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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a hatékony európai nyersanyag-politikai stratégiáról
(2011/XXXX(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság „Az árupiacokkal és a nyersanyagokkal kapcsolatos kihívásokkal 
való szembenézés” című, 2011. február 2-i közleményére (COM(2011)0025),

– tekintettel a „Nyersanyag-politikai kezdeményezés – Az európai gazdasági növekedés és 
foglalkoztatás kritikus szükségleteinek kielégítése” című, 2008. november 4-i bizottsági 
közleményre (COM(2008)0699),

– tekintettel a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság nyersanyagellátással foglalkozó 
csoportja alcsoportjának az EU számára kritikus nyersanyagokról szóló jelentésére1,

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel az „Erőforrás-hatékony Európa – Az Európa 2020 stratégia keretébe illeszkedő 
kiemelt kezdeményezés” című, 2011. január 16-i bizottsági közleményre 
(COM(2011)0021),

– tekintettel „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve” című, 2011. március 8-i bizottsági közleményre 
(COM(2011)112/4),

– tekintettel az „Integrált iparpolitika a globalizáció korában – A versenyképesség és 
fenntarthatóság középpontba állítása” című, 2010. október 28-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)0614),

– tekintettel „Az Európa 2020 stratégia kiemelt kezdeményezése: Innovatív Unió” című, 
2010. november 6-i bizottsági közleményre (COM(2010)0546),

– tekintettel a „Kereskedelem, növekedés és globális ügyek – A kereskedelempolitika mint 
az Európa 2020 stratégia kulcseleme” című, 2010. november 9-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)0612),

– tekintettel az „Iparpolitika a globalizáció korában” című, 2011. március 9-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2011. február 
3-i állásfoglalására3,

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf
2 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2011)0093.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2011)0037.
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– tekintettel az Európa 2020 stratégiáról szóló 2010. június 16-i állásfoglalására1,

– tekintettel az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának a nem 
energiahordozó nyersanyagokról és a Natura 2000-ről szóló iránymutatásaira2,

– tekintettel a „Nyersanyag-politikai kezdeményezés – Az európai gazdasági növekedés és 
foglalkoztatás kritikus szükségleteinek kielégítése” című, 2008. november 4-i bizottsági 
közleményhez (COM(2008)0699) csatolt munkadokumentumra (SEC(2008)2741),

– tekintettel az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatósága nyersanyag-politikával 
kapcsolatos 2009-es éves jelentésére3,

– tekintettel az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának a 
környezetvédelem és a versenyképesség közötti kapcsolatokról szóló tanulmányára4,

– tekintettel „Az EU fejlesztéspolitikája az inkluzív növekedés és a fenntartható fejlődés 
támogatására – Az EU fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tétele” című, 2010. november 
10-i bizottsági zöld könyvre (COM(2010)0629 végleges),

– tekintettel az EU és Afrika közötti kapcsolatok megszilárdításáról szóló, 2010. november 
10-i bizottsági közleményre (COM(2010)0634 végleges),

– tekintettel a kereskedelemről és a fejlesztésről szóló, hamarosan megjelenő bizottsági 
közleményre,

– tekintettel a dohai forduló keretében jelenleg zajló tárgyalásokra,

– tekintettel a 2007-es EU–Afrika közös stratégiára és a 2010. november 29–30-án tartott 3. 
Afrika–EU csúcstalálkozón elfogadott tripoli nyilatkozatra,

– tekintettel a WTO előtt az EU, az USA és Mexikó által Kínával szemben indított, jelenleg 
is zajló eljárásra,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Fejlesztési 
Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, valamint a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

A nyersanyag-politikai stratégia

1. üdvözli, hogy a Bizottság 2008-as nyersanyag-politikai kezdeményezésével úttörő 
szerepet játszott a nem energiahordozó és nem mezőgazdasági nyersanyagok kérdése 

                                               
1 Elfogadott szövegek, 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 A tanulmány címe: „The links between the environment and competitiveness”, ENV.G.1/ETU/2007/0041 
számú projekt, http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf
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terén;

2. tudomásul veszi a Bizottság új közleményét, és azt, hogy az új közlemény a nyersanyag-
politikai kezdeményezést meghaladva az árupiacokra is kiterjed; felhívja a Bizottságot, 
hogy fordítson kellő figyelmet külön-külön is az árupiacokra és a nyersanyag-politikai 
kezdeményezésre;

