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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl veiksmingos Europos žaliavų strategijos
(2011/XXXX(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 2 d. Komisijos komunikatą „Dėl uždavinių, susijusių su 
biržos prekių rinkomis ir žaliavomis, sprendimo“ (COM(2011) 0025),

– atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 4 d. Komisijos komunikatą „Žaliavų iniciatyva –
įgyvendinant svarbiausius poreikius užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
Europoje“ (COM(2008)0699),

– atsižvelgdamas į Įmonių ir pramonės generalinio direktorato žaliavų tiekimo grupės 
pogrupio ataskaitą „Svarbiausios ES žaliavos“1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ (COM(2010)2020),

– atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 26 d. Komisijos komunikatą „Strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinė iniciatyva „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ (COM(2011) 0021),

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 8 d. Komisijos komunikatą „Konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas“ 
(COM(2011)112/4),

– atsižvelgdamas į Komisijos 2010 m. spalio 28 d. komunikatą „Integruota globalizacijos 
eros pramonės politika. Didžiausias dėmesys – konkurencingumui ir tvarumui“ 
(COM(2010)0614),

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 6 d. Komisijos komunikatą „Strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“ (COM(2010)0546),

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 9 d. komisijos komunikatą „Prekyba, augimas ir 
tarptautinė arena. Prekybos politika – svarbiausia ES 2020 m. strategijos sudėtinė dalis“ 
(COM(2010)0612),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl globalizacijos erai pritaikytos 
pramonės politikos2,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. vasario 3 d. rezoliuciją dėl elektros ir elektroninės įrangos 
atliekų3,

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf
2 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2011)0093.
3 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2011)0037.
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– atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 16 d. rezoliuciją dėl strategijos "2020 m. Europa"1,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato rekomendacinį 
dokumentą dėl neenergetinių naudingųjų iškasenų gavybos ir „Natura 2000“2,

– atsižvelgdamas į prie 2008 m. lapkričio 4 d. Komisijos komunikato „Žaliavų iniciatyva –
įgyvendinant svarbiausius poreikius užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
Europoje“ (COM(2008)0699) pridėtą Komisijos tarnybų darbo dokumentą 
(SEC(2008)2741),

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos Prekybos generalinio direktorato žaliavų politikos 
2009 m. metinę ataskaitą3,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato tyrimą dėl 
neenergetinių naudingųjų iškasenų gavybos ir „Natura 2000“4,

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos žaliąją knygą „Integracinį augimą ir 
tvarųjį vystymąsi remianti ES vystymosi politika. ES vystymosi politikos poveikio 
didinimas“ (COM(2010)0629 galutinis),

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos komunikatą dėl ES ir Afrikos santykių 
stiprinimo. 1,5 mlrd. žmonių, 80 šalių, du žemynai, viena ateitis (COM(2010)0634 
galutinis),

– atsižvelgdamas į būsimą Komisijos komunikatą dėl prekybos ir plėtros,

– atsižvelgdamas į dabartinį Dohos derybų raundą,

– atsižvelgdamas į 2007 m. bendrą Afrikos ir ES strategiją ir trečiajame Afrikos ir 2010 m. 
lapkričio 29–30 d. vykusiame ES aukščiausiojo lygio susitikime priimtą Tripolio 
deklaraciją,

– atsižvelgdamas į dabartinę PPO bylą, kurią ES, JAV ir Meksika dėl devynių rūšių žaliavų 
iškėlė Kinijai,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į 
Vystymosi komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto bei Aplinkos, visuomenės sveikatos 
ir maisto saugos komiteto nuomones (A7-0000/2011),

Žaliavų strategija

                                               
1 Priimti tekstai, 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 Tyrimas „Aplinkos ir konkurencingumo sąsajos“ (angl. „The links between the environment and 
competitiveness“), projektas ENV.G.1/ETU/2007/0041, 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf
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1. pritaria tam Komisija, 2008 m. pateikusi savo Žaliavų iniciatyvą, ėmėsi vadovauti 
sprendžiant neenergetinių ir ne žemės ūkio žaliavų klausimą;

2. pažymi naująjį Komisijos komunikatą it, tai, kad jame pažengiama toliau nei Žaliavų 
iniciatyvoje ir į jį įtraukiamos prekių rinkos; ragina Komisiją tinkamą dėmesį skirti 
atskirai prekių rinkoms ir Žaliavų iniciatyvai;

