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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účinnej stratégii v oblasti surovín pre Európu
(2011/XXXX(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. februára 2011 s názvom Riešenie problémov 
na komoditných trhoch a trhoch s nerastnými surovinami (KOM(2011)0025),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. novembra 2008 s názvom Iniciatíva v oblasti 
surovín: zabezpečovanie našich nevyhnutných potrieb pre rast a zamestnanosť v Európe 
(KOM(2008)0699),

– so zreteľom na správu na tému Rozhodujúce suroviny pre EÚ, ktorú vypracovala 
podskupina dodávateľskej skupiny surovín Generálneho riaditeľstva pre podnikanie 
a priemysel1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020: stratégia 
na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. januára 2011 s názvom Európa efektívne 
využívajúca zdroje – hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020 (KOM(2011)0021),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. marca 2011 s názvom Plán prechodu na 
konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 (COM(2011)0112/4),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. októbra 2010 s názvom Integrovaná priemyselná 
politika vo veku globalizácie: konkurencieschopnosť a udržateľnosť v popredí záujmu 
(KOM(2010)0614),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. novembra 2010 s názvom Hlavná iniciatíva 
stratégie Európa 2020: Únia inovácií (KOM (2010)0546),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. novembra 2010 s názvom Obchod, rast a svetové 
záležitosti – obchodná politika ako hlavná súčasť stratégie Európa 2020 
(KOM(2010)0612),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2011 o priemyselnej politike vo veku 
globalizácie2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2011 o odpade z elektrických 
a elektronických zariadení (OEEZ)3,

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf.
2 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0093.
3 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0037.
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– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. júna 2010 o EÚ 20201,

– so zreteľom na usmerňovací dokument o ťažbe neenergetických nerastných surovín 
a o sústave Natura 2000, ktorý vypracovalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie 
pre životné prostredie2,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je priložený k oznámeniu 
Komisie zo 4. novembra 2008 s názvom Iniciatíva v oblasti surovín: zabezpečovanie 
našich nevyhnutných potrieb pre rast a zamestnanosť v Európe (KOM(2008)0699) 
(SEK(2008)2741),

– so zreteľom na výročnú správu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre obchod 
o politike v oblasti surovín na rok 20093,

– so zreteľom na štúdiu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre životné prostredie 
o väzbách medzi životným prostredím a konkurencieschopnosťou4,

– so zreteľom na Zelenú knihu komisie z 10. novembra 2010 s názvom Rozvojová politika 
EÚ na podporu inkluzívneho rastu a udržateľného rozvoja – zvyšovanie dosahu 
rozvojovej spolupráce EÚ (KOM(2010)0629 v konečnom znení),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. novembra 2010 s názvom „o upevňovaní 
vzťahov medzi EÚ a Afrikou“ (KOM(2010)0634 v konečnom znení),

– so zreteľom na očakávané oznámenie Komisie o obchode a rozvoji,

– so zreteľom na súčasné kolo rokovaní v Dauhe,

– so zreteľom na spoločnú stratégiu EÚ a Afriky z roku 2007 a na vyhlásenie z Tripolisu 
z 3. samitu Afrika – EÚ 29. – 30. novembra 2010,

– so zreteľom na súčasný prípad riešenia sporu vo WTO týkajúci sa deviatich surovín, ktorý 
iniciovali EÚ, USA a Mexiko proti Číne, 

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre rozvoj, Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0000/2011),

Stratégia v oblasti surovín

1. víta skutočnosť, že Komisia nastolila otázku neenergetického využitia surovín 

                                               
1 Prijaté texty, 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 Štúdia The links between the environment and competitiveness (Väzby medzi životným prostredím
a konkurencieschopnosťou), projekt ENV.G.1/ETU/2007/0041, 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf.
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a nepoľnohospodárskych surovín svojou Iniciatívou v oblasti surovín v roku 2008;

2. berie na vedomie nové oznámenie Komisie, ktoré siaha nad rámec Iniciatívy v oblasti 
surovín a zahŕňa komoditné trhy; vyzýva Komisiu, aby sa náležite sústredila zvlášť na 
komoditné trhy a zvlášť na Iniciatívu v oblasti surovín;