3. üdvözli a Bizottságnak a kritikus nyersanyagok azonosításával kapcsolatos munkáját; 
felhívja a Bizottságot, hogy ennek nyomán elemezze a kritikus nyersanyagoktól függő 
ellátási láncokat, a finomítási kapacitást, valamint a kritikus nyersanyagok és a hozzájuk 
tartozó fémek közötti kölcsönhatást;

4. rámutat arra, hogy a nyersanyag-politika eredményes irányítása a hatékony stratégia 
kulcsa; hangsúlyozza a Bizottságon belüli és a tagállamok közötti szoros koordináció 
szükségességét; Franciaország és az Egyesült Államok példáját követve javasolja egy 
szolgálatok közötti nyersanyag-politikai munkacsoport felállítását a politikák kidolgozása, 
nyomon követése és felülvizsgálata, valamint az egységesség biztosítása és egy korai 
figyelmeztető rendszer létrehozása céljából; felhívja a Bizottságot, hogy a külső dimenzió 
tekintetében támogassa a tagállamok közötti koordinációt; véleménye szerint az 
energiaügy külső dimenziójáról közeljövőben megjelenő közlemény mintaként 
szolgálhatna;

5. ragaszkodik ahhoz, hogy az Európai Parlament az előrehaladásról szóló éves jelentés 
formájában kapjon rendszeres tájékoztatást a nyersanyag-politikai kezdeményezés 
alakulásáról;

Lehetőség az európai ipar számára: erőforrás-hatékonyság, újrahasznosítás, 
helyettesítés

6. megállapítja, hogy a nyersanyagokkal kapcsolatos kihívás egy nagyratörő ipari innovációs 
stratégián keresztül egyúttal lehetőséget kínál az EU ipari bázisának megerősítésére és a 
versenyképesség fokozására is; megállapítja hogy a hatékonyság növelése, az 
újrahasznosítás és az erőforrás-felhasználás csökkentése közép- és hosszú távon 
kulcsfontosságú lesz a versenyképesség, a fenntarthatóság és az ellátásbiztonság 
szempontjából; megjegyzi, hogy a Bizottságnak támogatnia kell a társadalmi innovációt, 
az életmódban bekövetkező változásokat és az olyan új koncepciókat, mint az ökolízing, a 
vegyianyag-lízing és -megosztás;

7. üdvözli a Bizottság erőforrás-hatékonysággal kapcsolatos kiemelt kezdeményezés 
elindítására irányuló tervét; felhívja a Bizottságot, hogy ebbe építsen be egy, a GDP 
alakulásától függetlenül évi 3%-os erőforrás-hatékonysági javulásra irányuló célkitűzést; 
felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki megbízható módszertant az erőforrás-
hatékonyság mérésére;

8. véleménye szerint az ásványi készletekre kivetett adó nem megfelelő eszköz, de felhívja a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg a vízre és a földhasználatra kivetett adó hasznosságát;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy terjessze ki a környezetbarát tervezéssel kapcsolatos 
eszközöket a nyersanyagokra, működjön együtt a szabványügyi testületekkel, értékelje 
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egy, az energiahatékonyság szempontjából élenjáró termékekre vonatkozó program 
megvalósíthatóságát, erősítse meg az energiahatékonysággal foglalkozó tanácsadó 
szolgáltatásokat, elsősorban a kkv-k számára, és felhívja a vállalatokat, hogy vegyék 
igénybe a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert (EMAS); felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy a közbeszerzéseket használják fel az erőforrás-
hatékony termékek és a másodlagos nyersanyagok felhasználásával készült termékek 
ösztönzése érdekében; hangsúlyozza az erőforrás-felhasználás termékinformációkban és 
ökocímkéken való feltüntetésének értékét a fogyasztók döntési lehetőségeinek növelése 
érdekében; felhívja az európai szabványügyi testületeket, hogy a szabványok 
meghatározásába építsék be az erőforrás-hatékonyság szempontját;

10. rámutat az újrahasznosítás szerepére az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentésében; felhívja a Bizottságot, hogy kezdeményezzen mélységi uniós anyagáram-
elemzést, elsősorban a hulladékáramok azonosítása érdekében;

11. rámutat annak fontosságára, hogy ipari szinergiák jöjjenek létre az újrahasznosítás terén, 
és a vállalatok segítséget kapjanak annak feltérképezésében, hogy az általuk használt 
energia, a náluk keletkezett hulladék és melléktermékek hogyan szolgálhatnak 
erőforrásként mások számára; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák 
az Egyesült Királyság által a nemzeti ipari szimbiózis program keretében elfogadotthoz 
hasonló megközelítéseket;

12. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a lezárt hulladéklerakók újbóli megnyitásának 
lehetőségét a lehetséges fémhulladékoknak a rendelkezésre álló legjobb technológiák 
felhasználásával történő újrahasznosítása céljából, vizsgálja meg a megmaradt bányászati 
és fémipari hulladéklerakókat is, 2012-re készítse el a bányászati hulladékokat tároló 
lerakóhelyek uniós adatbázisát, és tartassa be a bányászati hulladékról szóló irányelvet, 
ösztönözze az épületek teljes életciklusra kiterjedő kezelését az építésükhöz felhasznált 
anyagok újrahasznosíthatóságának biztosítása érdekében;

13. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa újrahasznosítási partnerségek létrehozását a fejlődő 
országokkal; kéri a Bizottságot, hogy támogassa a hulladékmentes övezetekhez hasonló 
kísérleti projekteket;

14. felkéri a Bizottságot annak értékelésére, hogy az Európai Beruházási Bank (EBB) hogyan 
segítheti az úttörő újrahasznosítási technológiákba történő befektetések pénzügyi 
kockázatainak mérséklését;

15. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki gazdasági ösztönzőket a kritikus nyersanyagok, 
köztük a ritka földfémek jelenleg gazdaságtalan újrahasznosítására, vizsgálja meg, hogy 
miként lehetne támogatni az újrahasznosított anyagok piacait többek között az 
újrahasznosított anyagokra vonatkozó zöld tanúsítványok, környezetbarát tervezési 
előírások és pénzügyi ösztönzők révén, és gondoskodjon arról, hogy a kohéziós politika és 
a költségvetések is előnyben részesítsék az erőforrás-hatékonyság és az újrahasznosítás 
előmozdítását;

16. hangsúlyozza a hulladék illegális szállításával szembeni fellépés és az újrafeldolgozó 
létesítményekre vonatkozó globális tanúsítási rendszer kidolgozásának szükségességét; 
rámutat a nemzeti vámtisztviselők közötti együttműködés fontosságára; felhívja a 
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Bizottságot annak vizsgálatára, hogy szükség van-e egy, a hatóságok illegális 
szállítmányokról való tájékoztatását szolgáló kollektív mechanizmusra; kéri a Bizottságot, 
hogy tanulmányozza az illegális hulladékáramokat; kéri a Bizottságot, hogy mozdítsa elő 
az új és használt cikkek vámáru-nyilatkozatokban történő tényleges megkülönböztetését e 
kérdésnek a modernizált közösségi Vámkódex végrehajtási rendelkezéseiben történő 
kezelésével;

17. felhívja a Bizottságot, hogy határozza meg az életciklus alapú újrahasznosítással, a 
helyettesítéssel és az erőforrás-hatékonysággal foglalkozó kutatások prioritásait, és a 7. és 
a 8. kutatási keretprogram forrásainak felhasználásával biztosítson költségvetést ezek 
céljára, különösen a kritikus nyersanyagok (például a ritka földfémek) vonatkozásában; 
továbbra is fontosnak tartja a nyersanyag-politikai európai innovációs partnerséget; 
felhívja a Bizottságot, hogy 2011-ben kezdeményezzen ilyen partnerséget;

18. sajnálja, hogy a helyettesítés nem szerepel a közleményben; ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy kutatási források felszabadításával fokozza e téren végzett munkáját, különösen a 
ritka földfémek vonatkozásában;

Fenntartható ellátás az Unióban

19. üdvözli a nemzeti geológiai felméréseket érintő együttműködést és az évente megjelenő 
európai nyersanyag-politikai évkönyv kiadását; hangsúlyozza, hogy az évkönyvnek a 
másodlagos erőforrásokra és az újrafeldolgozásra vonatkozó adatokat is tartalmaznia 
kellene; kéri a Bizottságot annak felmérésére, hogy szükség volna-e egy, a nemzeti 
felmérések terén végzett munkát összegyűjtő és a nemzetközi partnerekkel együttműködő 
uniós geológiai szolgálat létrehozására; támogatja az EU geológiai tudásbázisának 
javítására irányuló bizottsági munkát; felhívja a Bizottságot, hogy tegye közzé az Unió 
erőforrástérképét;