3. pritaria Komisijos darbui nustatant svarbiausias žaliavas; ragina Komisiją tęsti šį darbą 
nagrinėjant nuo svarbiausių žaliavų priklausančias tiekimo grandines, rafinavimo 
pajėgumą ir svarbiausių žaliavų ir su jomis susijusių pagrindinių metalų santykį;

4. pažymi, kad efektyvus žaliavų politikos valdymas yra labai svarbus, kad strategija būtų 
efektyvi; pabrėžia, kad reikia glaudaus Komisijos ir valstybių narių koordinavimo; 
rekomenduoja įsteigti įvairių tarnybų darbo grupę žaliavų klausimu, kokių esama 
Prancūzijoje ir JAV, kuri kurtų, stebėtų ir peržiūrėtų politiką siekiant užtikrinti stateginę 
darną ir skatinti sukurti išankstinio įspėjimo sistemą; ragina Komisiją skatinti išorės 
aspekto koordinavimą tarp valstybių narių; mano, kad būsimasis komunikatas dėl 
energetikos išorės aspekto galėtų tapti modeliu;

5. primygtinai ragina pateikiant metinę pažangos ataskaitą nuolatos informuoti Parlamentą 
apie Žaliavų iniciatyvos plėtojimą;

Galimybė Europos pramonei: išteklių naudojimo veiksmingumas, perdirbimas ir 
pakeitimas kitomis žaliavomis

6. pažymi, kad žaliavų keliami iššūkiai taip pat yra galimybė sustiprinti ES pramonės 
pagrindus ir padidinti konkurencingumą panaudojant plataus užmojo pramonės inovacijų 
strategiją; pažymi ,kad vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu veiksmingumo ir 
perdirbimo didinimas ir išteklių naudojimo mažinimas bus labai svarbūs 
konkurencingumui, tvarumui ir tiekimo saugumui; pažymi, kad Komisija turėtų remti 
socialinę inovaciją, gyvenimo būdo pasikeitimus ir naujas koncepcijas, kaip, pvz., 
ekologinė išperkamoji nuoma, cheminių medžiagų išperkamoji nuoma ir pasidalijimas;

7. pritaria Komisijos planui pradėti pavyzdinę iniciatyvą dėl išteklių naudojimo 
veiksmingumo; ragina Komisiją įtraukti 3 proc. gryno BVP pokyčio per metus išteklių 
naudojimo veiksmingumo tikslą; ragina Komisiją sukurti patikimą išteklių naudojimo 
veiksmingumo matavimo metodologiją;

8. mano, kad mokestis už mineralines žaliavas nėra tinkama priemonė, tačiau ragina 
Komisiją ištirti, ar būtų naudingas mokestis už vandens ar žemės naudojimą;

9. ragina Komisiją išplėsti ekologinio projektavimo priemones, į jas įtraukiant žaliavas, 
bendradarbiauti su standartizavimo institucijomis, įvertinti produktų pažangiausių 
programų įgyvendinamumą išteklių naudojimo veiksmingumo atžvilgiu, sustiprinti 
konsultavimo dėl išteklių naudojimo veiksmingumo paslaugas, ypač skirtas MVĮ, ir ragina 
bendroves naudoti aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS); ragina Komisiją ir 
valstybes nares naudoti viešuosius pirkimus siekiant skatinti veiksmingai išteklius 
naudojančius produktus ir produktus, naudojančius antrines žaliavas; pabrėžia tai kad, 
siekiant vartotojams suteikti galios, naudinga į informaciją apie produktus ir ekologinius 



PE458.600v01-00 6/12 PR\856578LT.doc

LT

ženklus įtraukti informaciją apie išteklių naudojimą; ragina Europos standartizacijos 
institucijas nustatant standartus įtraukti išteklių naudojimo veiksmingumą;

10. pažymi perdirbimo indėlį mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį; 
ragina Komisiją pradėti išsamią ES medžiagų srauto analizę, kuria visų pirma būtų 
nustatyti atliekų srautai;

11. pažymi, kad svarbu kurti pramonės perdirbimo sinergijas ir padėti bendrovėms atrasti, 
kaip jų energija, atliekos ir antriniai produktai gali tapti ištekliais kitiems; ragina Komisiją 
ir valstybes nares skatinti tokį požiūrį, kokį taiko JK savo nacionalinėje pramonės 
simbiozės programoje (angl. National Industrial Symbiosis Programme);

