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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o strategie eficientă privind materiile prime pentru Europa
(2011/XXXX(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 februarie 2011, intitulată „Abordarea 
provocărilor de pe piețele de mărfuri și privind materiile prime” (COM(2011)0025),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 4 noiembrie 2008, intitulată „Inițiativa privind 
materiile prime – satisfacerea necesităților noastre esențiale pentru asigurarea creșterii 
economice și locurilor de muncă în Europa” (COM(2008)699),

– având în vedere raportul intitulat „Materiile prime esențiale pentru UE”, întocmit de
subgrupul din cadrul Grupului privind aprovizionarea cu materii prime al Direcției 
Generale Întreprinderi și Industrie1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, intitulată „Europa 2020 O 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 ianuarie 2011, intitulată „O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor – inițiativă emblematică a Strategiei 
Europa 2020” (COM(2011)0021),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 martie 2011, intitulată „Foaie de parcurs 
pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii reduse de dioxid de carbon până 
în 2050” (COM(2011)112/4),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 octombrie 2010, intitulată „O politică 
industrială integrată adaptată erei globalizării Atribuirea celui mai important rol 
competitivității și sustenabilității” (COM(2010)0614),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 noiembrie 2010, intitulată „Inițiativă 
emblematică a Strategiei Europa 2020 O Uniune a inovării” (COM(2010)0546),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 9 noiembrie 2010, intitulată „Comerț, creștere 
și afaceri internaționale Politica comercială – componentă-cheie a strategiei UE 2020” 
(COM(2010)0612),

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2011 referitoare la o politică industrială pentru 
era globalizării2,

– având în vedere Rezoluția sa din 3 februarie 2011 referitoare la deșeurile de echipamente 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf
2 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2011)0093.
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electrice și electronice (DEEE)1,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 iunie 2010, referitoare la UE 20202,

– având în vedere documentul de orientare intitulat „Extracția de minereuri non-energetice 
și Natura 2000”, elaborat de Direcția Generală Mediu din cadrul Comisiei Europene3,

– având în vedere documentul de lucru care însoțește Comunicarea Comisiei din 
4 noiembrie 2008, intitulată „Inițiativa privind materiile prime: satisfacerea necesităților 
noastre esențiale pentru asigurarea creșterii economice și locurilor de muncă în Europa” 
(COM(2008)699) (SEC(2008)2741),

– având în vedere „Raportul anual 2009 asupra politicii privind materiile prime”, elaborat de 
Direcția Generală Comerț din cadrul Comisiei Europene4,

– având în vedere studiul „Legăturile dintre mediu și competitivitate”, elaborat de Direcția 
Generală Mediu din cadrul Comisiei Europene5,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 10 noiembrie 2010, intitulată „Politica de 
dezvoltare a UE în sprijinul creșterii favorabile incluziunii și al dezvoltării durabile –
Sporirea impactului politicii de dezvoltare a UE” (COM(2010)0629 final),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 noiembrie 2010 „privind consolidarea 
relațiilor UE-Africa” (COM (2010)0634 final),

– având în vedere viitoarea Comunicare a Comisiei privind comerțul și dezvoltarea,

– având în vedere negocierile în curs ale Rundei Doha,

– având în vedere strategia comună Africa-UE din 2007 și Declarația de la Tripoli adoptată 
în cadrul celui de al treilea summit Africa-UE din 29-30 noiembrie 2010,

– având în vedere procedura în curs privind nouă materii prime, introdusă la OMC de UE, 
SUA și Mexic împotriva Chinei,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei 
pentru dezvoltare, al Comisiei pentru comerț internațional și al Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0000/2011),

O strategie privind materiile prime

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2011)0037.
2 Texte adoptate, 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 Studiul „Legăturile dintre mediu și competitivitate ”, Proiectul ENV.G.1/ETU/2007/0041, 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf
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1. salută faptul că, prin Inițiativa sa privind materiile prime din 2008, Comisia a fost vârf de 
lance în abordarea problemei materiilor prime neenergetice și neagricole;

