota yhtäältä raaka-aineita koskevaan aloitteeseen ja toisaalta 
perushyödykemarkkinoihin ja lisäksi perustettava raaka-aineita käsittelevä työryhmä, jossa 
olisivat mukana kaikki relevantit pääosastot. Tällaisen yksiköiden välisen työryhmän olisi 
kehitettävä kriittisiä raaka-aineita, erityisesti harvinaisia maametalleja, koskevia ensisijaisia 
toimia, ja se voisi turvata strategian yhtenäisyyden. Ranska ja Yhdysvallat ovat jo perustaneet 
tällaiset työryhmät. 

Teollinen innovointistrategia raaka-aineiden ja kilpailukyvyn turvaamiseksi

Kaikissa raaka-aineita koskevissa strategioissa on viime kädessä keskityttävä innovoinnin 
lisäämiseen Euroopan teollisuuden raaka-aineiden käyttötapojen alalla, koska tämä edistää 
merkittävästi kilpailukykyämme sekä kestävyyttä ja toimitusvarmuutta. Raaka-aineiden 
asettama haaste on käännettävä tilaisuudeksi elvyttää Euroopan teollisuuden voimaa 
hyödyntämällä innovointi- ja T&K-mahdollisuuksiamme, mikä on yksi komission 
innovaatiounionin lippulaiva-aloitteen, Euroopan teollisuuspolitiikan, resurssitehokkuutta 
koskevan lippulaiva-aloitteen ja raaka-aineita koskevan innovaatiokumppanuuden keskeisistä 
näkökohdista. Jos muut maat kilpailevat kanssamme raaka-aineiden alalla, meidän on 
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keskitettävä omat vahvuutemme, joita meillä on erityisesti innovointikapasiteettimme ja 
vahvan tutkimus- ja kehitysperinteemme alalla.

Näiden voimien hyödyntäminen resurssitehokkuuden, koko elinkaaren aikaisen kierrätyksen, 
korvaamisen ja kestävän kaivostoiminnan alalla tulee olemaan ratkaisevan tärkeää. 
Esimerkiksi Saksan materiaalitehokkuusvirasto on arvioinut, että tehokkaampien prosessien 
avulla voitaisiin säästää noin 100 miljardia euroa vuodessa. Tämä lisäisi huomattavasti 
kilpailukykyä, koska kustannukset alenisivat. Samanaikaisesti tämä vähentäisi 
hiilidioksidipäästöjä ja resurssien käyttöä ja siten lisäisi resurssiturvallisuutta vähentämällä 
kysyntää. Sama pätee kierrätykseen, joka vaikuttaa myönteisesti ilmastonmuutoksesta 
selviytymiseen. Esimerkiksi kierrätyksestä saatava alumiini on teollisuuden mukaan 
laadultaan 95 prosenttia ensimmäistä kertaa käytettävästä materiaalista tuotetun alumiinin 
laadusta. Kierrätystä varten on saatavilla myös suuria määriä ns. "urbaanin kaivostoiminnan" 
lähteitä. Vielä pidemmälle voidaan mennä avaamalla mahdollisesti vanhoja kaatopaikkoja. 
Vaikka vain 4 prosenttia kaatopaikoista sisältäisi metalleja ja romumateriaaleja, yritysten 
mukaan jo tämä merkitsisi pelkästään Saksassa miljoonia tonneja hyödynnettävissä olevaa 
materiaalia. Viimeiseksi, mutta ei vähäisimpänä asiana, mainittakoon, että kierrätyssektorilla 
on suuri määrä työpaikkoja ja että se voi luoda niitä vielä enemmän. On tärkeää tukea ja 
vahvistaa tätä sektoria muun muassa varmistamalla, että kierrätys on etusijalla jätteenpolttoon 
nähden.