12. ragina Komisiją ištirti, ar uždaryti sąvartynai negalėtų būti vėl atverti siekiant perdirbti 
potencialias antrines medžiagas geriausiomis turimomis technologijomis, taip pat ištirti 
likusius kasybos ir metalurgijos pramonės atliekų sąvartynus siekiant iki 2012 m. užbaigti 
ES kasybos atliekų sąvartynų duomenų bazę ir sustiprinti kasybos atliekų direktyvą, bei 
užtikrinti, kad šios atliekos būtų tvarkomos naudojant geriausias turimas technologijas, 
taip pat skatinti pastatų būvio ciklo valdymą siekiant užtikrinti galimybę perdirbti jų 
statybai naudojamas medžiagas;

13. ragina Komisiją remti perdirbimo partnerystes su besivystančiomis šalimis; prašo 
Komisijos remti tokius bandomuosius projektus, kaip zonų be atliekų kūrimas;

14. prašo Komisijos įvertinti, kaip Europos investicijų bankas (EIB) galėtų padėti sumažinti 
investicijų į pažangių technologijų perdirbimo gamyklas finansinę riziką;

15. ragina Komisiją sukurti ekonomines paskatas pardirbti šiuo metu neekonomiškas 
svarbiausias žaliavas, įskaitant retąsias žemes, ištirti, kaip galima remti perdirbtų 
medžiagų rinkas, be kita ko, naudojant perdirbtų medžiagų ekologiškumo sertifikatus, 
ekologinio projektavimo reikalavimus ir finansines paskatas, ir užtikrinti, kad sanglaudos 
politika ir biudžetas taip pat būtų naudojami išteklių naudojimo veiksmingumui ir 
perdirbimui skatinti;

16. pabrėžia, kad reikia kovoti su nelegaliu atliekų pervežimu ir sukurti pasaulinę atliekų 
perdirbimo įmonių sertifikavimo sistemą; pažymi nacionalinių muitinių pareigūnų 
bendradarbiavimo svarbą; ragina Komisiją išnagrinėti, ar reikia bendro valdžios institucijų 
informavimo apie neteisėtus pervežimo srautus mechanizmo; prašo komisijos ištirti 
nelegalius atliekų srautus; prašo Komisijos skatinti naujų ir naudotų prekių efektyvų 
atskyrimą muitinės deklaracijose sprendžiant šį klausimą atnaujinto Bendrijos muitinės 
kodekso įgyvendinimo nuostatose;

17. ragina Komisiją nustatyti būvio ciklo perdirbimo, pakeitimo kitomis žaliavomis ir išteklių 
naudojimo veiksmingumo tyrimų prioritetus ir jiems skirti biudžeto lėšas panaudojant 
finansavimą iš FP7 ir FP8, ypač tokių svarbiausių žaliavų, kaip retųjų žemių elementai; 
primygtinai pabrėžia Europos inovacijų partnerystę žaliavų srityje; ragina Komisiją 
pradėti tokią partnerystę 2011 m;

18. apgailestauja dėl to, kad į komunikatą neįtrauktas pakeitimas kitomis žaliavomis; todėl
ragina Komisiją panaudojant tyrimų finansavimą sustiprinti savo darbą šioje srityje, ypač 
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retųjų žemių elementų srityje;

Tvarus tiekimas ES

19. džiaugiasi, kad nacionalinės geologijos tarnybos tarpusavyje bendradarbiauja ir kad 
paskelbtas metinis Europos žaliavų leidinys; pabrėžia, kad turėtų būti įtraukti duomenys 
apie antrinius išteklius ir kasybą miestuose; ragina Komisiją įvertinti, ar reikia sukurti ES 
geologijos tarnybą, kurioje būtų sutelkiamas nacionalinių tarnybų darbas ir darbas su 
tarptautiniais partneriais; remia Komisijos darbą gerinant ES geologijos žinių bazę; ragina 
Komisiją paskelbti Sąjungos išteklių žemėlapį;

20. dar kartą patvirtina, kad „Natura 2000“ gairės yra tvirtas pagrindas, kurio remiantis turi 
būti vykdoma kasyba; pažymi, kad praktikos kodeksai, kuriuose nurodoma, kaip pasiekti 
kompetenciją techniniu, socialiniu ir aplinkos apsaugos požiūriu, yra svarbios priemonės; 
ragina Komisiją saugoti ekologiškai pažeidžiamas vietoves, kuriose gali būti žaliavų, 
tokias, kaip Arktis, Barenco jūra ir Grenlandija;