2. ia act de noua Comunicare a Comisiei și de faptul că aceasta depășește inițiativa privind 
materiile prime prin includerea piețelor de mărfuri; solicită Comisiei să acorde atenția 
cuvenită piețelor de mărfuri și, separat, inițiativei privind materiile prime;

3. salută activitatea derulată de Comisie pentru a identifica materiile prime esențiale; solicită 
Comisiei să continue activitatea analizând lanțurile de aprovizionare care depind de 
materiile prime esențiale, de capacitatea de rafinare și de interacțiunea dintre acestea și 
metalele de bază asociate;

4. subliniază faptul că o guvernanță eficientă a politicii privind materiile prime este esențială 
pentru o strategie eficientă; subliniază nevoia unei coordonări mai strânse în cadrul 
Comisiei și între statele membre; recomandă crearea unui grup de lucru 
interdepartamental pentru materiile prime, similar celor deja existente în Franța și în 
Statele Unite ale Americii, în vederea elaborării, monitorizării și revizuirii politicilor, 
precum și a asigurării coerenței strategice și a promovării înființării unui sistem de alertă 
rapidă; solicită Comisiei să încurajeze coordonarea dintre statele membre cu privire la 
dimensiunea externă; consideră că viitoarea comunicare privind dimensiunea externă a 
energiei ar putea servi drept model;

5. insistă asupra informării periodice a Parlamentului European cu privire la evoluția 
inițiativei privind materiile prime, prin intermediul unui raport anual de activitate;

O oportunitate pentru industria europeană: eficiența utilizării resurselor, reciclare și 
substituire

6. observă că provocările legate de materiile prime reprezintă, de asemenea, o șansă de 
revigorare a bazei industriale europene și de sporire a competitivității prin intermediul 
unei strategii de inovare industrială ambițioase; constată că, pe termen mediu și lung, 
sporirea eficienței, reciclarea și reducerea nivelului de utilizare a resurselor vor fi esențiale 
pentru competitivitate, sustenabilitate și siguranța aprovizionării; remarcă faptul că 
inovarea socială, schimbarea stilului de viață și noile concepte, precum leasing ecologic, 
leasing cu produse chimice și partajarea acestora, ar trebui susținute de Comisie;

7. salută planul Comisiei de a lansa o inițiativă emblematică privind eficiența utilizării 
resurselor; solicită Comisiei să includă un obiectiv privind îmbunătățirea anuală a 
eficienței resurselor cu un procent net de 3 % din PIB; invită Comisia să elaboreze o 
metodologie sigură de măsurare a eficienței utilizării resurselor;

8. consideră că un impozit aplicat utilizării resurselor minerale nu reprezintă un instrument 
adecvat, dar invită Comisia să analizeze cazul în care un impozit aplicat utilizării apei și 
terenurilor ar putea fi benefic;

9. solicită Comisiei să extindă instrumentele de proiectare ecologică la materiile prime, să 
colaboreze cu organismele de standardizare, să evalueze fezabilitatea unui program 
inovator („top-runner programme”) pentru produse în ceea ce privește eficiența utilizării 
resurselor, să consolideze serviciile de consiliere pe teme legate de eficiența utilizării 
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resurselor, în special pentru IMM și solicită întreprinderilor să utilizeze sistemul de 
management de mediu și audit (EMAS); solicită Comisiei și statelor membre să profite de 
achizițiile publice pentru a susține produsele eficiente din punctul de vedere al resurselor 
și produsele care folosesc materii prime secundare; subliniază importanța includerii de 
date privind utilizarea resurselor pe etichetele ecologice și în informațiile privind 
produsele pentru a spori autoritatea consumatorilor; solicită organismelor europene de 
standardizare să raționalizeze problema utilizării eficiente a resurselor în stabilirea 
standardelor;

10. observă contribuția reciclării la reducerea gazelor cu efect de seră; solicită Comisiei să 
lanseze o analiză aprofundată a fluxului de materii în UE, în special pentru a identifica 
fluxurile de deșeuri;

11. constată importanța creării de sinergii industriale privind reciclarea și a sprijinirii 
întreprinderilor în identificarea modalităților în care energia, deșeurile și subprodusele 
acestora pot servi drept resurse pentru altele; solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze abordări similare celei adoptate de Regatul Unit în cadrul programului său 
național de simbioză industrială;

