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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie skutecznej strategii europejskiej w zakresie surowców
(2011/XXXX(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zatytułowany „Stawianie czoła 
wyzwaniom związanym z rynkami towarowymi i surowcami” (COM(2011)0025),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 4 listopada 2008 r. zatytułowany „Inicjatywa na 
rzecz surowców: zaspokajanie naszych kluczowych potrzeb w celu stymulowania wzrostu 
i tworzenia miejsc pracy w Europie” (COM(2008)0699),

– uwzględniając sprawozdanie w sprawie najważniejszych surowców dla UE, przygotowane 
przez podgrupę Grupy ds. Dostaw Surowców z Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw 
i Przemysłu Komisji Europejskiej1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020: 
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 stycznia 2011 r. zatytułowany „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii Europa 2020” 
(COM(2011)0021),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 8 marca 2011 r. zatytułowany „Plan działania 
prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” 
(COM(2011)112/4),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 października 2010 r. zatytułowany 
„Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji. Konkurencyjność 
i zrównoważony rozwój na pierwszym planie” (COM(2010)0614),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 listopada 2010 r. zatytułowany „Projekt 
przewodni strategii Europa 2020 – Unia innowacji” (COM(2010)0546),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. zatytułowany „Handel, 
wzrost i polityka światowa – polityka handlowa jako kluczowy element strategii Europa 
2020” (COM(2010)0612),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie polityki przemysłowej 
w erze globalizacji2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zużytego sprzętu 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf
2 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2011)0093.
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elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE)1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie UE 20202,

– uwzględniając wytyczne dotyczące wydobycia mineralnych surowców nieenergetycznych 
zgodnie z wymogami sieci Natura 2000, opracowane przez Dyrekcję Generalną ds. 
Środowiska Komisji Europejskiej3,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji towarzyszący komunikatowi Komisji 
z dnia 4 listopada 2008 r. zatytułowanemu „Inicjatywa na rzecz surowców: zaspokajanie 
naszych kluczowych potrzeb w celu stymulowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy 
w Europie” (COM(2008)0699) (SEC(2008)2741),

– uwzględniając roczne sprawozdanie w sprawie surowców za rok 2009, opracowane przez 
Dyrekcję Generalną ds. Handlu Komisji Europejskiej4,

– uwzględniając analizę dotyczącą powiązań między środowiskiem a konkurencyjnością, 
opracowaną przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej5,

– uwzględniając zieloną księgę Komisji z dnia 10 listopada 2010 r. zatytułowaną „Polityka 
rozwojowa UE na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu 
i zrównoważonego rozwoju – zwiększenie skuteczności polityki rozwojowej UE” 
(COM(2010)0629 wersja ostateczna),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zacieśnienia 
stosunków między UE a Afryką (COM(2010)0634 wersja ostateczna),

– uwzględniając oczekiwany komunikat Komisji w sprawie handlu i rozwoju,

– uwzględniając obecną rundę dauhańskich negocjacji,

– uwzględniając wspólną strategię UE-Afryka z 2007 r. oraz deklarację z Trypolisu 
uzgodnioną na 3. szczycie UE-Afryka w dniach 29-30 listopada 2010 r.,

– uwzględniając obecnie toczącą się w ramach WTO sprawę dotyczącą dziewięciu 
surowców, wniesioną przez UE, USA i Meksyk przeciwko Chinom,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Rozwoju, Komisji Handlu Międzynarodowego i Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7–0000/2011),

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2011)0037.
2 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0223.
3 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf
4 http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/raw-materials/
5 Analiza „The links between the environment and competitiveness” (Powiązania między środowiskiem 
a konkurencyjnością), projekt ENV.G.1/ETU/2007/0041, 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf
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Strategia w zakresie surowców

1. przychylnie odnosi się do faktu, że Komisja zainicjowała temat surowców innych niż 
energia i produkty rolne w ramach swojej „inicjatywy na rzecz surowców” w 2008 r.,

2. odnotowuje nowy komunikat Komisji oraz fakt, że wykracza on poza inicjatywę na rzecz 
surowców, obejmując również rynki towarowe; wzywa Komisję do należytego skupienia 
się na rynkach towarowych oraz inicjatywie na rzecz surowców w odrębnych działaniach;

3. przychylnie odnosi się do prac Komisji nad określeniem kluczowych surowców (CRM); 
wzywa Komisję do dalszych działań polegających na analizie łańcuchów dostaw 
w zależności od kluczowych surowców, potencjału rafinacyjnego oraz interakcji między 
surowcami kluczowymi a powiązanymi z nimi metalami nieszlachetnymi;