21. pažymi mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros svarbą tvariai kasybai siekiant kuo 
labiau sumažinti ekologinį pėdsaką ir neigiamą socialinį poveikį;

22. pabrėžia įgūdžių ir mokymo svarbą ir vaidmenį, kurį vaidina geologai ir inžinieriai; ragina 
Komisiją šiuo atžvilgiu užmegzti glaudų dialogą su socialiniais partneriais;

Sąžiningas ir tvarus tarptautinis žaliavų tiekimas

23. pritaria ES ketinimams toliau tęsti diplomatiją žaliavų, ypač svarbiausių žaliavų, 
klausimu; mano, kad retųjų žemių elementų srities prioritetiniai veiksmai turi būti sukurti 
per labai trumpą laikotarpį;

24. mano, kad žaliavas turi pirkti bendrovės; tačiau prašo Komisijos apsvarstyti, kaip tokios 
iniciatyvos, kaip Europos žaliavų ūkis, galėtų būtų remiamos ne finansiškai;

25. ragina Komisiją įvertinti prieš Kiniją iškeltos PPO bylos rezultatus ir, kai tinkama, ateityje 
naudotis PPO mechanizmais;

26. pažymi Afrikos ir ES santykių ir 2010 m. liepos mėn. Adis Abebos susitarimo svarbą; 
pabrėžia, kad ši partnerystė turi būti paremta bendrais interesais;

27. Apgailestauja, kad komunikate nenurodyti kiti regionai ar šalys; ragina Komisiją sukurti 
kitas abipusiai naudingas partnerystes su daug išteklių turinčiomis šalimis; mano, kad ES 
turėtų pasiūlyti „infrastruktūros už išteklius“ rūšies partnerystes; ragina ES remti daug 
išteklių turinčias besivystančias šalis plėtojant jų geologijos žinias; atsižvelgdamas į tai 
siūlo sukurti bendrai finansuojamas katedras geologijos fakultetuose;

28. yra susirūpinęs, kad nenustatyta bendradarbiavimo su Kinija strategija; pabrėžia 
technologinio dialogo su Kinija poreikį; ragina Komisiją išnagrinėti, kokiu būdu su Kinija 
galėtų būti kuriami bandomieji tvarios kasybos, pakeitimo kitomis žaliavomis ar 
svarbiausių žaliavų perdirbimo projektai;

29. pritaria, kad plėtros politika vaidina vaidmenį padedant šalims savo žaliavų turtą paversti 
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tvariu ir integraciniu augimu, be kita ko, gerinant valdymą ir skaidrumą; nemano, kad 
plėtros politika yra diplomatijos žaliavų klausimu priemonė; sutinka, kad prekybos 
susitarimai turi būti pakankamai lankstūs, kad besivystančios šalys būtų remiamos kuriant 
kasybos pramonės ir vietos pramonės sąsajas; mano, kad šiuo atžvilgiu reikia gerbti 
valstybių apsirūpinimo žaliavomis savarankiškumą;

30. ragina Komisiją ugdant pajėgumus padėti besivystančioms šalims įveikti informacinę 
nelygybę derantis dėl žaliavų ir kasybos sutarčių;

31. pabrėžia įmonių socialinės atsakomybės vaidmenį užsienyje laikantis aukštų aplinkos 
apsaugos ir socialinių ir darbo standartų ir taikant geriausias turimas technologijas; ragina 
ES bendroves sukurti tinkamą trečiosiose šalyse veikiančių bendrovių elgesio kodeksą; 
ragina Komisiją sekti JAV C. Doddo ir B. Franko akto dėl naudingųjų iškasenų iš 
konfliktų zonų pavyzdžiu; reiškia paramą Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvai; 
mano, kad šie standartai visų pirma turėtų būti taikomi projektams, gaunantiems ES 
finansavimą, kaip, pvz., finansavimą iš EIB; ragina Komisiją sustiprinti kilmės nustatymo 
(angl. fingerprinting) technologijos naudojimą šioje srityje ir skatinti bandomuosius 
projektus, paremtus tantalito kilmės nustatymo (angl. coltan fingerprint) patirtimi;