12. solicită Comisiei să analizeze dacă depozitele de deșeuri închise ar putea fi redeschise 
pentru a recicla posibilele deșeuri utilizând cele mai avansate tehnologii disponibile; de 
asemenea, solicită Comisiei să examineze deșeurile miniere și depozitele de deșeuri 
metalurgice, să finalizeze, până în 2012, o bază de date europeană privind depozitele de 
deșeuri miniere și să aplice Directiva privind deșeurile miniere, să asigure tratarea acestor 
deșeuri cu cele mai avansate tehnologii disponibile și să încurajeze gestionarea ciclului de 
viață a clădirilor în vederea asigurării că materialele folosite în construcția acestora pot fi 
reciclate;

13. solicită Comisiei să susțină parteneriatele în materie de reciclare cu țările în curs de 
dezvoltare; solicită Comisiei să susțină proiecte-pilot, cum ar fi zonele fără deșeuri;

14. solicită Comisiei să evalueze modalitatea în care Banca Europeană de Investiții (BEI) 
poate contribui la reducerea riscurilor financiare pentru investițiile în stații de reciclare 
care folosesc tehnologii de ultimă generație;

15. solicită Comisiei să elaboreze pachete de stimulente economice pentru reciclarea 
materiilor prime chimice, atât de costisitoare în prezent, inclusiv a pământurilor rare, în 
vederea analizării modalității în care piețele pentru materii reciclate pot fi susținute, 
printre altele, prin certificate ecologice pentru materii reciclate, cerințe de proiectare 
ecologică și stimulente fiscale, precum și în vederea asigurării că politica de coeziune și 
bugetele sunt, de asemenea, folosite la maximum pentru a promova eficiența utilizării 
resurselor și reciclarea;

16. subliniază nevoia combaterii transportului ilegal de deșeuri și a stabilirii unui sistem
global de certificare pentru facilitățile de reciclare; constată importanța cooperării dintre 
funcționarii vamali naționali; solicită Comisiei să analizeze necesitatea unui mecanism 
colectiv de informare a autorităților cu privire la fluxurile de transporturi ilegale; solicită 
Comisiei să analizeze fluxurile ilegale de deșeuri; solicită Comisiei să promoveze o 
distincție eficientă în declarațiile vamale între mărfurile noi și cele uzate, abordând acest 
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aspect în Dispozițiile de punere în aplicare a Codului Vamal Comunitar modernizat;

17. solicită Comisiei să identifice prioritățile și să aloce bugete pentru cercetare în materie de 
reciclare pe parcursul ciclului de viață, substituire și eficiență în utilizarea resurselor, 
folosind fondurile aferente PC7 și PC8, în special pentru materiile prime chimice, cum ar 
fi pământurile rare; insistă asupra importanței Parteneriatului european pentru inovare în 
domeniul materiilor prime; solicită Comisiei să lanseze un astfel de parteneriat în 
anul 2011;

18. regretă faptul că substituirea nu este inclusă în comunicare; prin urmare, solicită Comisiei 
să își intensifice activitatea în acest domeniu, vizând în special pământurile rare, prin 
stimularea finanțării pentru cercetare;

Aprovizionarea sustenabilă în UE

19. salută cooperarea dintre institutele naționale de studii geologice și publicarea unui anuar 
european privind materiile prime; subliniază faptul că datele privind resursele secundare și 
activitățile de recuperare a materiilor utile din deșeurile din zone urbane ar trebui incluse; 
solicită Comisiei să evalueze necesitatea creării unui Serviciu geologic al UE care să 
reunească activitatea institutelor naționale și să colaboreze cu partenerii de la nivel 
internațional; sprijină activitatea Comisiei cu privire la îmbunătățirea bazei de informații 
geologice a UE; solicită Comisiei să publice o hartă a resurselor Uniunii;