3. víta činnosť Komisie, pokiaľ ide o určenie rozhodujúcich surovín; vyzýva Komisiu, aby 
na túto činnosť nadviazala analýzou dodávateľských reťazcov závislých na rozhodujúcich 
surovinách, rafinérskych kapacitách a na interakcii medzi rozhodujúcimi surovinami a ich 
sprievodnými základnými kovmi;

4. zdôrazňuje, že účinné riadenie politiky v oblasti surovín je kľúčové pre účinnú stratégiu; 
zdôrazňuje potrebu úzkej koordinácie v rámci Komisie a medzi členskými štátmi; 
odporúča vytvorenie medziútvarovej pracovnej skupiny pre oblasť surovín na 
vypracovanie, monitorovanie a prehodnocovanie politík, ako je tomu vo Francúzsku a v 
Spojených štátoch amerických, s cieľom zabezpečiť strategickú súdržnosť a podporovať 
zavedenie systému včasného varovania; vyzýva Komisiu na posilnenie koordinácie medzi 
členskými štátmi, pokiaľ ide o vonkajší rozmer; verí, že nadchádzajúce oznámenie o 
vonkajšom rozmere energie by mohlo slúžiť ako návod;

5. trvá na tom, aby Európsky parlament bol pravidelne informovaný o vývoji Iniciatívy v 
oblasti surovín prostredníctvom výročnej správy o pokroku;

Príležitosť pre európsky priemysel: efektívne využívanie zdrojov, recyklácia a 
nahrádzanie

6. konštatuje, že problémy týkajúce sa surovín sú tiež príležitosťou na oživenie priemyselnej 
základne EÚ a zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom ambicióznej 
priemyselnej inovačnej stratégie; konštatuje, že v strednodobom až dlhodobom horizonte 
zvyšovanie efektívnosti, recyklácia a obmedzovanie využívania zdrojov budú kľúčové 
z hľadiska konkurencieschopnosti, udržateľnosti a bezpečnosti dodávok; poznamenáva, že 
Komisia by mala podporovať sociálne inovácie, zmeny životného štýlu a nové koncepcie, 
ako sú eko-lízing, chemický lízing a spoločné využívanie chemikálií;

7. víta zámer Komisie zaviesť hlavnú iniciatívu v oblasti efektívneho využívania zdrojov; 
vyzýva Komisiu, aby do nej zahrnula aj cieľ zefektívnenia využívania zdrojov vo výške 
3 % ročne po odčítaní vývoja HDP; vyzýva Komisiu, aby vypracovala spoľahlivú 
metodiku na meranie efektívnosti využívania zdrojov;

8. domnieva sa, že daň z minerálnych zdrojov nie je vhodným nástrojom, no vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala, či by mohla byť prospešná daň z využívania vody a pôdy;

9. vyzýva Komisiu, aby rozšírila nástroje ekodizajnu na suroviny, pracovala 
s normalizačnými orgánmi a posúdila uskutočniteľnosť tzv. „top-runner“ programu pre 
výrobky so zreteľom na efektívnosť využívania zdrojov, posilnenie poradenských služieb 
v oblasti efektívneho využívania zdrojov, a to najmä pre malé a stredné podniky, a vyzýva 
podniky, aby využívali environmentálne manažérstvo a audit (EMAS); vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby v súvislosti s verejnými zákazkami vyvinuli vplyv s cieľom posilniť 
výrobky s efektívnym využitím zdrojov a výrobky s využitím druhotných surovín; 
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zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa v záujme posilnenia postavenia spotrebiteľov uvádzalo 
v informáciách o výrobku a na environmentálnych značkách využitie zdrojov; vyzýva 
európske normalizačné orgány, aby pri stanovovaní noriem zapracovali aj otázku 
efektívneho využívania zdrojov;

10. poznamenáva, že recyklácia prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov; vyzýva 
Komisiu, aby začala vypracúvať dôkladnú analýzu toku materiálu na úrovni EÚ, najmä 
s cieľom zistiť toky odpadu;