32. Pritaria EBPO, G8 ir G20 darbams žaliavų ir tvarumo srityje; pritaria tam, kad į šias 
diskusijas būtų įtrauktos šalys, kurios nėra EBPO narės; ragina sukuri ES, JAV ir 
Japonijos strateginį bendradarbiavimą dėl svarbiausių žaliavų ir dalintis paklausos ir 
tiekimo duomenimis, bendrai kurti prognozes, keistis geriausia praktika, analizuoti 
tiekimo grandines, tirti galimybes kaupti bendras strategines atsargas bei kurti bendrus 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektus; prašo Komisijos ištirti, ar nevertėtų 
sukurti tarptautinę svarbiausių žaliavų statistikos iniciatyvą, paremtą Bendros organizacijų 
duomenų iniciatyvos (angl. JODI) pavyzdžiu;

o

o o

33. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Europos pramonė žaliavų tiekimo atžvilgiu atsiduria vis sudėtingesnėje padėtyje. Tai ypač 
aktualu Europos Komisijos nustatytų keturiolikos svarbiausių žaliavų atveju. Dėl didėjančio 
pasaulinės paklausos ir tiekimo trūkumo, kuris kyla dėl to, kad kasybos pramonės 
pasirengimas trunka labai ilgai, ir dėl to, kad daug išteklių turinčios šalys taiko eksporto 
apribojimus, ne tik iki rekordinių aukštumų didėja kainos, kaip rodo vario pavyzdys, bet ir 
atsiranda galimų tiekimo sutrikimų. Be to, ES yra labai priklausoma nuo daugelio žaliavų, 
ypač svarbiausių žaliavų, eksporto. Retųjų žemių elementai sudaro ypatingą atvejį, kadangi 
šiuo metu Kinija kontroliuoja 97 proc. pasaulinės gamybos ir varžo jų eksportą.

Tai labai svarbu, kadangi Europos Sąjungos pramonės ateitis galų gale labai priklauso nuo 
tokių neenergetinių ir ne žemės ūkio žaliavų. Šie ištekliai ypač svarbūs pereinant prie tvarios 
ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, kadangi jie naudojami pažangiųjų 
technologijų produktuose, kaip, pvz., katalizatoriuose, baterijose, ar kuriant 
atsinaujinančiosios energijos technologijas.

Be to, dėl išteklių retumo gali pablogėti padėtis tarptautinės politikos arenoje ir baigtis kova 
dėl išteklių ir vis didesne praraja tarp daug ir mažai išteklių turinčių šalių. Iš tokio scenarijaus 
niekas negautų naudos. Todėl reikia sukurti naują požiūrį dėl neenergetinių ir ne žemės ūkio 
žaliavų, ypač žaliavų, kurios nustatytos kaip svarbiausios, klausimo sprendimo novatorišku ir 
inovacijas skatinančiu būdu, siekiant galų gale išvengti žaidimo, kuriame gali būti tik 
laimėtojai ir pralaimėjusieji. 

Atsižvelgiant į tai Žaliavų iniciatyva yra svarbus pirmasis žingsnis. Europos Sąjungai reikia 
sukurti darnią ir sutelktą strategiją, kurioje būtų numatyti prioritetiniai veiksmai, ypač 
veiksmai dėl svarbiausių žaliamų. Ta, kad tai būtų padaryta, Europos Komisija turėtų ne tik 
diferencijuoti tinkamą dėmesį skiriant Žaliavų iniciatyvai ir prekių rinkoms, bet taip pat turėtų 
sukurti žaliavų darbo grupę, kuri apimtų visus susijusius generalinius direktoratus. Tokia 
įvairių tarnybų darbo grupė turėtų plėtoti prioritetinius veiksmus dėl svarbiausių žaliavų, ypač 
retųjų žemių, ir užtikrinti strateginę sanglaudą. Prancūzija ir JAV jau yra sukūrusios tokias 
darbo grupes. 