20. megerősíti, hogy a NATURA 2000-re vonatkozó iránymutatások megfelelő alapot 
teremtenek arra, hogy a nem energiahordozó nyersanyagok kitermelése ezek alapján 
történjen; megállapítja, hogy a műszaki, társadalmi és környezeti kiválóság elérését célzó 
gyakorlati szabályok fontos eszközök; felhívja a Bizottság, hogy védje a 
valószínűsíthetően nyersanyagokat rejtő, környezetvédelmi szempontból érzékeny 
területeket (Északi-sarkvidék, Barents-tenger és Grönland)

21. felhívja a figyelmet a K+F fontosságára a fenntartható bányászat terén a környezeti 
lábnyom és a káros társadalmi hatások minimalizálása érdekében;

22. hangsúlyozza a szakképzettség és a képzés fontosságát, valamint a geológusok és a 
mérnökök szerepét; felhívja a Bizottságot, hogy e kérdéskörben kezdjen szoros 
párbeszédet a szociális partnerekkel;

A tisztességes és fenntartható nemzetközi nyersanyagellátás

23. üdvözli az EU – elsősorban a kritikus nyersanyagokkal kapcsolatos – nyersanyag-
diplomácia folytatására irányuló szándékát; véleménye szerint nagyon rövid időn belül 
elsődleges fontosságú intézkedéseket kell kidolgozni a ritka földfémek vonatkozásában;
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24. az erőforrások beszerzését a vállalatok feladatának tartja; mindazonáltal kéri a 
Bizottságot, hogy fontolja meg, hogyan biztosítható nem pénzügyi támogatás olyan 
koncepciók számára, mint például az európai nyersanyagholding;

25. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a WTO előtt Kínával szemben indított eljárás 
kimenetelét, és szükség esetén a jövőben is vegye igénybe a WTO mechanizmusait;

26. rámutat az Afrika és az EU közötti kapcsolatok, valamint a 2010. júniusi addisz-abebai 
megállapodás jelentőségére; ragaszkodik ahhoz, hogy ezt a partnerséget alapozzák a 
kölcsönös érdekekre;

27. sajnálja, hogy a közlemény más régiókról vagy országokról nem tesz említést; felhívja a 
Bizottságot, hogy hozzon létre egyéb, kölcsönösen gyümölcsöző partnerségeket az 
erőforrásban gazdag országokkal; véleménye szerint az Uniónak „infrastruktúrát 
erőforrásért” típusú partnerségeket kellene felkínálnia; felhívja az Uniót, hogy támogassa 
az erőforrásokban gazdag fejlődő országokat a geológiai szaktudás fejlesztésében; ezzel 
összefüggésben javasolja közösen finanszírozott tanszékek létrehozását a geológiával 
foglalkozó karokon;

28. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy nincs azonosítva a Kínával való együttműködés 
stratégiája; hangsúlyozza a Kínával folytatott technológiai párbeszéd szükségességét; 
felhívja a Bizottságot annak vizsgálatára, hogy miként lehet a kritikus nyersanyagok 
fenntartható bányászatával, helyettesítésével vagy újrahasznosításával foglalkozó kísérleti 
projekteket létrehozni Kínával;

29. egyetért azzal, hogy a fejlesztési politika szerepet játszik annak elősegítésében, hogy az 
országok erőforráskincsüket fenntartható és mindenkire kiterjedő növekedéssé 
alakíthassák, többek között a kormányzás és az átláthatóság javításával; a fejlesztési 
politikát nem tekinti a nyersanyag-diplomácia eszközének; egyetért azzal, hogy a 
kereskedelmi megállapodásoknak biztosítaniuk kell a fejlődő országok számára a 
nyersanyag-kitermelő iparágak felől a helyi ipar felé mutató kapcsolatok megteremtésében 
nyújtott támogatáshoz szükséges rugalmasságot; véleménye szerint ebben az 
összefüggésben tiszteletben kell tartani az országok erőforrások feletti szuverenitását;

30. felhívja a Bizottságot, hogy kapacitásépítés révén nyújtson segítséget a fejlődő 
országoknak a nyersanyag- és bányászati szerződésekre irányuló tárgyalások során 
fennálló információs aszimmetria leküzdéséhez;

31. hangsúlyozza a vállalati társadalmi felelősségvállalásnak a magas színvonalú 
környezetvédelmi, szociális és munkaügyi normák betartása és a rendelkezésre álló 
legjobb technológiák alkalmazása révén betöltött szerepét; felhívja az uniós vállalatokat, 
hogy dolgozzanak ki megfelelő magatartási kódexeket a harmadik országokban 
tevékenységet folytatók számára; felhívja a Bizottságot, hogy kövesse az Egyesült 
Államokban elfogadott, a konfliktusövezetekből származó ásványkincsekre vonatkozó 
Dodd-Frank-féle törvény példáját; támogatja a nyersanyag-kitermelő iparágak 
átláthatóságára irányuló kezdeményezést (EITI); véleménye szerint ezeket a normákat 
különösen az uniós – például az EBB-től kapott – támogatásban részesülő projektekre kell 
alkalmazni; felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg az azonosítást lehetővé tévő 
technológiákat ebben az összefüggésben, és támogassa a „koltánujjlenyomat” 
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tapasztalatain alapuló kísérleti projekteket;