11. upozorňuje, že je dôležité vytvárať súčinnosť v oblasti priemyslu, pokiaľ ide o recykláciu, 
a pomáhať podnikom zistiť, ako ich energia, odpad a vedľajšie produkty môžu slúžiť ako 
zdroje pre ostatné podniky; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali prístupy, 
aký zaujalo Spojené kráľovstvo svojím Národným programom priemyselnej symbiózy 
(National Industrial Symbiosis Programme);

12. vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či je možné opätovne otvoriť uzatvorené skládky 
s cieľom recyklovať najlepšími dostupnými technológiami (BAT) prípadné druhotné 
suroviny, aby tiež preskúmala zostávajúci odpad z ťažobného priemyslu a hutníckych 
skládok, aby do roku 2012 dokončila databázu EÚ o oblastiach s ťažobným odpadom a 
presadila smernicu o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, aby zabezpečila, aby 
bol tento odpad spracovaný pomocou BAT a aby podporila riadenie životného cyklu 
budov s cieľom zabezpečiť recyklovateľnosť materiálov použitých pri ich výstavbe;

13. vyzýva Komisiu, aby podporila partnerstvá pre recykláciu s rozvojovými krajinami; žiada 
Komisiu, aby podporovala pilotné projekty, ako sú zóny nulového odpadu;

14. žiada Komisiu, aby vyhodnotila, ako Európska investičná banka (EIB) môže pomôcť 
znížiť finančné riziká pri investíciách do recyklačných stredísk s prelomovou 
technológiou;

15. vyzýva Komisiu, aby vypracovala ekonomické stimuly na recykláciu v súčasnosti 
neefektívne využívaných rozhodujúcich surovín vrátane vzácnych zemín, aby preskúmala, 
ako možno podporiť trhy pre recyklované materiály okrem iného zelenými certifikátmi 
pre recyklované materiály, požiadavkami ekodizajnu a daňovými stimulmi, a aby 
zabezpečila, aby politika súdržnosti a rozpočty sa takisto využívali na podporu 
efektívnosti využívania zdrojov a recykláciu;

16. zdôrazňuje potrebu bojovať proti nezákonnej preprave odpadu a zaviesť globálny systém 
certifikácie pre zariadenia na recykláciu; poukazuje na význam spolupráce medzi 
národnými colnými úradníkmi; vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či je nevyhnutný 
kolektívny mechanizmus informovania úradov o nelegálnych prepravných tokoch; žiada 
Komisiu, aby preskúmala nezákonné toky odpadu; žiada Komisiu, aby podporovala 
účinné rozlišovanie medzi novým tovarom a použitým tovarom v colných vyhláseniach, 
a to riešením tejto otázky vo Vykonávacích predpisoch modernizovaného Colného kódexu 
Spoločenstva;

17. vyzýva Komisiu, aby stanovila priority a pridelila rozpočty na výskum v oblasti recyklácie 
počas celého životného cyklu, nahrádzania a efektívnosti využívania zdrojov pomocou 
siedmeho rámcového programu a ôsmeho rámcového programu financovania, najmä v 
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prípade surovín, ako sú vzácne zeminy; trvá na tom, že európske partnerstvo v oblasti 
inovácií je dôležité z hľadiska surovín; vyzýva Komisiu, aby začala s nadväzovaním 
takéhoto partnerstva v roku 2011;

18. ľutuje, že v oznámení nie je zahrnuté nahrádzanie; preto vyzýva Komisiu, aby 
zintenzívnila svoju činnosť v tejto oblasti, najmä čo sa týka vzácnych zemín, a to využitím 
financovania výskumu;

Trvalo udržateľné dodávky v EÚ

19. víta spoluprácu, pokiaľ ide o národné geologické prieskumy a zverejňovanie výročnej 
európskej ročenky o surovinách(ERMY), zdôrazňuje, že by v nej mali byť zahrnuté aj 
údaje o sekundárnych zdrojoch a o procese získavania užitočných materiálov 
z komunálneho odpadu (urban mining); žiada Komisiu, aby posúdila, či je potrebné 
vytvoriť geologickú službu EÚ, ktorá by združovala činnosť v oblasti národných 
prieskumov a spolupracovala s medzinárodnými partnermi; podporuje Komisiu v jej úsilí 
o zlepšenie geologickej znalostnej základne EÚ; vyzýva Komisiu, aby zverejnila mapu 
zdrojov Únie;