20. reafirmă faptul că orientările din proiectul NATURA 2000 asigură o bază solidă pentru 
derularea activităților de extracție non-energetice; constată că respectivele coduri de bune 
practici pentru atingerea unui nivel de excelență din punct de vedere tehnic, social și 
ecologic reprezintă instrumente importante; solicită Comisiei să protejeze zonele sensibile 
din punct de vedere ecologic care dețin materii prime, cum ar fi Arctica, Marea Barents, 
Groenlanda;

21. constată importanța C-D în cadrul activităților miniere durabile pentru minimizarea 
amprentei ecologice și a efectelor sociale negative;

22. subliniază importanța competențelor și a formării, precum și rolul jucat de geologi și de 
ingineri; solicită Comisiei să se angajeze într-un dialog mai strâns cu partenerii sociali în 
acest context;

Aprovizionarea echitabilă și sustenabilă cu materii prime la nivel internațional

23. salută intenția UE de a derula o activitate diplomatică cu privire la materiile prime, în 
special la materiile prime chimice; consideră că trebuie elaborate măsuri prioritare cu 
privire la pământurile rare, într-un termen foarte scurt;

24. consideră că întreprinderile sunt responsabile pentru obținerea de resurse; cu toate acestea, 
solicită Comisiei să ia în considerare modalitatea în care concepte precum holding 
european în domeniul materiilor prime, ar putea fi susținute nefinanciar;

25. solicită Comisiei să evalueze rezultatul procedurii inițiate la OMC împotriva Chinei și să 
folosească, pe viitor, mecanismele OMC, dacă este cazul;
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26. ia act de importanța relațiilor UE-Africa și de acordul de la Addis Abeba din luna 
iunie 2010; insistă ca acest parteneriat să aibă la bază interese reciproce;

27. regretă faptul că în comunicare nu sunt menționate alte regiuni sau țări; solicită Comisiei 
să stabilească alte parteneriate reciproc avantajoase cu țările bogate în resurse; consideră 
că UE ar trebui să ofere parteneriate „infrastructură-resurse”; solicită UE să susțină țările 
în curs de dezvoltare, bogate în resurse, în ceea ce privește dezvoltarea cunoștințelor 
acestora din punct de vedere geologic; propune, în acest context, înființarea, în cadrul 
facultăților de geologie, de departamente finanțate în cooperare;

28. este preocupat de lipsa identificării unei strategii de cooperare cu China; subliniază nevoia 
unui dialog la nivel tehnologic cu China; solicită Comisiei să analizeze modalitatea în care 
proiectele-pilot privind activitățile miniere durabile, substituirea sau reciclarea materiilor 
prime chimice pot fi puse în aplicare în colaborare cu China;

29. este de acord cu faptul că politica de dezvoltare joacă un rol în sprijinirea țărilor în 
procesul de transformare a resurselor acestora în creștere durabilă și favorabilă incluziunii, 
printre altele prin consolidarea guvernanței și a transparenței; nu consideră politica de 
dezvoltare drept un instrument diplomatic pentru domeniul materiilor prime; consideră că 
acordurile comerciale ar trebui să asigure flexibilitatea necesară pentru a susține țările în 
curs de dezvoltare în crearea de legături între industria extractivă și industria locală; 
consideră că suveranitatea țărilor la nivel de resurse trebuie respectată în acest context;

30. solicită Comisiei să ajute țările în curs de dezvoltare să depășească diferențele la nivel de 
informații în contextul negocierilor contractelor privind materiile prime și mineritul, prin 
consolidarea capacităților acestora;

31. subliniază rolul pe care îl joacă responsabilitatea socială a întreprinderilor, prin aderarea la 
standarde superioare de muncă, sociale și ecologice din străinătate și prin folosirea celor 
mai avansate tehnologii disponibile; solicită întreprinderilor din UE să elaboreze un cod 
de conduită adecvat pentru acele întreprinderi care operează în țări terțe; solicită Comisiei 
să urmeze legea Dodd-Frank din SUA privind minereurile extrase în condiții de conflict 
armat; susține Inițiativa pentru transparența în industriile extractive (EITI); consideră că 
aceste standarde ar trebui aplicate, în mod deosebit, în cazul proiectelor finanțate de UE, 
de exemplu prin intermediul BEI; solicită Comisiei să consolideze utilizarea tehnologiei 
de „amprentare” în acest context și să promoveze proiecte-pilot bazate pe experiențele 
referitoare la „amprentele de columbit-tantalit”;