Pramonės inovacijos strategija, skirta užtikrinti žaliavų tiekimą ir mūsų 
konkurencingumą

Bet kuri strategija galiausiai turės būti sutelkta ties Europos pramonės žaliavų naudojimo 
inovacijos didinimu, kadangi tuo būdu bus žymiai prisidedama prie mūsų konkurencingumo, 
tvarumo ir tiekimo užtikrinimo. Žaliavų iššūkis turi būti paverstas galimybe sustiprinti 
Europos pramonės galią naudojant mūsų inovacijų ir mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
potencialą, kuris yra vienas iš pagrindinių Komisijos pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų 
sąjunga“, Europos pramonės politikos, pavyzdinės iniciatyvos dėl išteklių naudojimo 
veiksmingumo ir inovacijų partnerystės žaliavų srityje aspektų. Jei kitos šalys konkuruoja su 
mumis žaliavų srityje, mes turime susitelkti ties stipriosiomis savo pačių savybėmis, kurių 
ypač turi mūsų inovacijų kūrimo gebėjimai ir mūsų stiprios mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros tradicijos.
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Jų naudojimas išteklių naudojimo veiksmingumo, regeneracinio perdirbimo, pakeitimo 
kitomis žaliavomis ir tvarios gamybos srityse bus ypač svarbus. Pavyzdžiui, Vokietijos 
Medžiagų naudojimo veiksmingumo agentūra apskaičiavo, kad veiksmingesniais procesais 
galima būtų sutaupyti apie 100 milijardų EUR per metus. Taip sumažinant išlaidas būtų 
drastiškai padidintas konkurencingumas. Tuo pačiu metu būtų mažinamas išmetamo CO2
kiekis ir išteklių naudojimas ir sumažinant paklausą būtų didinamas mūsų išteklių tiekimo 
saugumas. Ta pati taisyklė galioja ir perdirbimui, kuriuo teigiamai prisidedama kovojant su 
klimato kaita. Pavyzdžiui, pramonės teigimu, perdirbant aliuminį išmetama 95 proc. mažiau 
CO2 nei gaminant jį ir rūdos. Perdirbimo klausimu esama didelio kiekio kasybos miestuose 
išteklių. Taip pat galima tuo neapsiriboti ir atverti senus sąvartynus. Pramonė teigia, kad jei 
tik 4 proc. sąvartynų sudaro metalai ir antrinės medžiagos, tai jai prilygtų milijonams tonų, 
kurias galima būtų atgauti vien tik Vokietijoje. Ne mažiau svarbu dar ir tai, kad perdirbimo 
sektoriuje yra sukurta daug darbo vietų ir galima sukurti dar daugiau. Atsižvelgiant į tai 
svarbu remti ir stiprinti šį sektorių, be kita ko, užtikrinant, kad pirmenybė būtų teikiama 
perdirbimui, o ne deginimui.

Kitos šalys jau imasi plataus užmojo veiksmų. Pavyzdžiui, Japonija skiria beveik 1 milijardą 
EUR greta kito milijardo, skiriamo pramonės, skirtus spręsti išteklių naudojimo 
veiksmingumo, perdirbimo ir kitų priemonių klausimus, siekdama sustiprinti savo padėtį 
retųjų žemių elementų atžvilgiu. Atsižvelgdama į tai ji nusistatė preliminarų tikslą 
ateinančiais metais trečdaliu sumažinti retųjų žemių elementų naudojimą.

Europos Sąjungai reikia užtikrinti, kad jos konkurencingumas nebūtų aplenktas dėl 
padidėjusio kitų šalių efektyvumo. Siekdami užtikrinti savo būsimą konkurencingumą galime 
naudoti pakankamai gausias politikos priemones, be kita ko, ekologinį projektavimą, 
finansavimą iš FP7 ir FP8, perdirbimo politiką ir kitas kūrybingas ekonomines paskatas, 
siekiant skatinti labai reikalingą išteklių ir žaliavų inovaciją.

Atsižvelgiant į tai, ypač reikia, kad skubiai būtų sukurta Inovacijų partnerystė žaliavų srityje. 
Pakeitimas kitomis žaliavomis taip pat yra labai svarbus aspektas, kuris turi būti įtrauktas į 
Europos Komisijos Žaliavų iniciatyvą. Tai taip pat taikoma gyvenimo būdo pasikeitimams ir 
socialinei inovacijai, kaip, pvz., ekologinė išperkamoji nuoma ir pasidalijimas. Siekiant turėti 
viziją, taip pat svarbu nusistatyti preliminarius tikslus. ES turėtų nustatyti 3 proc. metinį 
išteklių naudojimo veiksmingumo tikslą ir siekti iki 2050 m. sumažinti savo išteklių 
naudojimą iki 6-10 tonų vienam asmeniui per metus.