Muut maat ovat jo toteuttamassa kunnianhimoisia toimia. Esimerkiksi Japani on aikeissa 
käyttää lähes miljardi euroa, ja kerätä toisen miljardin yksityisiltä yrityksiltä, 
resurssitehokkuutta koskeviin toimiin, kierrätykseen ja muihin toimiin, joilla parannetaan sen 
tilannetta harvinaisten maametallien osalta. Se on asettanut alustavaksi tavoitteeksi leikata 
harvinaisten maametallien käyttöään kolmanneksella lähivuosien aikana.

Euroopan unionin on varmistettava, etteivät muut ohita sitä kilpailukyvyssä tehokkuuden 
lisäämisen avulla. Meillä on käytettävissämme runsaasti politiikan keinoja kilpailukykymme 
turvaamiseksi tulevaisuudessa, muun muassa ekologinen muotoilu, seitsemännen ja 
kahdeksannen puiteohjelman rahoitus, kierrätystä koskevat toimintalinjat sekä muut luovat 
taloudelliset aloitteet suuresti tarvitun resursseja ja materiaaleja koskevan innovoinnin 
elvyttämiseksi.

Juuri tässä yhteydessä raaka-aineita koskevan innovaatiokumppanuuden perustaminen tulee 
erityisen tärkeäksi. Korvaaminen on myös erittäin tärkeä näkökohta, joka olisi liitettävä 
paremmin komission raaka-aineita koskevaan aloitteeseen. Sama pätee myös 
elintapamuutoksiin ja sosiaalisiin innovaatioihin kuten ekologiseen leasingiin ja keskinäiseen 
jakamiseen. Alustavien tavoitteiden asettaminen on myös tärkeää vision muodostamiseksi. 
EU:n olisi asetettava resurssitehokkuutta koskeva 3 prosentin vuotuinen tavoite ja pyrittävä 
vähentämään resurssien käyttöään 6–10 tonnia vuodessa henkeä kohden vuoteen 2050 
mennessä.

Kestävä kaivostoiminta on tärkeässä roolissa tässä yhteydessä. Euroopan unionilla 
luonnollisesti on myös raaka-aineresursseja, esimerkiksi myös Ruotsissa on harvinaisia 
maametalleja, ja se lisää geologista tietopohjaansa edelleen sellaisten hankkeiden avulla kuten 
PRO-MINE. Tätä työtä voidaan lisätä myös parantamalla yhteistyötä eri maiden geologisen 
tutkimuksen tekijöiden välillä kuten komissio aikoo tehdä. Samalla EU:lla on NATURA 2000 
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–ohjeasiakirjansa tarjoama hyvä perusta muita kuin energiaraaka-aineita koskevalle järkevälle 
kaivannaistoiminnalle. Tässäkin EU voi edetä jatkamalla paitsi tehokkaan myös paremman ja 
kestävämmän kaivosteknologian kehittämistä. Erityisesti ympäristöystävällisempi 
kaivosteknologia tulee olemaan tärkeää, varsinkin kuin jotkin louhittavat resurssit, 
esimerkiksi harvinaiset maametallit, voivat olla radioaktiivisia. Tällainen teknologia yhdessä 
tiukkojen ympäristönormien ja sosiaalisten normien kanssa ei pelkästään takaa, että kestävyys 
ja toimitusvarmuus ovat tasapainossa, vaan myös kasvattaa eurooppalaisten yritysten mainetta 
muissa maissa, jos näitä ehtoja jatkuvasti noudatetaan ja parannetaan. Tämä tuottaa lopulta 
myös suurempia liiketoimintamahdollisuuksia luonnonvaroiltaan rikkaissa maissa, koska ne 
havaitsevat maassaan tiukkojen EU-normien mukaisesti toimivien eurooppalaisten yritysten 
tuomat hyödyt verrattuna EU:n ulkopuolisiin muihin yrityksiin. 

Raaka-aineita koskeva diplomatia

Resurssien kulutuksen vähentämiseen ja kierrätyksen lisäämiseen pyrkivän teollisen 
innovaatiostrategian ohella Euroopan unionin on sisäisten voimavarojensa kestävän käytön 
lisäksi luonnollisesti jatkettava ulkomaisiin toimittajiin turvautumista raaka-aineiden 
hankkimiseksi. Raaka-aineita koskeva diplomatia on näin ollen ratkaisevan tärkeää.