32. salută activitatea desfășurată în cadrul OCDE, G8 și G20 cu privire la materiile prime și 
sustenabilitate; susține includerea în aceste discuții a membrilor care nu fac parte din 
OCDE; solicită stabilirea unei cooperări strategice între UE, SUA și Japonia cu privire la 
materiile prime chimice prin comunicarea de date privind cererea și oferta, prognozarea 
comună, schimbul de bune practici, analiza lanțurilor de aprovizionare, analiza 
posibilității formării unor stocuri strategice comune și elaborarea de proiecte comune în 
domeniul C-D; invită Comisia să analizeze fezabilitatea unei inițiative privind statisticile 
internaționale referitoare la materiile prime chimice, pe baza exemplului Inițiativei privind 
datele comune ale organizațiilor (Joint Organisations Data Initiative, JODI);

o
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33. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Industria europeană se confruntă cu o situație tot mai dificilă în ceea ce privește 
aprovizionarea cu materii prime. Această situație este valabilă mai ales pentru cele 14 materii 
prime esențiale identificate de Comisia Europeană. Cererea globală tot mai mare, dublată de 
lipsa de produse cauzată de termene lungi de realizare în industria minieră și de o utilizare tot 
mai frecventă a restricțiilor la export, impuse de țările bogate în resurse nu determină numai 
creșterea prețurilor până la niveluri record, ca în cazul cuprului, ci conduc, de asemenea, la 
posibile penurii în aprovizionare. În plus, UE depinde în mare măsură de exporturi, pentru 
multe materii prime, în special cele esențiale. Pământurile rare reprezintă un caz deosebit în 
relația cu China, care în prezent controlează 97 % din producția mondială, dar își restrânge 
exporturile.

Această situație este semnificativă, dat fiind că viitorul industrial al Uniunii Europene 
depinde, în fond, în mare măsură, de astfel de materii prime non-energetice, neagricole. 
Aceste resurse sunt deosebit de importante pentru tranziția către o economie sustenabilă, cu 
emisii reduse de carbon, fiind utilizate pentru produsele de înaltă tehnologie, cum ar fi 
catalizatoarele, bateriile sau echipamentele pentru producerea de energie regenerabilă.

În plus, penuria de resurse poate agrava situația de pe arena politică internațională, ce ar putea 
culmina eventual cu o luptă pentru resurse, adâncind diferențele dintre țările bogate și țările 
sărace în resurse. Niciunele nu vor obține niciun avantaj dintr-o astfel de situație. Prin urmare, 
trebuie produse noi abordări, care să trateze chestiunea materiilor prime non-energetice, 
neagricole, în special a resurselor identificate ca fiind esențiale, într-un mod inovator și bazat 
pe promovarea inovării, pentru a evita, în cele din urmă, jocurile cu sumă zero. 

În acest context, Inițiativa privind materiile prime reprezintă un prim pas important. Uniunea 
Europeană trebuie să elaboreze o strategie coerentă și orientată, cu acțiuni prioritare, în 
special pentru materiile prime esențiale. Pentru a realiza acest lucru, Comisia Europeană ar 
trebui nu doar să facă o distincție între acordarea atenției cuvenite Inițiativei privind materiile 
prime și piețelor de mărfuri, ci ar trebui să creeze un grup de lucru privind materiile prime, 
care să cuprindă toate DG interesate. Un astfel de grup de lucru interdepartamental ar trebui 
să elaboreze acțiuni prioritare privind materiile prime esențiale, în special pământurile rare, și 
să asigure coeziunea strategică. Franța și Statele Unite ale Americii au creat deja astfel de 
grupuri de lucru. 