Šiuo atžvilgiu tvari kasyba taip pat vaidina svarbų vaidmenį. Europos Sąjungoje, žinoma, taip 
pat yra žaliavų atsargų, pavyzdžiai, retųjų žemių esama Švedijoje, ir ji tokiais projektais, kaip 
„PRO-MINE“, toliau didina savo geologijos žinias. Šis darbas gali taip pat būti paspartintas 
pagerinant skirtingų nacionalinių geologijos tarnybų bendradarbiavimą, kurio imtis rengiasi 
Komisija. Tuo pačiu metu ES turi gerus rimtos neenergetinių žaliavų kasybos pagrindus 
pagag savo „Natura 2000“ rekomendacinį dokumentą. Šiuo klausimu ES taip pat gali 
pasistūmėti į priekį toliau plėtodama geresnes ir tvaresnes bei efektyvesnes kasybos 
technologijas. Ypač svarbios bus ekologiškesnės kasybos technologijos, kadangi kai kurių 
išteklių kasyba gali būti susijusi su radioktyvumu. Tokiomis technologijomis, naudojamomis 
kartu su aukštais aplinkos apsaugos ir socialiniais standartais, ne tik užtikrinama, kad tiekimo 
tvarumas ir saugumas būtų suderinti, bet taip pat bus gerinama Europos bendrovių reputacija 
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užsienyje, jei šių sąlygų bus nuolatos laikomasi ir jos bus gerinamos. Galų gale dėl to atsiras 
didesnių verslo galimybių daug išteklių turinčiose šalyse, kadangi jos matys naudą, kurią teiks 
jų šalyje laikydamosi aukštų ES standartų veikiančios Europos bendrovės palyginti su kitomis 
ne ES korporacijomis. 

Diplomatija žaliavų klausimu

Greta pramoninės inovacijos strategijos, kuria be tvaraus ES turimo vietos potencialo 
siekiama sumažinti vartojimą ir padidinti perdirbimą, Europos Sąjunga, žinoma, ir toliau turės 
remtis jos žaliavų išorės tiekėjais. Todėl diplomatija žaliavų klausimu yra ypač svarbi.

Atsižvelgiant į tai, Europos Sąjunga turi sukurti abipusiai naudingas partnerystes, iš kurių 
naudos gautų ir daug žaliavų turinčios šalys, ir pati ES. Be Afrikos ir ES partnerystės ES taip 
pat galėtų skatinti partnerystę su Rytų Europos, Lotynų Amerikos ar Azijos šalimis. Ypač 
mintyje turima Kinija, kadangi ji gamina didžiąją dalį svarbiausių retųjų žemių elementų, 
Taip pat teikia atskirti skirtingas šalis ir jų ekonomikos išsivystymą. Pavyzdžiui 
„infrastruktūros už išteklius“ metodas tinka tik tam tikram besivystančių šalių skaičiui. Čia 
Europos pramonė galėtų sukurti pramonės klasteriu, kuriuos sudarytų kasybos ir statybos 
bendrovės. Kitoms šalims, ypač daug resursų turinčioms šalims, kurių išsivystymo lygis yra 
aukštesnis, toks modelis paprasčiausiai neįdomus. Žaidimo su šiomis šalimis pavadinimas yra 
„ištekliai už technologiją ir praktinę patirtį“. Tokį požiūrį taip pat galima būtų taikyti mūsų 
santykiuose su Kinija. Tam tikru trumpalaikiu laikotarpiu turime gauti prieigą prie Kinijos 
retųjų žemių, kol nebus pradėta nauja kasybos veikla tokiose šalyse, kaip JAV, Kanada ir 
Australija. Kita vertus, Pekinas tuo laikotarpiu yra labai suinteresuotas įgyti aukštąsias 
technologijas, kol nepadidins savo vietos technologijos plėtros. Atsižvelgiant į tai įmanoma 
susitarti dėl šių pagrindų. 

Tuo pat metu Europos Komisija turėtų įvertinti, kaip ne finansiškai paremti žaliavų ūkį, 
kuriuo naudojasi daugelis Europos bendrovių įsigydamos žaliavas. Panašiai, kitos bendrovės 
gali pageidauti laikytis vertikalios integracijos strategijos siekiant užtikrinti savo žaliavų 
tiekimo saugumą.