4. wskazuje, że skuteczne zarządzanie polityką surowcową jest kluczem do skutecznej 
strategii; podkreśla potrzebę ścisłej współpracy z Komisją oraz pomiędzy państwami 
członkowskimi; zaleca powołanie międzywydziałowej grupy zadaniowej ds. surowców, 
idąc za przykładem Francji i USA, która opracowałaby, monitorowała i modyfikowała 
strategie polityczne, by zapewnić strategiczną spójność i wspierać ustanowienie systemu 
wczesnego ostrzegania; wzywa Komisję do rozwijania koordynacji między państwami 
członkowskimi w zakresie wymiaru zewnętrznego; uważa, że oczekiwany komunikat 
w sprawie zewnętrznego wymiaru energii mógłby posłużyć za model;

5. nalega na regularne informowanie Parlamentu Europejskiego o rozwoju sytuacji 
w zakresie inicjatywy na rzecz surowców poprzez roczne sprawozdania z postępów;

Szansa dla europejskiego przemysłu: efektywne gospodarowanie zasobami, recykling, 
możliwości zastąpienia

6. zauważa, że wyzwania w zakresie surowców są również szansą na ożywienie bazy 
przemysłowej w UE oraz zwiększenie konkurencyjności dzięki ambitnej i innowacyjnej 
strategii przemysłowej; zauważa, że w perspektywie średnio- i długookresowej dla 
konkurencyjności, trwałości i bezpieczeństwa dostaw kluczowe będą takie kwestie, jak 
zwiększenie wydajności, recykling oraz zmniejszenie zużycia zasobów; stwierdza, że 
Komisja powinna wspierać społeczne innowacje, zmianę stylu życia oraz takie nowe 
koncepcje, jak ekoleasing, chemiczny leasing i współdzielenie;

7. przychylnie odnosi się do zamysłu otwarcia przez Komisję inicjatywy dotyczącej 
oszczędnego gospodarowania zasobami; wzywa Komisję do włączenia do niej celu 
poprawy efektywności gospodarowania zasobami o 3% rocznie netto, niezależnie od 
zmian PKB; wzywa Komisję do pracy nad wiarygodną metodologią mierzącą 
efektywność gospodarowania zasobami;

8. uważa, że podatek od surowców mineralnych nie jest odpowiednim narzędziem, jednak 
wzywa Komisję do zbadania, czy podatek od wody i użytkowania gruntów nie okazałby 
się korzystny; 

9. wzywa Komisję do objęcia surowców instrumentami dla ekoprojektów, współpracy 
z organami normalizacyjnymi, ocenienia wykonalności programu „top-runner” dla 
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produktów związanych z efektywnym gospodarowaniem zasobami, wzmocnienia 
doradztwa z zakresu efektywnego gospodarowania zasobami, w szczególności dla MŚP, 
a także wzywa przedsiębiorstwa do korzystania z systemu ekozarządzania i ekoaudytu 
(EMAS); wzywa Komisję i państwa członkowskie do częstszego korzystania z zamówień 
publicznych w celu położenia nacisku na stosowanie produktów charakteryzujących się 
oszczędnym zużyciem zasobów oraz produktów wykorzystujących surowce wtórne; 
podkreśla znaczenie ujęcia kwestii zużycia zasobów w informacji o produkcie oraz 
oznakowaniu ekologicznym, aby dać konsumentom możliwość wyboru; wzywa 
europejskie organy normalizacyjne do podkreślania kwestii efektywnego korzystania 
z zasobów przy ustanawianiu norm;

10. podkreśla wkład recyklingu w zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych; wzywa Komisję 
do rozpoczęcia dogłębnej analizy przepływu surowców w UE, w szczególności w celu 
rozpoznania strumieni odpadów;

11. uznaje znaczenie tworzenia synergii przemysłowych dotyczących recyklingu oraz 
wspierania przedsiębiorstw w odkrywaniu sposobów na to, by ich energia, odpady 
i produkty uboczne mogły służyć jako zasoby dla innych; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do promowania takiego podejścia, jakie przyjęła Wielka Brytania w ramach 
krajowego programu symbiozy przemysłowej;