32. üdvözli az OECD, valamint a G8 és a G20 csoport keretében a nyersanyag-politikával és a 
fenntarthatósággal kapcsolatban végzett munkát; támogatja az OECD-ben tagsággal nem 
rendelkező államok bevonását ezekbe a megbeszélésekbe; szorgalmazza a kritikus 
nyersanyagokkal kapcsolatos stratégiai együttműködés kialakítását az EU, az USA és 
Japán között a keresletre és kínálatra vonatkozó adatok megosztása, a közös előrejelzés, a 
legjobb gyakorlatok cseréje, az ellátási láncok elemzése, a közös stratégiai készletek 
lehetőségének vizsgálata, valamint a közös K+F projektek létrehozása terén; kéri a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy kritikus nyersanyagokkal kapcsolatos, a Joint 
Organisations Data Initiative (JODI) példáján alapuló nemzetközi statisztikai 
kezdeményezés megvalósíthatóságát;

o

o o

33. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamoknak.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A nyersanyagok ellátása tekintetében az európai ipar egyre nehezebb helyzettel szembesül. 
Különösen igaz ez az Európai Bizottság által azonosított 14 kritikus nyersanyag esetében. A 
növekvő globális kereslet, amely a bányászat hosszú átfutási idői miatti készlethiánnyal, 
valamint az erőforrásokban gazdag országok által egyre gyakrabban alkalmazott kiviteli 
korlátozásokkal párosul, nemcsak rekordmagasságokba röpíti az árakat – mint a réz esetében 
–, de potenciális ellátáskiesésekhez is vezethet. Ráadásul az EU számos nyersanyag, 
különösen a kritikus nyersanyagok esetében behozatalra szorul. Különösen jól illusztrálják ezt 
az esetet a ritka földfémek, amelyeknek globális előállítását 97%-ban az exportját jelenleg 
visszafogó Kína ellenőrzi.

Ez azért jelentős, mert az Európai Unió iparának jövője végső soron nagymértékben ezeken a 
nem energiahordozó, nem mezőgazdasági nyersanyagoktól függ. Ezek az erőforrások 
különösen fontosak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és fenntartható gazdaságra történő 
átállás szempontjából, mivel ezeket csúcstechnológiát alkalmazó termékekben, például 
katalizátorokban, akkumulátorokban vagy megújuló energia előállítására használják.

Emellett az erőforrások szűkössége a nemzetközi politikai színtéren is elmérgesítheti a 
helyzetet, amely akár az erőforrásokért való küzdelemben és az erőforrásokban gazdag és 
szegény országok közötti viszály elmélyülésében is kicsúcsosodhat. Egy ilyen forgatókönyv 
senkinek sem előnyös. Ezért olyan új megközelítéseket kell kidolgozni, amelyek innovatív és 
innovációt elősegítő módon kezelik a nem energiahordozó, nem mezőgazdasági 
nyersanyagok, különösen a legkritikusabbnak minősített erőforrások problémáját, végső soron 
a nulla összegű játszmák elkerülése érdekében. 

Ebben az összefüggésben a nyersanyag-politikai kezdeményezés fontos első lépés. Az 
Európai Uniónak elsődleges fontosságú intézkedéseket tartalmazó, következetes és 
összpontosított stratégiát kell kidolgoznia, elsősorban a legkritikusabb nyersanyagok 
esetében. Ennek érdekében az Európai Bizottságnak amellett, hogy differenciálnia kell a 
nyersanyag-politikai kezdeményezésre és az árupiacokra történő megfelelő összpontosítás 
között, az összes érintett főigazgatóságot átfogó, nyersanyagokkal foglalkozó munkacsoportot 
is létre kell hoznia. Egy ilyen szolgálatok közötti munkacsoportnak kellene kidolgoznia a 
kritikus nyersanyagokra, különösen a ritka földfémekre vonatkozó, elsődleges fontosságú 
intézkedéseket, és e munkacsoport garantálhatja a stratégia egységességét.  Franciaországban 
és az Egyesült Államokban már felállították ezeket a munkacsoportokat. 