O strategie de inovare industrială pentru asigurarea materiilor prime și a 
competitivității

Orice strategie privind materiile prime va trebui, în cele din urmă, să se axeze pe 
intensificarea inovării mijloacelor de utilizare a materiilor prime de către industriile europene, 
întrucât acest fapt va contribui semnificativ la competitivitatea noastră, la sustenabilitate și la 
securitatea aprovizionării. Provocarea privind materiile prime trebuie transformată într-o 
oportunitate care să revigoreze puterea industrială a Europei prin exploatarea potențialului 
nostru de inovare și de cercetare și dezvoltare, care reprezintă unul dintre aspectele-cheie ale 
Inițiativei emblematice a Comisiei privind o Uniune a inovării, ale politicii industriale pentru 
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Europa, ale Inițiativei emblematice privind eficiența utilizării resurselor și ale Parteneriatului 
pentru inovare privind materiile prime. Dacă alte țări se compară cu noi în domeniul 
materiilor prime, trebuie să ne concentrăm pe punctele noastre forte, care constau, în special, 
în capacitatea noastră de inovare și în tradiția puternică în domeniul cercetării și al dezvoltării.

Valorificarea acestora în domeniile utilizării resurselor, al reciclării regenerative, al 
substituirii și al activităților miniere durabile va fi crucială. De exemplu, Agenția privind 
eficiența materialelor din Germania a calculat că aproximativ 100 de miliarde de euro ar putea 
fi economisite anual prin procese mai eficiente. Această situație ar spori considerabil 
competitivitatea, prin diminuarea costurilor, reducând simultan emisiile de CO2 și gradul de 
utilizare a resurselor și majorând astfel siguranța resurselor noastre printr-o cerere mai 
scăzută. Același lucru este valabil pentru reciclare, care contribuie pozitiv la abordarea 
schimbărilor climatice. De exemplu, potrivit datelor din sector, aluminiul recuperat prin 
reciclare este cu 95 % mai ieftin decât atunci când acesta este produs din materie primă 
virgină. Pentru reciclare, sunt, de asemenea, disponibile multe surse de recuperare a materiilor 
utile din deșeurile din zone urbane. Se poate depăși acest stadiu, deschizând, eventual, vechile 
depozite de deșeuri. Potrivit datelor industriei, dacă numai 4 % din depozitele de deșeuri ar 
deține metale și rebuturi, ar echivala deja cu milioane de tone recuperabile numai în 
Germania. Nu în ultimul rând, sectorul reciclării asigură un număr mare de locuri de muncă și 
are capacitatea de a crea chiar și mai multe. În acest context, este important să se susțină și să 
se consolideze acest sector, printre altele, asigurând că reciclarea este considerată mai 
importantă decât incinerarea.

Alte țări pun deja în aplicare măsuri ambițioase. De exemplu, Japonia cheltuiește aproape 
1 miliard de euro pentru a obține un alt miliard din industria privată, pentru a aborda eficiența 
utilizării resurselor, reciclarea și alte măsuri de consolidare a situației sale în ceea ce privește 
pământurile rare. În acest context, a propus un obiectiv preliminar de reducere a nivelului de 
utilizare a pământurilor rare cu o treime în anii următori.

Uniunea Europeană trebuie să se asigure că nu este depășită, la nivelul competitivității, prin 
măsuri mai eficiente adoptate de alții. Dispunem de măsuri de politică ample, care să asigure 
competitivitatea noastră în viitor, inclusiv, printre altele, proiectarea ecologică, finanțarea 
pentru PC7 și PC8, politici de reciclare, precum și alte stimulente economice productive, 
vizând stimularea inovării atât de necesare la nivelul resurselor și al materiilor prime.

În acest context, înființarea unui Parteneriat pentru inovare privind materiile prime devine 
deosebit de urgentă. Substituirea este, de asemenea, un aspect important care trebuie mai bine 
înglobat în cadrul Inițiativei Comisiei Europene privind materiile prime. Același lucru este 
valabil și pentru schimbarea stilului de viață și inovațiile sociale, cum ar fi leasingul ecologic 
și partajarea. De asemenea, este importantă stabilirea de obiective preliminare în vederea 
creării unei viziuni. UE ar trebui să propună un obiectiv anual de 3 % pentru eficiența 
utilizării resurselor și să vizeze reducerea anuală nivelului de utilizare a resurselor pe cap de 
locuitor la 6-10 tone până în 2050.