Euroopan unionin on tässä yhteydessä tarpeen perustaa molemminpuolisesti edullisia 
kumppanuuksia, jotka tarjoavat hyötyä sekä luonnonvaroiltaan rikkaille maille että EU:lle.
Afrikan ja EU:n kumppanuuden ohella EU voisi edistää myös kumppanuuksia Itä-Euroopan, 
Latinalaisen Amerikan tai Aasian kanssa. Erityisesti Kiina nousee tässä mielessä esiin, koska 
se tuottaa suurimman osan kriittisistä harvinaisista maametalleista. On myös tehtävä ero eri 
maiden ja niiden taloudellisen kehityksen välillä. Esimerkiksi lähestymistapa 
"infrastruktuureja luonnonvaroja vastaan" on sovellettavissa vain joihinkin kehitysmaihin. 
Eurooppalaiset teollisuudenalat voisivat muodostaa kaivannaistoiminnan ja rakennusalan 
yrityksistä koostuvia teollisuuden klustereita. Muiden, erityisesti luonnonvaroiltaan rikkaiden 
ja kehittyneempien, talouksien näkökulmasta tällainen malli ei ole kiinnostava. Näiden 
maiden kohdalla mallina on pikemminkin "luonnonvaroja teknologiaa ja taitotietoa vastaan". 
Tällaista lähestymistapaa voitaisiin myös käyttää suhteissamme Kiinaan. Tietyllä lyhyellä 
aikavälillä meidän on tarpeen esimerkiksi saada käyttöömme Kiinan harvinaisia maametalleja 
kunnes uutta kaivostoimintaa käynnistyy sellaisissa maissa kuten Yhdysvallat, Kanada ja 
Australia. Samoin Kiina on hyvin kiinnostunut huipputeknologiasta kunnes se on lisännyt 
omaa sisäistä teknologian kehittämistään. Tällaiselta perustalta voidaan päästä sopimukseen. 

Samanaikaisesti komissio voisi arvioida kuinka voitaisiin tukea muulla kuin taloudellisella 
tavalla raaka-ainealan holdingyhtiötä, joka kokoaisi useita eurooppalaisia yhtiöitä yhteen 
raaka-aineiden hankkimiseksi. Vastaavasti muut yhtiöt voivat haluta toteuttaa vertikaalisen 
yhdentymisen strategiaa raaka-aineturvallisuutensa vahvistamiseksi.

Euroopan komission olisi myös varmistettava, että EU:n yritykset noudattavat 
ympäristönormeja ja sosiaalisia normeja toimiessaan muissa maissa, jotta lujitettaisiin 
entisestään EU:n hyviä suhteita luonnonvaroiltaan rikkaisiin maihin. Tässä yhteydessä 
Euroopan unionin olisi seurattava Yhdysvaltojen Dodd-Frank-lain näyttämää esimerkkiä ja 
edellytettävä, että yhtiöt paljastavat, ovatko niiden käyttämät resurssit peräisin 
konfliktialueilta, ja vaadittava kaivannaistoiminnan aloja kertomaan, mitä maksuja ne ovat 
suorittaneet vieraiden maiden hallituksille, jotta lisätään avoimuutta ja varmistetaan hyvän 
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hallintotapa. Lisäksi jotta unioni voisi tehdä uskottavan kumppanuutta koskevan tarjouksen 
luonnonvaroiltaan rikkaille maille sen ei pitäisi käyttää kehitysyhteistyöpolitiikan tarjoamaa 
välinettä väärin tällaisiin tarkoituksiin. Tämä pätee erityisesti yleiseen tullietuusjärjestelmään 
ja Euroopan kehitysrahastoon. Sen sijaan sen olisi autettava luonnonvaroiltaan rikkaita maita 
selviytymään olennaisista ongelmista kuten tiedon epäsymmetriasta raaka-aineita ja 
kaivossopimuksia koskevissa neuvotteluissa, sillä monilta hallituksilta puuttuu asiantuntemus, 
jonka avulla ne pystyisivät asianmukaisesti arvioimaan luonnonvarojensa arvon, ja niiden on 
näin ollen vaikea tehdä edullisia sopimuksia.