Ipari innovációs stratégia a nyersanyagok és versenyképességünk biztosítása érdekében

Minden nyersanyag-politikai stratégiának végső soron arra kell összpontosítania, hogy 
fokozza az innovációt az európai iparágak nyersanyag-felhasználásának módja terén, mivel ez 
jelentős mértékben hozzájárul versenyképességünkhöz, a fenntarthatósághoz és az 
ellátásbiztonsághoz. A nyersanyagokkal kapcsolatos kihívást az EU ipari erejének 
megerősítésére kínálkozó lehetőséggé kell alakítani innovációs és K+F potenciálunk 
kiaknázásával, ami egyik kulcsfontosságú szempontja a Bizottság Innovatív Unió kiemelt 
kezdeményezésének, európai iparpolitikájának, erőforrás-hatékonysággal kapcsolatos kiemelt 
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kezdeményezésének és nyersanyagokra vonatkozó innovációs partnerségének. Ha más 
országokkal versenyzünk a nyersanyagok terén, saját erősségeinkre kell összpontosítanunk, 
amelyek elsősorban innovációs képességünkben és kutatás-fejlesztésben meglévő erős 
hagyományainkban rejlenek.

Döntő fontosságú lesz ezek kihasználása az energiahatékonyság, a bölcsőtől bölcsőig 
szemléletű újrahasznosítás, a helyettesítés és a fenntartható bányászat terén. Az 
anyaghatékonysággal foglalkozó német ügynökség számításai szerint hatékonyabb 
folyamatok révén például évente körülbelül 100 milliárd eurót lehetne megtakarítani. Ez a 
költségek mérséklésén keresztül radikálisan növelné a versenyképességet. Egyúttal 
visszafogja a CO2-kibocsátást és az erőforrás-felhasználást, ezáltal a kereslet mérséklésével 
növelve erőforrás-biztonságunkat. Ugyanez igaz az újrahasznosításra is, amely pozitívan járul 
hozzá az éghajlatváltozással szembeni fellépéshez. Az ipar szerint például az alumínium 
újrahasznosításból történő visszanyerése 95%-kal kisebb kibocsátással jár, mint az eredeti 
nyersanyagból történő előállítás. Az újrahasznosítás tekintetében hatalmas mennyiségű forrás 
áll rendelkezésre újrafeldolgozás céljára is. Ezt is meghaladhatjuk a régi hulladéklerakók 
esetleges megnyitásával. Az iparág képviselői szerint, ha csak a hulladéklerakók 4%-a 
tartalmaz fémeket és fémhulladékot, ez már önmagában több millió tonnát jelentene csak 
Németországban. Végül, de nem utolsósorban, az újrahasznosítási ágazat nagyszámú 
munkahelyet jelent, és még többet is teremthet. Ezzel összefüggésben fontos ezen ágazat 
támogatása és megerősítése, többek között az újrahasznosítás hulladékégetéssel szembeni 
elsőbbségének biztosítása révén.

Más országok már most nagyra törő lépéseket tesznek. Japán például közel 1 milliárd eurót 
fordít – és újabb egymilliárdot vonz a magánszektorból – az energiahatékonyságra, az 
újrafeldolgozásra és a ritka földfémek tekintetében fennálló helyzetének megerősítését 
szolgáló egyéb intézkedésekre. E téren ritkaföldfém-felhasználásának egyharmaddal történő 
csökkentését tűzte ki előzetes célként az elkövetkezendő évekre.

Az Európai Uniónak gondoskodnia kell arról, hogy a mások által vállalt hatékonyságnövelés 
miatt ne maradjon el versenyképesség tekintetében. Bőségesen rendelkezésünkre állnak 
politikai intézkedések jövőbeli versenyképességünk megőrzésére, többek között a 
környezetbarát tervezés, a 7. és a 8. keretprogram pénzeszközei, az újrahasznosítási politikák, 
valamint más kreatív gazdasági ösztönzők az olyannyira szükséges erőforrás- és 
anyaginnováció serkentése érdekében.

A nyersanyagokra vonatkozó innovációs partnerség létrehozása e vonatkozásban válik 
különösen sürgőssé. A helyettesítés is döntő fontosságú szempont, amelyet jobban be kell 
ágyazni az Európai Bizottság nyersanyag-politikai kezdeményezésébe. Ugyanez vonatkozik 
az életmód megváltoztatására és a társadalmi innovációra, például az ökolízingre és a 
megosztásra is. Az előzetes célkitűzések meghatározása is fontos a jövőkép érdekében. Az 
Uniónak évi 3%-os erőforrás-hatékonysági célt kellene kitűznie, és 2050-re 
erőforrásigényének évente és fejenként 6–10 tonnára történő csökkentésére kellene 
törekednie.