Activitățile miniere durabile joacă, de asemenea, un rol important în acest context. Desigur, 
Uniunea Europeană deține rezerve de materii prime, de exemplu există pământuri rare în 
Suedia, și continuă să își dezvolte baza de informații geologice prin proiecte precum PRO-
MINE. Această activitate poate fi intensificată, de asemenea, printr-o îmbunătățire a 
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cooperării dintre diferite institute naționale de studii geologice, pe care Comisia o are în 
vedere. În același timp, UE are o bază bună pentru extracția judicioasă de materii prime non-
energetice, în documentul său de orientare privind NATURA 2000. Și în acest caz, UE poate 
avansa prin continuarea dezvoltării unor tehnologii de extracție minieră eficiente, mai bune și 
mai durabile. Îndeosebi tehnologiile ecologice de extracție minieră vor fi importante, ținând 
seama în special că extracția anumitor resurse, cum ar fi pământurile rare, poate genera 
radioactivitate. Aceste tehnologii, îmbinate cu standarde înalte de mediu și sociale, nu vor 
asigura numai un echilibru la nivelul sustenabilității și securității aprovizionării, ci vor spori, 
de asemenea, reputația întreprinderilor europene în străinătate, dacă aceste condiții sunt, în 
continuare, îndeplinite și îmbunătățite. În cele din urmă, acest lucru va duce la apariția mai 
multor oportunități de afaceri în țările bogate în resurse, dat fiind că acestea vor înregistra 
beneficii ca urmare a funcționării întreprinderilor europene pe teritoriul lor în conformitate cu 
standardele înalte ale UE, spre deosebire de alte corporații din afara UE. 

Diplomația în domeniul materiilor prime

Pe lângă strategia de inovare industrială care vizează reducerea utilizării resurselor și 
creșterea nivelului de reciclare, precum și a potențialului intern durabil al UE, Uniunea 
Europeană va trebui, desigur, să continue să se bazeze pe furnizori externi în ceea ce privește 
materiile prime. Diplomația materiilor prime este, prin urmare, de o importanță majoră.

În acest context, Uniunea Europeană trebuie să stabilească parteneriate reciproc avantajoase, 
care să asigure câștiguri atât pentru țările bogate în resurse, cât și pentru UE. Pe lângă 
parteneriatul Africa-UE, UE ar putea să promoveze, de asemenea, parteneriate cu țări din 
Europa de Est, din America Latină sau din Asia. China se impune îndeosebi la nivelul 
producției majorității pământurile rare esențiale. De asemenea, trebuie să se facă o distincție 
între diferitele țări și evoluția lor economică. De exemplu, abordarea „infrastructură în 
schimbul resurselor” se aplică numai unora dintre țările în curs de dezvoltare. În acest caz, 
industriile europene ar putea forma grupuri industriale alcătuite din societățile de construcții și 
cele de extracție. În alte cazuri, mai ales pentru țările bogate în resurse și cu un nivel ridicat de 
dezvoltare, un astfel de model pur și simplu nu prezintă interes. Pentru aceste țări, numele 
jocului este „resurse în schimbul tehnologiei și al informațiilor practice”. O astfel de abordare 
ar putea, de asemenea, să fie folosită în relațiile cu China. Pentru o anumită perioadă scurtă, 
de exemplu, avem nevoie de acces la pământurile rare ale Chinei, până când noile operațiuni 
de extracție minieră sunt puse în practică în țări precum Statele Unite, Canada și Australia. În 
mod similar, Beijing este foarte interesat de tehnologia de vârf în această perioadă, până când 
își va fi intensificat dezvoltarea tehnologică internă. În acest context, se poate folosi această 
bază pentru încheierea unor contracte. 

Totodată, CE ar putea evalua modalitatea în care să susțină nefinanciar un holding în 
domeniul materiilor prime, care să cuprindă numeroase societăți europene în vederea 
asigurării de materii prime. În mod similar, alte întreprinderi ar putea dori să pună în aplicare 
o strategie de integrare verticală în vederea consolidării securității aprovizionării cu materii 
prime.