Lisäksi Euroopan unionin olisi koottava eri tahojen tekemä työ yhteen yhdessä muiden 
teollisuusmaiden ja kehittyvien maiden kanssa synergioiden luomiseksi. Komission olisi 
ehdotettava konkreettista yhteistyötä OECD:n ja G8- sekä G20-ryhmän lisäksi myös 
Yhdysvaltojen ja Japanin kanssa. Tähän voisi sisältyä tietojen keskinäinen jakaminen tai 
yhteisten T&K-ohjelmien luominen.

Vastatakseen menestyksekkäästi raaka-aineisiin liittyvään haasteeseen Euroopan unioni 
tarvitsee lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteisiin, joita voidaan panna toimeen unionin 
sisällä ja kansainvälisesti, keskittyvän kattavan ja yhtenäisen strategian, joka koskee 
erityisesti kriittisiä raaka-aineita kuten harvinaisia maametalleja. Teollisen 
innovaatiostrategian, joka perustuu resurssitehokkuuteen ja kierrätykseen – ainoisiin 
toimenpiteisiin, joilla vastataan riittävässä määrin kolmitahoiseen haasteeseen, nimittäin 
kilpailukyvyn, kestävyyden ja toimitusvarmuuden turvaamiseen tulevaisuudessa – on oltava 
tässä keskeisessä asemassa. 

JOHDANTO-OSAN KAPPALEET

Jäljempänä esitetään, normaalista käytännöstä poiketen ja mietinnön alkuosan laajuutta 
koskevista rajoituksista johtuen, johdanto-osan kappaleet, joita esittelijä aikoo myöhemmin 
ehdottaa tarkistuksiksi: 

A. ottaa huomioon, että siirtyäkseen kohti vähähiilistä taloutta ja säilyttääkseen 
kilpailukykynsä EU tarvitsee vahvan teollisen perustan ja ympäristöä säästävän 
teollisuuden, ja nämä ovat suuressa määrin riippuvaisia riittävistä raaka-ainetoimituksista;

B. ottaa huomioon, että maailmanlaajuinen raaka-aineiden kysyntä on tasaisesti kasvanut;

C. ottaa huomioon, että uuden teknologian kehitys lisää jatkossakin näiden alojen kehityksen 
kannalta keskeisten resurssien kysyntää; 

D. ottaa huomioon, että vientikiintiöt rajoittavat osittain kansainvälisiä toimituksia ja että 
hinnat ovat kohoamassa ennätyskorkeiksi,

E. ottaa huomioon, että markkinat hyötyvät oikeudenmukaisista ja tasapuolisista 
toimintaedellytyksistä;

F. ottaa huomioon, että kiristyvä kilpailu raaka-aineista voi vaikeuttaa kansainvälisiä suhteita 
ja johtaa resurssikonflikteihin;

G. ottaa huomioon, että nämä haasteet voivat tarjota tilaisuuden uusiin innovatiivisiin 
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kumppanuuksiin, jotka perustuvat molemminpuolisesti edulliseen yhteistyöhön EU:n ja 
kolmansien maiden välillä; 

H. katsoo, että teollinen innovaatiostrategia, jossa keskitytään tehokkuuden ja kierrätyksen 
lisäämiseen, edistää kestävyyttä, kilpailukykyä ja toimitusvarmuutta; 

I. katsoo, että tärkeintä on toteuttaa oikea-aikaisia ja päättäväisiä toimenpiteitä tehokkaan 
strategian toteuttamisessa ja tulosten aikaansaamisessa raaka-aineita koskevan 
eurooppalaisen aloitteen puitteissa. 