12. wzywa Komisję do zbadania możliwości ponownego otwarcia zamkniętych składowisk 
odpadów, by poddać recyklingowi potencjalny złom, stosując najlepsze dostępne 
technologie (BAT), oraz do zbadania pozostałych wysypisk odpadów kopalnianych 
i metalurgicznych, aby do 2012 r. uzupełnić bazę danych na temat składowisk odpadów 
kopalnianych oraz wdrożyć dyrektywę w sprawie odpadów kopalnianych, gwarantując 
tym samym przetwarzanie odpadów zgodnie z najlepszymi dostępnymi technologiami 
i przyczyniając się do zarządzania cyklem życia budynków zapewniającego możliwość 
recyklingu materiałów zużytych do ich budowy;

13. wzywa Komisję do wsparcia partnerstw w zakresie recyklingu z krajami rozwijającymi 
się; zwraca się do Komisji o wsparcie projektów pilotażowych, takich jak strefy bez 
odpadów;

14. zwraca się do Komisji o dokonanie oceny, jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 
mógłby pomóc w zmniejszeniu ryzyka finansowego odnoszącego się do inwestycji 
w zakłady utylizacji stosujące najnowocześniejsze technologie;

15. wzywa Komisję do rozwijania zachęt gospodarczych dotyczących nieopłacalnego obecnie 
recyklingu kluczowych surowców, w tym pierwiastków ziem rzadkich (REE), by zbadać, 
jak można wesprzeć rynki materiałów z recyklingu poprzez między innymi zielone 
certyfikaty dla materiałów z recyklingu, wymogi ekoprojektu i zachęty podatkowe, oraz 
do zapewnienia zwiększenia efektów polityki spójności i budżetów, by wspierać 
efektywne gospodarowanie zasobami i recykling;

16. podkreśla potrzebę zwalczania nielegalnego przemieszczania odpadów oraz ustanowienia 
światowego systemu certyfikacji dla zakładów utylizacji; podkreśla znaczenie współpracy 
pomiędzy krajowymi służbami celnymi; wzywa Komisję do zbadania, czy mechanizm 
zbiorowy informujący władze o strumieniach nielegalnego przemieszczania odpadów jest 
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konieczny; oczekuje od Komisji zbadania strumieni nielegalnych odpadów; wzywa 
Komisję do wsparcia – poprzez ujęcie tej kwestii w przepisach wykonawczych do 
zmodernizowanego wspólnotowego kodeksu celnego – ułatwionego rozróżnienia 
w zgłoszeniach celnych między towarami nowymi a towarami z drugiej ręki;

17. wzywa Komisję do określenia priorytetów i przyznania budżetów na badania nad cyklem 
życia recyklingu, możliwościami zastąpienia oraz efektywnym gospodarowaniem 
zasobami przy wykorzystaniu środków z siódmego i ósmego programu ramowego, 
w szczególności dla kluczowych surowców takich jak pierwiastki ziem rzadkich (REE); 
podkreśla znaczenie europejskiego partnerstwa innowacji na rzecz surowców; wzywa 
Komisję do zainicjowania takiego partnerstwa w 2011 r.;

18. żałuje, że w komunikacie nie ujęto kwestii zastąpienia; wzywa w związku z tym Komisję 
do zintensyfikowania działań w tym obszarze, w szczególności w stosunku do 
pierwiastków ziem rzadkich (REE), poprzez zwiększenie finansowania na badania;

Stabilne dostawy w UE

19. przychylnie odnosi się do współpracy między krajowymi służbami geologiczno-
geodezyjnymi oraz corocznej publikacji europejskiego rocznika surowców (ERMY); 
podkreśla, że należy w nim ująć również dane na temat zasobów wtórnych i pozyskiwania 
surowców z odpadów miejskich; wzywa Komisję do dokonania oceny, czy istnieje 
zapotrzebowanie na unijne służby geologiczno-geodezyjne, które zbierałyby wyniki prac 
krajowych służb geologiczno-geodezyjnych i współpracowały z partnerami 
międzynarodowymi; popiera działania Komisji dotyczące ulepszenia unijnej bazy wiedzy 
z zakresu geologii; wzywa Komisję do publikacji mapy zasobów Unii;

20. potwierdza, że wytyczne NATURY 2000 stanowią solidne podstawy, w oparciu o które 
należy prowadzić działania dotyczące wydobycia surowców nieenergetycznych; zauważa, 
że kodeksy postępowania mające na celu osiągnięcie jak najlepszych wyników 
technicznych, społecznych i środowiskowych są ważnymi instrumentami; wzywa Komisję 
do ochrony obszarów wrażliwych pod względem środowiskowym, które mogą zawierać 
surowce, takich jak Arktyka, Morze Barentsa oraz Grenlandia;