20. opätovne potvrdzuje, že usmernenia NATURA 2000 poskytujú spoľahlivý základ, podľa 
ktorého je potrebné, aby sa vykonávala ťažba neenergetických surovín; konštatuje, že 
kódexy praxe na dosiahnutie špičkovej kvality v technickej, sociálnej a environmentálnej 
oblasti sú dôležitými nástrojmi; vyzýva Komisiu, aby chránila ekologicky citlivé oblasti, 
v ktorých by sa mohli vyskytovať suroviny, ako je Arktída, Barentsovo more a Grónsko;

21. poukazuje na význam výskumu a vývoja v oblasti trvalo udržateľnej ťažby s cieľom 
minimalizovať ekologickú stopu a negatívne sociálne účinky;

22. zdôrazňuje význam zručností a vzdelávania a úlohu, ktorú zohrávajú geológovia 
a inžinieri; vyzýva Komisiu, aby sa v tejto súvislosti zapojila do úzkeho dialógu so 
sociálnymi partnermi;

Medzinárodný veľtrh a udržateľné dodávky surovín

23. víta zámer EÚ pokračovať v diplomacii v oblasti surovín, najmä pokiaľ ide o rozhodujúce 
suroviny; domnieva sa, že prioritné akcie pre vzácne zeminy treba vypracovať vo veľmi 
krátkom čase;

24. domnieva sa, že zaobstarávanie zdrojov je zodpovednosťou podnikov; napriek tomu žiada 
Komisiu, aby zvážila, ako by sa mohli nefinančne podporovať koncepcie, ako je európska 
holdingová spoločnosť pre suroviny;

25. vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila výsledok prípadu vo WTO voči Číne a aby v prípade 
potreby v budúcnosti využila mechanizmy WTO;

26. poukazuje na význam vzťahov medzi EÚ a Afrikou a dohody z Addis Abeby z júna 2010; 
trvá na tom, aby toto partnerstvo bolo založené na vzájomných záujmoch;

27. ľutuje, že v oznámení sa neuvádzajú iné regióny či krajiny; vyzýva Komisiu, aby zriadila 
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ďalšie vzájomne prospešné partnerstvá s krajinami, ktoré sú bohaté na zdroje; je 
presvedčený, že EÚ by mala ponúkať partnerstvá, v rámci ktorých je zdrojom 
infraštruktúra; vyzýva EÚ, aby podporovala rozvojové krajiny, ktoré sú bohaté na zdroje, 
pri rozvoji ich znalostí v oblasti geológie; v tejto súvislosti navrhuje ustanovenie spoločne 
financovaných miest profesora na fakultách geológie;

28. je znepokojený tým, že nie je určená stratégia na spoluprácu s Čínou; zdôrazňuje potrebu 
dialógu s Čínou zameraného na technológiu; vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako 
možno spoločne s Čínou zaviesť pilotné projekty na udržateľnú ťažbu, nahrádzanie alebo 
recykláciu rozhodujúcich surovín;

29. súhlasí, že rozvojová politika zohráva úlohu tým, že krajinám pomáha pretaviť ich 
bohatstvo v oblasti zdrojov do udržateľného a inkluzívneho rastu, okrem iného posilnením 
správy a transparentnosti; nepovažuje rozvojovú politiku za nástroj diplomacie v oblasti 
surovín; súhlasí s tým, že obchodné dohody by mali poskytnúť potrebnú flexibilitu 
s cieľom podporiť rozvojové krajiny vo vytváraní väzieb z ťažobného priemyslu na 
miestny priemysel; domnieva sa, že v tejto súvislosti je nutné rešpektovať zvrchovanosť 
krajín, pokiaľ ide o zdroje;