A fenntartható bányászat is fontos szerepet játszik ebben az összefüggésben. Természetesen 
az Európai Unió is rendelkezik nyersanyagtartalékokkal, vannak például ritka földfémek 
Svédországban is, és az Unió folyamatosan bővíti geológiai tudásbázisát olyan projekteken 
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keresztül, mint a PRO-MINE. Ezt a munkát a különböző nemzeti geológiai felméréseket 
érintő együttműködéssel is lehet fokozni, ami a Bizottság tervei között is szerepel. Ezzel 
egyidejűleg a NATURA 2000 iránymutatások révén az EU jó alappal rendelkezik a nem 
energiahordozó nyersanyagok megfelelő kitermelésére. Az EU ezen a téren is előrelépést 
érhet el a jobb és fenntarthatóbb, valamint hatékonyabb bányászati technológiák további 
kifejlesztésével. Különösen a környezetbarátabb bányászati technológiák lesznek fontosak, 
különösen amiatt, hogy egyes erőforrások, például a ritka földfémek kitermelése 
radioaktivitással járhat. Ezek a technológiák a magas színvonalú környezetvédelmi és 
szociális normákkal párosulva nemcsak a fenntarthatóság és az ellátásbiztonság 
kiegyensúlyozottságát garantálják, de e feltételek folyamatos betartása és tökéletesítése esetén 
az európai vállalatok hírnevét is javítják külföldön. Ez végső soron nagyobb üzleti 
lehetőségeket is biztosít az erőforrásban gazdag országokban, miután ők is felismerik az 
országukban a szigorú uniós normák szerint működő európai vállalatok előnyeit a nem uniós 
nagyvállalatokkal szemben. 

Nyersanyag-diplomácia

Az Európai Uniónak a nyersanyagok tekintetében az EU által birtokolt fenntartható belföldi 
potenciálon túl az erőforrás-fogyasztás csökkentését és az újrahasznosítás fokozását célzó 
ipari innovációs politika mellett természetesen továbbra is támaszkodnia kell a külső 
beszállítókra. A nyersanyag-diplomácia tehát döntő fontosságú.

Ebben az összefüggésben az Európai Uniónak olyan kölcsönösen előnyös partnerségeket kell 
kialakítania, amelyek az erőforrásban gazdag országok és az EU számára egyaránt hasznot 
hoznak. Az Afrika–EU partnerség mellett az EU előmozdíthatná a partnerséget a kelet-
európai, latin-amerikai és ázsiai országokkal. Elsősorban Kínára gondolhatunk, mivel itt 
termelik ki a kritikus fontosságú ritka földfémek többségét. Különbséget kell tenni a 
különböző országok és azok gazdasági fejlettsége között is. Az „erőforrásokat 
infrastruktúráért” megközelítés csupán korlátozott számú fejlődő ország esetében 
alkalmazható. Itt az európai vállalatok kitermelő és építőipari vállalatokból álló ipari 
klasztereket hozhatnak létre. Más országok, különösen az erőforrásokban gazdag fejlettebb 
gazdasággal rendelkezők számára ez a modell egyszerűen érdektelen. Ezekben az 
országokban a kulcsszó az „erőforrásokat technológiáért és szakértelemért”. Ezt a 
megközelítést lehetne alkalmazni a Kínával fennálló viszonyunkban is. Egy meghatározott 
rövid ideig például hozzáférésre van szükségünk Kína ritka földfémeihez, amíg meg nem 
kezdik működésüket az új bányák olyan országokban, mint az Egyesült Államok, Kanada és 
Ausztrália. Ezen időszakban Pekingnek is nagy szüksége van a csúcstechnológiára, amíg fel 
nem futtatja saját belföldi technológiai fejlesztését. Ebben az összefüggésben megállapodást 
érhetünk el ezen az alapon. 

Célszerű lenne, ha a Bizottság ezzel egy időben értékelné, hogyan nyújthat nem pénzügyi 
jellegű támogatást egy, a nyersanyagok beszerzése érdekében számos európai vállalatot 
magában foglaló nyersanyagholding számára. Más vállalatok ugyanakkor 
nyersanyagbiztonságuk megerősítése érdekében a vertikális integráció stratégiáját 
választhatják.