21. podkreśla znaczenie badań i rozwoju w zrównoważonych metodach wydobycia, by 
zminimalizować ślad ekologiczny i negatywne skutki społeczne;

22. podkreśla znaczenie umiejętności i szkoleń oraz rolę, jaką odgrywają geolodzy 
i inżynierowie; wzywa Komisję do wejścia w tym kontekście w bliski dialog z partnerami 
społecznymi;

Sprawiedliwe i zrównoważone dostawy surowców na szczeblu międzynarodowym

23. z zadowoleniem przyjmuje zamiar UE dotyczący kontynuowania polityki w zakresie 
surowców, w szczególności w odniesieniu do kluczowych surowców; uważa, że 
priorytetowe działania dotyczące pierwiastków ziem rzadkich należy przeprowadzić jak 
najszybciej;

24. uważa, że zapewnienie zasobów leży w gestii przedsiębiorstw; niemniej jednak zwraca się 
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do Komisji o rozważenie, jak można byłoby niefinansowo wesprzeć takie koncepcje, jak 
europejski holding surowcowy;

25. wzywa Komisję do oceny wyniku sprawy prowadzonej w ramach WTO przeciw Chinom 
oraz do skorzystania w przyszłości z mechanizmów dostępnych w ramach WTO, 
w stosownych przypadkach;

26. podkreśla znaczenie stosunków UE-Afryka oraz porozumienie z Addis Abeby z czerwca 
2010 r.; podkreśla też, że partnerstwo to musi być oparte na obopólnym interesie;

27. ubolewa nad faktem, że w komunikacie nie wymieniono innych regionów lub państw; 
wzywa Komisję do ustanowienia innych obustronnie korzystnych partnerstw z krajami 
bogatymi w zasoby naturalne; uważa, że UE powinna ofiarować partnerstwa typu 
„infrastruktura za zasoby”; wzywa UE do wsparcia krajów rozwijających się bogatych 
w zasoby w dążeniu do pogłębiania ich wiedzy geologicznej; proponuje w tym kontekście 
ustanowienie współfinansowanych katedr na wydziałach geologicznych;

28. jest zaniepokojony faktem, że nie określono jeszcze strategii współpracy z Chinami; 
podkreśla potrzebę prowadzenia dialogu technologicznego z Chinami; wzywa Komisję do 
zbadania tego, jak projekty pilotażowe dotyczące zrównoważonego wydobycia, 
możliwości zastąpienia i recyklingu kluczowych surowców mogłyby zaistnieć w ramach 
współpracy z Chinami;

29. zgadza się, że polityka rozwojowa ma znaczenie w pomaganiu państwom 
w przekształcaniu ich dużych zasobów w trwały wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu, między innymi poprzez usprawnienie zarządzania i przejrzystość; uważa, że 
polityka rozwojowa nie stanowi narzędzia polityki w zakresie surowców; zgadza się, że 
umowy handlowe powinny umożliwiać odpowiedni stopień elastyczności, by wesprzeć 
kraje w tworzeniu powiązań między przemysłem wydobywczym a przemysłem lokalnym; 
uważa, że w tym kontekście konieczne jest respektowanie suwerenności surowcowej 
państw;

30. wzywa Komisję do wsparcia krajów rozwijających się w przezwyciężaniu asymetrii 
informacyjnej dotyczącej negocjowania umów w sprawie surowców i ich wydobycia 
poprzez działania budujące potencjał;

31. podkreśla rolę, jaką społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw odgrywa pod kątem 
zgodności za granicą z wysokimi normami środowiskowymi, społecznymi i pracy oraz 
stosowania najlepszych dostępnych technologii; wzywa przedsiębiorstwa UE do 
opracowania odpowiedniego kodeksu postępowania dla przedsiębiorstw prowadzących 
działalność w krajach trzecich; wzywa Komisję do śledzenia amerykańskiej ustawy 
Dodda-Franka o „krwawych minerałach”; popiera Inicjatywę na rzecz Przejrzystości 
w Przemyśle Wydobywczym (EITI); uważa, że te normy powinny mieć zastosowanie 
w szczególności do projektów otrzymujących pomoc finansową z UE, np. środki z EBI; 
wzywa Komisję do szerszego stosowania w tym kontekście technologii identyfikacji 
(fingerprinting) oraz do wspierania projektów pilotażowych opartych na doświadczeniach 
z „odciskiem koltanowym”;