30. vyzýva Komisiu, aby pomohla rozvojovým krajinám prekonať informačnú asymetriu pri 
rokovaniach o zmluvách v oblasti surovín a ťažby prostredníctvom budovania kapacít;

31. zdôrazňuje úlohu, ktorú zohráva sociálna zodpovednosť podnikov dodržiavaním prísnych 
environmentálnych, sociálnych a pracovných noriem v zahraničí a používaním tých 
najlepších dostupných technológií; vyzýva podniky EÚ, aby vypracovali zodpovedajúci 
kódex správania pre tých, ktorí pôsobia v tretích krajinách; vyzýva Komisiu, aby 
nasledovala príklad amerického návrhu zákona Dodd-Frank o nerastoch z konfliktných 
oblastí; podporuje iniciatívu za transparentnosť v ťažobnom priemysle (EITI); domnieva 
sa, že tieto normy by sa mali vzťahovať predovšetkým na projekty, ktoré získali 
financovanie EÚ, ako napríklad z EIB; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti posilnila
používanie identifikačnej technológie (fingerprinting) a podporovala pilotné projekty 
založené na skúsenostiach s identifikáciou kolumbitovo-tantalitovej rudy (tzv. coltan 
fingerprint);

32. víta činnosť v oblasti surovín a udržateľnosť v OECD, G8 a G20; podporuje zapojenie 
nečlenov OECD do týchto diskusií; vyzýva na vytvorenie strategickej spolupráce medzi 
EÚ, USA a Japonskom v oblasti rozhodujúcich surovín, pokiaľ ide o spoločné využívanie 
údajov týkajúcich sa ponuky a dopytu, spoločné stanovovanie prognóz, výmenu 
osvedčených postupov, analyzovanie dodávateľského reťazca, skúmanie možnosti pre 
spoločné strategické zásoby a stanovovanie spoločných projektov v oblasti vedy 
a výskumu; žiada Komisiu, aby preskúmala realizovateľnosť medzinárodnej štatistickej 
iniciatívy v oblasti rozhodujúcich surovín na základe príkladu Spoločnej iniciatívy pre 
údaje súvisiace s ropou (JODI);

o

o o

33. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a členským štátom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Európsky priemysel sa ocitá v čoraz zložitej situácii, pokiaľ ide o dodávky surovín. Týka sa to 
najmä 14 rozhodujúcich surovín, ktoré určila Európska komisia. Rastúci globálny dopyt spolu 
s nedostatkom dodávok v dôsledku dlhých lehôt v ťažobnom priemysle a častejšieho 
využívania exportných obmedzení zo strany krajín, ktoré sú bohaté na zdroje, netlačia len 
ceny do rekordných výšok, ako je to v prípade medi, ale vedú tiež k nedostatočným 
dodávkam. Okrem toho, EÚ je vysoko závislá od vývozu v prípade mnohých surovín , najmä 
tých rozhodujúcich. Prvky vzácnych zemín sú typickým prípadom, keďže Čína v súčasnosti 
ovláda 97 % svetovej produkcie a obmedzuje ich vývoz.

To má značný význam, pretože priemyselná budúcnosť Európskej únie v konečnom dôsledku 
závisí do značnej miery na takýchto neenergetických, nepoľnohospodárskych surovinách. 
Tieto zdroje sú obzvlášť dôležité pre transformáciu na nízkouhlíkové a udržateľné 
hospodárstvo, pretože sú používané vo výrobkoch špičkovej technológie, ako sú katalyzátory, 
batérie alebo výstavba obnoviteľných zdrojov energie.

Nedostatok zdrojov okrem toho môže zhoršiť situáciu na medzinárodnej politickej scéne 
a prípadne viesť k boju o zdroje a prehĺbeniu rozdielov medzi krajinami, ktoré sú bohaté na 
zdroje, a krajinami, ktoré majú nedostatok zdrojov. Ani jedna zo strán by nemala prospech z 
takéhoto vývoja. Preto je potrebné vypracovať nové prístupy, ktoré sa zaoberajú otázkou 
neenergetických, nepoľnohospodárskych surovín, najmä zdrojov, ktoré sa považujú za 
najrozhodujúcejšie, a to inovatívnym a inováciu-podporujúcim spôsobom, aby sa nakoniec 
zamedzilo situáciám, v ktorých jedna strana vždy získava a druhá stráca. 