Europos Komisija taip pat turėtų užtikrinti, kad ES bendrovės veikdamos užsienyje laikytųsi 
aplinkos apsaugos ir socialinių standartų, kad ES santykiai su daug išteklių turinčiomis 
šalimis būtų toliau gerinami. Šiuo atžvilgiu Europos sąjunga turėtų sekti JAV C. Doddo ir B. 
Franko akto pavyzdžiu ir reikalauti, kad įmonės atskleistų, ar jos nenaudoja išteklių ir 
konfliktų zonų ir reikalauti, kad kasybos pramonė atskleistų savo mokėjimus užsienio 
vyriausybėms siekiant padidinti skaidrumą ir užtikrinti gerą valdymą. Be to, siekiant, kad 
partnerystės pasiūlymas daug išteklių turinčioms šalims būtų patikimas, Europos Sąjunga 
neturėtų tokiems tikslams netinkamai naudoti plėtros politiką. Tai ypač taikoma bendrajai 
prekybos lengvatų sistemai ar Europos plėtros fondui. Vietoje to ji turėtų padėti daug išteklių 
turinčioms šalis išspręsti nuolatinius klausimus, tokius, kaip informacinė nelygybė derantis 
dėl žaliavų ir kasybos sutarčių, kadangi daugeliui vyriausybių trūksta ekspertų, kad būtų 
tinkamai įvertinta jų gamtinių išteklių vertė, ir joms sunku sudaryti palankius susitarimus. 

Ne mažiau svarbu dar ir tai, kad Europos Sąjunga turėtų bendrai dirbti kartu su kitomis 
pramoninėmis ir sparčiau augančios ekonomikos šalimis, kad būtų kuriamos sinergijos. Greta 
EBPO ir G8/G20 Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl konkretaus bendradarbiavimo su 
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JAV ir Japonija. Jis galėtų apimti dalijimąsi duomenimis ar bendrų mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros programų kūrimą.

Galiausiai, siekiant sėkmingai išspręsti žaliavų keliamą iššūkį, Europos Sąjungai reikia 
išsamios ir integruotos strategijos, kuri būtų sutelkta ties trumpo ir ilgo laikotarpio 
priemonėmis, kurias galima būtų įgyvendinti vietoje ir tarptautiniu mastu, ypač priemones, 
susijusias su svarbiausiomis žaliavomis, tokiomis, kaip retosios žemės. Šių priemonių 
pagrindas turi būti pramonės inovacijų strategija, paremta veiksmingu išteklių naudojimu ir 
perdirbimu, kurie yra vienintelės priemonės, kuriomis tinkamai sprendžiamas iššūkių 
trikampis, kurį sudaro ateities konkurencingumo užtikrinimas, tvarumas ir tiekimo saugumas.

KONSTATUOJAMOSIOS DALYS

Nors tai ir neįprasta, dėl erdvės apribojimų pagrindinėje pranešimo dalyje, toliau pateikiu 
konstatuojamąsias dalis, kurias planuoju vėliau pateikti kaip pakeitimus:

A. kadangi ES reikia stiprios pramoninės bazės ir ekologiškos pramonės, kurios labai 
priklauso nuo tinkamo žaliavų tiekimo, siekiant pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos ir išsaugoti konkurencingumą;

B. kadangi pasaulinė žaliavų paklausa nuolatos didėja;

C. kadangi dėl naujų technologijų pažangos ir toliau didės šių technologijų plėtrai būtinų 
išteklių paklausa;

D. kadangi tarptautinis tiekimas yra iš dalies apribotas eksporto kvotomis, o kainos pasiekia 
rekordines aukštumas;

E. kadangi rinkoms naudingos iš sąžiningos ir lygios veiklos galimybės;

F. kadangi padidėjusi konkurencija dėl žaliavų gali pabloginti tarptautinius santykius ir dėl 
jos gali kilti konfliktai dėl išteklių; 

G. kadangi šie iššūkiai gali tapti galimybe sukurti naujas inovacines abipusiai naudingo ES ir 
trečiųjų šalių bendradarbiavimo partnerystes;

H. kadangi pramonės inovacijų strategija, kurioje susitelkiama ties efektyvumo ir perdirbimo 
didinimu, skatinamas tvarumas, konkurencingumas ir tiekimo saugumas;

I. kadangi labai svarbu laiku imtis lemiamų veiksmų, kuriais būtų įgyvendinama veiksminga 
strategija ir būtų gaunama rezultatų dėl  Europos Žaliavų iniciatyvos;