32. z zadowoleniem przyjmuje prace nad surowcami i stabilnością prowadzone w ramach 
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OECD, G8 oraz G20; popiera włączenie do tych dyskusji stron niebędących członkami 
OECD; wzywa do ustanowienia strategicznej współpracy dotyczącej kluczowych 
surowców między UE, USA i Japonią w zakresie dzielenia się danymi na temat popytu 
i podaży, wspólnych prognoz, wymiany najlepszych wzorców, analizy łańcuchów dostaw, 
zbadania możliwości utworzenia wspólnych strategicznych zapasów oraz opracowania 
wspólnych projektów badawczo-rozwojowych; nakłania Komisję do zbadania 
wykonalności międzynarodowej inicjatywy statystycznej w sprawie kluczowych 
surowców w oparciu o przykład Joint Organisations Data Initiative (JODI);

o

o o

33. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji i państwom członkowskim.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Europejski przemysł znajduje się w trudnej sytuacji w związku z dostawą surowców. Jest to 
szczególnie wyraźne w przypadku 14 kluczowych surowców określonych przez Komisję 
Europejską. Rosnący popyt w skali całego świata w połączeniu z brakiem dostaw 
wynikających z terminów w przemyśle wydobywczym oraz częstszego stosowania restrykcji 
eksportowych przez kraje bogate w zasoby powodują nie tylko wzrost cen do rekordowych 
poziomów, jak ma to miejsce chociażby w przypadku miedzi, ale prowadzą też do 
potencjalnych przerw w dostawach. Dodatkowo UE jest w dużym stopniu zależna od eksportu 
wielu surowców, w szczególności tych kluczowych. Pierwiastki ziem rzadkich są 
szczególnym przypadkiem, ponieważ Chiny kontrolują obecnie 97% ich światowej produkcji 
i blokują ich eksport.

Ma to ogromne znaczenie, ponieważ przemysłowa przyszłość Unii Europejskiej zależy jednak 
w dużej mierze od takich właśnie surowców innych niż energia i produkty rolne. Zasoby te 
mają szczególne znaczenie w przejściu do niskoemisyjnej i zrównoważonej gospodarki, 
ponieważ wykorzystuje się je w takich zaawansowanych technologicznie produktach, jak 
katalizatory, baterie lub w tworzeniu odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowo niedobór zasobów może pogorszyć sytuację na międzynarodowej scenie 
politycznej, co może doprowadzić do przepychanek o zasoby oraz rosnących różnic między 
krajami bogatymi w zasoby a krajami o ubogich zasobach. Na takim scenariuszu wydarzeń 
nie skorzysta nikt. Potrzebne będzie zatem rozwijanie nowych podejść w odniesieniu do 
surowców innych niż energia i produkty rolne, a zwłaszcza zasobów określanych jako 
absolutnie kluczowe, w sposób innowacyjny i sprzyjający innowacyjności, aby uniknąć 
ostatecznie gry o sumie zerowej.

W tym kontekście inicjatywa na rzecz surowców jest ważnym pierwszy krokiem. Unia 
Europejska musi opracować spójną i ukierunkowaną strategię, z działaniami priorytetowymi, 
odnoszącymi się w szczególności do najbardziej kluczowych surowców. Aby do tego 
doprowadzić, Komisja Europejska powinna nie tylko wprowadzić rozróżnienie na właściwy 
nacisk na inicjatywę na rzecz surowców oraz osobno na rynki towarowe, lecz powinna 
również powołać grupę roboczą ds. surowców, obejmującą wszystkie zaangażowane dyrekcje 
generalne. Taka międzywydziałowa grupa robocza powinna opracowywać priorytetowe 
działania w stosunku do kluczowych surowców, w szczególności pierwiastków ziem 
rzadkich, oraz dbać o strategiczną spójność działań. Francja i Stany Zjednoczone już 
utworzyły takie grupy robocze.