Comisia Europeană ar trebui să asigure, de asemenea, respectarea de către întreprinderile UE 
a standardelor sociale și de mediu în cadrul activității desfășurate de acestea în străinătate, 
astfel încât să consolideze în continuare bunele relații dintre UE și țările bogate în resurse. În 
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acest context, în vederea consolidării transparenței și a asigurării bunei guvernanțe, Uniunea 
Europeană ar trebui să urmeze exemplul legii Dodd-Frank din SUA și să solicite 
întreprinderilor să declare dacă originea resurselor acestora se află în regiuni de conflict 
armat, iar industriilor extractive, să declare plățile efectuate către guverne străine. În plus, 
pentru a oferi un parteneriat credibil țărilor bogate în resurse, Uniunea Europeană nu ar trebui 
să folosească greșit instrumentul aferent politicii de dezvoltare în astfel de scopuri. Această 
situație este valabilă mai ales pentru sistemul general de preferințe comerciale sau pentru 
Fondul European de Dezvoltare. În schimb, ar trebui să ajute țările bogate în resurse să 
depășească probleme pertinente, cum ar fi diferențele la nivelul informațiilor necesare pentru 
negocierea contractelor privind materiile prime și activitățile de extracție minieră, dat fiind că 
multe guverne nu au competența necesară pentru a evalua în mod corespunzător valoarea 
resurselor naturale pe care le dețin și, prin urmare, găsesc că este dificilă încheierea de 
acorduri favorabile. 

Nu în cele din urmă, Uniunea Europeană ar trebui să își îmbine activitățile cu cele ale altor 
țări industriale și emergente, pentru a crea sinergii. Pe lângă OCDE și G8/G20, Comisia ar 
trebui să înainteze propuneri concrete de cooperare cu Statele Unite ale Americii și cu 
Japonia. Aceasta ar putea include partajarea datelor sau crearea de programe comune de 
cercetare și dezvoltare.

În cele din urmă, pentru a aborda cu succes provocarea materiilor prime, Uniunea Europeană 
are nevoie de o strategie cuprinzătoare și integrată, care să se axeze pe măsuri pe termen scurt 
și lung, care să poată fi puse în aplicare la nivel intern și internațional, în special în ceea ce 
privește materiile prime esențiale, cum ar fi pământurile rare. Esența acesteia trebuie să fie o 
strategie de inovare industrială, bazată pe eficiența utilizării resurselor și pe reciclare, acestea 
reprezentând singurele măsuri care abordează, în mod adecvat, tripla provocare de a asigura 
competitivitate în viitor, sustenabilitate și securitatea aprovizionării.

CONSIDERENTE

Deși neortodox, din cauza constrângerilor de spațiu din partea activă a acestui raport, mai jos 
sunt menționate considerentele pe care intenționez să le introduc ulterior ca amendamente:

A. întrucât UE necesită o bază industrială solidă și o industrie ecologică care să depindă, în 
mare măsură, de aprovizionarea corespunzătoare cu materii prime, pentru a trece la o 
economie cu emisii reduse de carbon și pentru a își menține caracterul competitiv;

B. întrucât cererea de materii prime la nivel mondial a crescut în mod constant;

C. întrucât progresul înregistrat la nivelul noilor tehnologii va continua să sporească cererea 
de resurse esențiale pentru dezvoltarea acestor industrii;

D. întrucât oferta internațională este restricționată parțial de cotele la export, iar prețurile 
ating niveluri-record;

E. întrucât piețele beneficiază de un mediu concurențial echitabil;

F. întrucât concurența sporită privind materiile prime poate deteriora relațiile internaționale 
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și poate conduce la conflicte legate de resurse; 

G. întrucât aceste provocări pot reprezenta o oportunitate pentru noi parteneriate inovatoare 
de cooperare reciproc avantajoasă între UE și țări terțe;

H. întrucât o strategie de inovare industrială axată pe sporirea eficienței și pe reciclare 
promovează sustenabilitatea, competitivitatea și siguranța aprovizionării;

I. întrucât este extrem de important să se adopte măsuri oportune și decisive pentru punerea 
în aplicare a unei strategii eficiente și pentru obținerea de rezultate ca urmare a Inițiativei 
europene privind materiile prime;