V tejto súvislosti je dôležitým prvým krokom Iniciatíva v oblasti surovín. Európska únia 
potrebuje vyvinúť súdržnú a cielenú stratégiu s prioritnými opatreniami, a to najmä v prípade 
najrozhodujúcejších surovín. Aby to bolo možné urobiť, Európska komisia by mala nielen 
rozlišovať medzi venovaním dostatočnej pozornosti Iniciatíve v oblasti surovín a komoditným 
trhom, ale mala by tiež vytvoriť pracovnú skupinu pre suroviny, ktorá zahŕňa všetky príslušné 
generálne riaditeľstvá. Takáto medziútvarová pracovná skupina by mala vypracovať prioritné 
akcie pre rozhodujúce suroviny, najmä vzácne zeminy, a môže zabezpečiť strategickú 
súdržnosť. Francúzsko a Spojené štáty americké už takéto pracovné skupiny vytvorili. 

Priemyselná inovačná stratégia na zaistenie surovín a našej konkurencieschopnosti

Akákoľvek stratégia v oblasti surovín sa bude nakoniec musieť zamerať na zvýšenie inovácií 
v spôsobe, akým európske priemyselné odvetvia využívajú suroviny, pretože to významne 
prispeje k našej konkurencieschopnosti, udržateľnosti a bezpečnosti dodávok. Výzvu v oblasti 
surovín treba premeniť na príležitosť na oživenie priemyselnej moci Európy využitím nášho
potenciálu, pokiaľ ide o inovácie a výskum a vývoj, ktorý je jedným z kľúčových aspektov 
hlavnej iniciatívy Komisie Únia inovácií, priemyselná politika pre Európu, hlavnej iniciatívy 
týkajúcej sa efektívneho využívania zdrojov a partnerstva v oblasti inovácie pre suroviny. Ak 
nám ostatné krajiny konkurujú v oblasti surovín, musíme sa sústrediť na naše vlastné silné 
stránky, ktoré spočívajú predovšetkým v našej inovačnej schopnosti a našej spoľahlivej 
tradícii v oblasti výskumu a vývoja.
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Ich uplatnenie v oblasti efektívneho využívania zdrojov, tzv. recyklácie od kolísky po kolísku 
(cradle-to-cradle), nahradzovania a udržateľnej ťažby bude mať zásadný význam. Napríklad 
nemecká agentúra pre materiálovú efektívnosť vypočítala, že zefektívnením procesov by bolo
možné usporiť približne 100 miliárd EUR ročne. Znížením nákladov by sa výrazne zvýšila 
konkurencieschopnosť. Zároveň sa tým znižujú emisie CO2 a využívanie zdrojov, a poklesom 
dopytu sa zvyšuje naša bezpečnosť, pokiaľ ide o zdroje. To isté platí pre recykláciu, ktorá 
pozitívne prispieva k boju proti zmene klímy. Podľa priemyselného odvetvia sa napríklad 
recykláciou hliníka ušetrí až 95 % energie potrebnej na jeho výrobu z primárnej suroviny. Na 
účely recyklácie sú k dispozícii veľké množstvá zdrojov na získavanie užitočných materiálov 
z komunálneho odpadu (tzv. urban mining). Takisto možno zájsť aj ďalej prípadným 
otvorením starých skládok. Priemyselné odvetvie uvádza, že aj keby sa len na štyroch 
percentách skládok nachádzali kovy a druhotné suroviny, predstavovalo by to už milióny ton 
recyklovateľných surovín len v samotnom Nemecku. V neposlednom rade odvetvie 
recyklácie ponúka množstvo pracovných miest a môže vytvoriť dokonca viac. V tejto 
súvislosti je dôležité podporovať a posilňovať toto odvetvie, okrem iného zabezpečím, aby 
recyklácia bola uprednostňovaná pred spaľovaním.