Innowacyjna strategia przemysłowa gwarantująca dostawy surowców 
i konkurencyjność Europy

Jakakolwiek strategia dotycząca surowców będzie musiała ostatecznie skupić się na bardziej 
innowacyjnych sposobach, w jakie przemysł europejski wykorzystuje surowce, ponieważ 
takie działanie w znaczący sposób przyczyni się do naszej konkurencyjności, trwałości, 
i bezpieczeństwa dostaw. Wyzwania w zakresie surowców należy przekuć w szansę na 
ożywienie siły przemysłowej Europy poprzez uwolnienie naszej innowacyjności i potencjału 
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naukowo-badawczego, co jest jednym z kluczowych aspektów prowadzonego przez Komisję 
projektu przewodniego„Unia Innowacji”, polityki przemysłowej dla Europy, inicjatywy 
dotyczącej oszczędnego gospodarowania zasobami oraz partnerstwa innowacji w dziedzinie 
surowców. Jeżeli inne kraje konkurują z nami o surowce, musimy skupić się na naszych 
mocnych stronach, którymi są w głównej mierze nasze innowacyjne umiejętności oraz silna 
tradycja badań i rozwoju.

Wykorzystanie tych możliwości w dziedzinie skutecznego gospodarowania zasobami, 
ciągłego recyklingu, możliwości zastąpienia oraz zrównoważonych metod wydobycia będzie 
miało nadrzędne znaczenie. Dla przykładu, niemiecka agencja ds. efektywnego 
wykorzystania materiałów obliczyła, że dzięki wprowadzeniu bardziej wydajnych procesów 
możliwe byłyby oszczędności rzędu 100 mld euro rocznie. Ogromnie zwiększyłoby to 
konkurencyjność przez obniżenie kosztów. Jednocześnie zmniejszone zostałyby emisje CO2 
i ilość wykorzystanych zasobów, przez co zwiększyłoby się nasze bezpieczeństwo w zakresie 
zasobów poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na nie. To samo odnosi się do recyklingu, 
który w pozytywny sposób przyczynia się do przeciwdziałania zmianom klimatu. 
Przykładowo, według sektora zużycie energii przy recyklingu aluminium jest o 95% niższe 
niż w przypadku produkcji z materiału pierwotnego. Dla celów recyklingu istnieją też spore 
ilości dostępnych źródeł pozyskiwania surowców z odpadów miejskich. Można też pójść 
dalej i rozważyć ewentualne otwarcie starych składowisk odpadów. Według sektora, jeżeli 
zaledwie 4% składowisk odpadów zawiera metale i złom, równałoby się to milionom ton 
możliwym do odzysku w samych Niemczech. Ostatnią, ale nie mniej ważną kwestią jest fakt, 
że w sektorze recyklingu jest wiele miejsc pracy, a może ich powstać jeszcze więcej. W tym 
kontekście ważne jest wsparcie tego sektora i skupienie na nim uwagi, między innymi 
w sposób gwarantujący pierwszeństwo recyklingu przed spalaniem.

Inne państwa też podejmują już szeroko zakrojone działania. Japonia na przykład wyasygnuje 
blisko 1 mld euro, które to środki, wraz z kolejnym milionem z sektora prywatnego, mają 
zostać skierowane na działania z zakresu efektywnego gospodarowania zasobami, recyklingu 
oraz inne prace wzmacniające pozycję Japonii wobec pierwiastków ziem rzadkich. 
W odniesieniu do tych ostatnich Japonia wyznaczyła sobie wstępny cel ograniczenia ich 
zużycia o jedną trzecią w najbliższych latach.

Unia Europejska musi zadbać o to, by inne państwa, dzięki zwiększeniu wydajności, nie 
prześcignęły jej pod względem konkurencyjności. Dysponujemy szeroko zakrojonymi 
możliwościami politycznymi, by zapewnić sobie w przyszłości konkurencyjność – chodzi 
między innymi o ekoprojekt, finansowanie z siódmego i ósmego programu ramowego, 
politykę recyklingu oraz inne kreatywne zachęty gospodarcze – aby pobudzić tak potrzebne 
innowacje w zakresie zasobów i materiałów.