Az Európai Bizottságnak az erőforrásban gazdag országok és az EU közötti jó viszony 
megszilárdítása érdekében biztosítania kell azt is, hogy az uniós vállalatok külföldi 
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tevékenységeik során is betartsák a környezetvédelmi és szociális normákat. Ezzel 
összefüggésben az Európai Uniónak követnie kellene az USA által a Dodd-Frank-féle 
törvénnyel mutatott példát, és elő kellene írnia a vállalatok számára, hogy közöljék, hogy 
erőforrásaik konfliktustól sújtott régiókból származnak-e, és elő kellene írnia a kitermelő 
vállalatok számára, hogy az átláthatóság fokozása és a jó kormányzás biztosítása érdekében 
adjanak tájékoztatást a külföldi kormányok számára teljesített kifizetésekről. Továbbá az 
erőforrásban gazdag országoknak kínált partnerség hitelessége érdekében az Európai Unió e 
célból nem élhet vissza a fejlesztési politika eszközével. Különösen így van ez a 
kereskedelem általános preferenciális rendszere és az Európai Fejlesztési Alap esetében. 
Ehelyett segítenie kell az erőforrásban gazdag országokat ezzel kapcsolatos problémáik, mint 
például a nyersanyag- és bányászati szerződésekre irányuló tárgyalások során fennálló 
információs aszimmetria leküzdésében, mivel sok kormány nem rendelkezik megfelelő 
szakértelemmel ahhoz, hogy felmérje nemzeti erőforrásai értékét, következésképpen nehezen 
ér el számára előnyös megállapodásokat. 

Végül, de nem utolsósorban az Európai Uniónak a szinergiák megteremtése érdekében 
egyesítenie kell erejét más ipari és feltörekvő országokkal. Az OECD és a G8/G20 csoport 
mellett a Bizottságnak konkrét együttműködést kell kezdeményeznie az Egyesült Államokkal 
és Japánnal. Ez az adatok megosztását vagy közös K+F programokat foglalhatna magában.

Végső soron a nyersanyagokkal kapcsolatos kihívás sikeres megoldása érdekében az Európai 
Uniónak – különösen a ritka földfémekhez hasonló kritikus nyersanyagok vonatkozásában –
olyan átfogó és integrált stratégiára van szüksége, amely a rövid és hosszú távú 
intézkedésekre összpontosít, belföldön és a nemzetközi színtéren is végrehajtható. Ennek 
középpontjában egy, az erőforrás-hatékonyságon és az újrahasznosításon alapuló ipari 
innovációs stratégiának kell állnia, kizárólag ezek az intézkedések kezelik megfelelően a 
jövőbeli versenyképesség, a fenntarthatóság és az ellátásbiztonság biztosításának hármas 
kihívását.

PREAMBULUMBEKEZDÉSEK

Noha szokatlan, a jelentés érdemi részében fennálló helyhiány miatt itt olvashatók azok a 
preambulumbekezdések, amelyeket egy későbbi időpontban módosításként be kívánok 
nyújtani:

A. mivel az Uniónak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás 
és versenyképességének fenntartása érdekében erős ipari alapra és környezetbarát iparra 
van szüksége, amely nagymértékben függ a megfelelő nyersanyagellátástól,

B. mivel a világban folyamatosan növekszik a nyersanyagok iránti kereslet,

C. mivel az új technológiák terén elért fejlődés folyamatosan növeli az ezen iparágak 
fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges erőforrások iránti keresletet,

D. mivel a nemzetközi ellátást részben exportkvóták korlátozzák, és az árak 
rekordmagasságú szinteket érnek el,

E. mivel a tisztességes és egyenlő feltételek a piacok javára válnak,
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F. mivel a nyersanyagokért folytatott fokozott verseny elmérgesítheti a nemzetközi 
kapcsolatokat, és erőforrásokért zajló konfliktusokhoz vezethet,

G. mivel e kihívások lehetőséget kínálhatnak a kölcsönösen előnyös együttműködésre 
irányuló új, innovatív partnerségek létrehozására az EU és harmadik országok között,

H. mivel egy, a hatékonyság fokozására és az újrahasznosításra összpontosító ipari 
innovációs stratégia előmozdítja a fenntarthatóságot, a versenyképességet és az 
ellátásbiztonságot,

I. mivel a jól időzített és határozott lépések megtétele mindennél fontosabb a hatékony 
stratégia végrehajtása és az európai nyersanyag-politikai kezdeményezés eredményessége 
szempontjából;