W tym kontekście ustanowienie partnerstwa innowacji w dziedzinie surowców nabiera 
szczególnie pilnego charakteru. Możliwości zastąpienia stanowią równie ważny aspekt, który 
należy wyraźniej podkreślić w inicjatywie na rzecz surowców Komisji Europejskiej. To samo 
odnosi się do zmiany stylu życia i społecznych innowacji, takich jak ekoleasing 
i współdzielenie. Ważne jest też ustanowienie wstępnych celów, by wizja zmian nabrała 
konkretnych kształtów. UE powinna wyznaczyć roczny cel w zakresie efektywnego 
korzystania z zasobów na wysokości 3% oraz powinna dążyć do ograniczenia zużycia 
zasobów o 6-10 ton rocznie na głowę do roku 2050.
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Zrównoważone metody wydobycia również odgrywają w tym kontekście ważną rolę. 
Oczywiste jest, że Unia Europejska dysponuje również rezerwami surowców, dla przykładu 
także rezerwami pierwiastków ziem rzadkich w Szwecji, i stara się zwiększać swoją bazę 
danych geologicznych dzięki takim projektom jak PRO-MINE. Te działania również można 
zintensyfikować poprzez poprawę współpracy między poszczególnymi krajowymi służbami 
geologiczno-geodezyjnymi, co Komisja planuje uczynić. Jednocześnie UE dysponuje solidną 
podstawą na rzecz wydobycia surowców nieenergetycznych dzięki wytycznym sieci 
NATURA 2000. W tym względzie UE również może dokonać postępów, kontynuując 
rozwijanie lepszych, bardziej zrównoważonych i skutecznych technologii wydobycia. 
Technologie wydobycia bardziej przyjazne dla środowiska będą nabierały większego 
znaczenia, szczególnie w związku z tym, że wydobywanie niektórych zasobów, takich jak 
pierwiastki ziem rzadkich, może skutkować radioaktywnością. Takie technologie, 
w połączeniu z surowymi normami środowiskowymi i społecznymi, nie tylko zagwarantują 
trwałość i bezpieczeństwo dostaw, ale też poprawią reputację europejskich przedsiębiorstw za 
granicą, jeżeli norm tych będzie się faktycznie przestrzegać, a nawet je podwyższać. 
Doprowadzi to też ostatecznie do zwiększenia możliwości biznesowych w krajach bogatych 
w zasoby, ponieważ dostrzegą one korzyści z działalności prowadzonej w nich przez 
europejskie przedsiębiorstwa zgodnie z surowymi normami UE w przeciwieństwie do 
korporacji spoza UE. 

Polityka w zakresie surowców

Poza innowacyjną strategią przemysłową, której celem jest ograniczenie zużycia zasobów 
i zwiększenie recyklingu towarzyszące zrównoważonemu potencjałowi wewnętrznemu, jaki 
posiada UE, będzie ona musiała oczywiście nadal polegać na zewnętrznych dostawcach 
surowców. Polityka w zakresie surowców ma zatem kluczowe znaczenie.

W tym kontekście Unia Europejska musi ustanowić obopólnie korzystne partnerstwa między 
krajami bogatymi w zasoby a UE. Poza partnerstwem UE-Afryka UE mogłaby wspierać też 
partnerstwa z krajami Europy Wschodniej, Ameryki Łacińskiej lub Azji. Szczególną pozycję 
zajmują Chiny, ponieważ są one producentem większości kluczowych pierwiastków ziem 
rzadkich. Należy też wprowadzić rozróżnienie między poszczególnymi państwami z powodu 
ich rozwoju gospodarczego. Na przykład podejście „infrastruktura w zamian za zasoby” może 
być zastosowane wyłącznie do ograniczonej liczby krajów rozwijających się. W tym 
przypadku europejski sektor przemysłowy mógłby stworzyć klastry przemysłowe złożone 
z przedsiębiorstw wydobywczo-budowlanych. W innych przypadkach, mając do czynienia 
z gospodarką bogatą w zasoby o wyższym stopniu rozwoju, takie podejście nie ma racji bytu. 
Dla takich państw istotną sprawą są „zasoby za technologię i wiedzę”. Takie podejście byłoby 
też możliwe do przyjęcia w naszych stosunkach z Chinami. W określonym terminie 
potrzebujemy przykładowo dostępu do chińskich pierwiastków ziem rzadkich, dopóki nowe 
prace wydobywcze w takich państwach jak USA, Kanada czy Australia nie dotrą do etapu 
operacyjności. Pekin przykłada też dużą wagę do zaawansowanych technologii w tym 
okresie, dopóki nie osiągnie wyższego wewnętrznego rozwoju technologicznego. Można 
zatem doprowadzić do zawarcia umowy w oparciu o te założenia.

Jednocześnie KE mogłaby rozważyć, jak niefinansowo wesprzeć europejski holding 
surowcowy, zrzeszający szereg europejskich przedsiębiorstw pozyskujących surowce. Na 
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wzór tych działań również inne przedsiębiorstwa mogą przyjąć strategię poziomej integracji 
w celu wzmocnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w surowce.

Komisja Europejska powinna też zapewnić zgodność zagranicznych działań unijnych 
przedsiębiorstw z normami środowiskowymi i społecznymi, aby scementować dobre stosunki 
UE z krajami bogatymi w zasoby. W tym kontekście Unia Europejska powinna wziąć 
przykład z amerykańskiej ustawy Dodda-Franka i nałożyć na przedsiębiorstwa wymóg 
ujawniania informacji, czy ich zasoby nie pochodzą z regionów konfliktów, a na sektor 
wydobywczy – wymogu ujawniania płatności na rzecz zagranicznych rządów, w celu 
poprawienia przejrzystości i zapewnienia dobrych rządów. Dodatkowo, w celu przedstawienia 
wiarygodnej partnerskiej oferty krajom bogatym w zasoby, Unia Europejska nie powinna 
w tym celu nadużywać narzędzia, jakim jest polityka rozwojowa. Ma to szczególne znaczenie 
w odniesieniu do ogólnego systemu preferencji lub Europejskiego Funduszu Rozwoju. 
Polityka rozwojowa powinna pomagać krajom bogatym w zasoby w przezwyciężaniu 
ważnych kwestii, takich jak asymetria informacyjna podczas negocjowania umów w sprawie 
surowców i ich wydobycia, ponieważ wielu rządom brakuje wiedzy, by właściwie ocenić 
wartość swoich zasobów naturalnych, a w konsekwencji – podpisać korzystne umowy.

Unia Europejska powinna też połączyć siły z innymi uprzemysłowionymi i wschodzącymi 
gospodarkami, by stworzyć synergię. Poza współpracą w ramach OECD oraz G8/G20 
Komisja powinna podjąć konkretną współpracę z USA i Japonią. Mogłaby ona objąć 
wymianę danych oraz stworzenie wspólnych programów badawczo-rozwojowych.

Aby pomyślnie stawić czoła wzywaniu, jakim jest niedobór surowców, Unia Europejska 
potrzebuje wszechstronnej i zintegrowanej strategii, skupiającej się na krótko-
i długoterminowych działaniach, które można wdrożyć na szczeblu krajowym 
i międzynarodowym, w szczególności w odniesieniu do takich kluczowych surowców, jak 
pierwiastki ziem rzadkich. Najważniejszym elementem tej strategii powinna stać się 
innowacyjna strategia przemysłowa, oparta o efektywne gospodarowanie zasobami 
i recykling, które stanowią jedyne narzędzia pomyślnego poradzenia sobie z potrójnym 
wyzwaniem, jakim jest zapewnienie na przyszłość konkurencyjności, trwałości 
i bezpieczeństwa dostaw.

PUNKTY PREAMBUŁY

Ze względu na ograniczone rozmiary „aktywnej” części sprawozdania sprawozdawca
zdecydował się, dość niekonwencjonalnie, na przedstawienie poniżej punktów preambuły, 
które zamierza wprowadzić w późniejszym terminie jako poprawki: 

A. mając na uwadze, że UE wymaga silnej bazy przemysłowej i zielonego przemysłu, które 
w wysokim stopniu zależą od odpowiednich dostaw surowców, by przejść w stronę 
gospodarki niskoemisyjnej i pozostać konkurencyjną;

B. mając na uwadze, że światowe zapotrzebowanie na surowce stale rośnie;

C. mając na uwadze, że postępy w nowych technologiach będą tylko zwiększały 
zapotrzebowanie na zasoby kluczowe dla rozwoju tych sektorów przemysłu;
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D. mając na uwadze, że międzynarodowe dostawy są częściowo ograniczane limitami 
eksportowymi, a ceny biją rekordy wysokości;

E. mając na uwadze, że rynki korzystają z równych warunków konkurencji;

F. mając na uwadze, że nasilona konkurencja o surowce może pogorszyć stosunki 
międzynarodowe i doprowadzić do konfliktów o zasoby;

G. mając na uwadze, że te wyzwania mogą stać się okazją do utworzenia nowych 
innowacyjnych partnerstw cechujących się obopólną korzystną współpracą pomiędzy UE 
a krajami trzecimi;

H. mając na uwadze, że innowacyjna strategia przemysłowa skupiona na zwiększeniu 
wydajności i recyklingu wspomoże trwałość, konkurencyjność i bezpieczeństwo dostaw;

I. mając na uwadze, że sprawą najwyższej wagi jest podejmowanie terminowych 
i stanowczych kroków w ramach wdrażania skutecznej strategii oraz uzyskiwania 
wyników europejskiej inicjatywy na rzecz surowców;