Iné krajiny už prijímajú ambiciózne kroky. Napríklad Japonsko uvoľnilo takmer 1 miliardu 
EUR, aby získalo ďalšiu miliardu od súkromného sektora, s cieľom zaoberať sa efektívnym 
využívaním zdrojov, recykláciou a ďalšími opatreniami na posilnenie situácie krajiny, pokiaľ 
ide o prvky vzácnych zemín. V tejto súvislosti Japonsko navrhlo predbežný cieľ znížiť v 
nadchádzajúcich rokoch využívanie vzácnych zemín o jednu tretinu.

Európska únia musí zabezpečiť, aby nezaostala v konkurencieschopnosti v dôsledku zvýšenia 
efektívnosti jej konkurentov. Máme k dispozícii dostatok politických opatrení na 
zabezpečenie našej budúcej konkurencieschopnosti, okrem iného ekodizajn, siedmy rámcový 
program a ôsmy rámcový program financovania, recyklačné politiky, ako aj ostatné tvorivé 
ekonomické stimuly, s cieľom stimulovať veľmi potrebné inovácie v oblasti zdrojov a 
materiálov.

V tejto súvislosti sa vytvorenie partnerstva v oblasti inovácie pre suroviny stáva zvlášť 
naliehavé. Nahrádzanie je tiež dôležitý aspekt, ktorý treba lepšie začleniť do Iniciatívy v 
oblasti surovín vypracovanej Európskou komisiou. To isté platí pre zmeny životného štýlu a 
sociálne inovácie, ako je eko-lízing a spoločné využívanie. Z hľadiska vízie je tiež dôležité 
stanoviť predbežné ciele. EÚ by mala stanoviť ročný cieľ efektívneho využívania zdrojov vo 
výške 3 % a snažiť sa znížiť využívanie zdrojov na obyvateľa na 6 – 10 ton ročne do roku 
2050.

V tejto súvislosti zohráva dôležitú úlohu aj udržateľná ťažba. Európska únia má samozrejme 
tiež zásoby surovín, napríklad aj vzácne zeminy vo Švédsku, a nestále posilňuje svoju 
geologickú znalostnú základňu prostredníctvom projektov, ako je PRO-MINE. Túto činnosť 
možno zintenzívniť zlepšením spolupráce v oblasti rôznych národných geologických 
prieskumov, čo Komisia plánuje podniknúť. Zároveň má EÚ dobrý základ pre spoľahlivú 
ťažbu neenergetických nerastných surovín prostredníctvom svojho usmerňovacieho 
dokumentu NATURA 2000. Aj tu môže EÚ napredovať tým, že bude naďalej vyvíjať lepšie, 
udržateľnejšie a efektívnejšie ťažobné technológie. Dôležité budú predovšetkým ťažobné 
technológie šetrnejšie k životnému prostrediu, najmä preto, lebo ťažba niektorých zdrojov, 
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ako sú vzácne zeminy, môže mať za následok rádioaktivitu. Takéto technológie v spojení 
s prísnymi environmentálnymi a sociálnymi normami nielen zabezpečia rovnováhu medzi 
udržateľnosťou a bezpečnosťou dodávok, ale aj zvýšia prestíž európskych podnikov v 
zahraničí, ak sa tieto podmienky systematicky dodržiavajú a zlepšujú. To v konečnom 
dôsledku tiež zabezpečí viac obchodných príležitostí v krajinách bohatých na zdroje, pretože 
budú vidieť výhody európskych podnikov pôsobiacich v ich krajine podľa prísnych noriem 
EÚ v porovnaní s inými podnikmi z krajín, ktoré nie sú súčasťou EÚ. 

Diplomacia v oblasti surovín

Európska únia sa popri uplatňovaní stratégie priemyselnej inovácie, ktorá si kladie za cieľ 
znížiť spotrebu zdrojov a zvýšiť recykláciu, okrem svojho udržateľného domáceho 
potenciálu, bude, prirodzene, musieť aj naďalej spoliehať v prípade surovín na externých 
dodávateľov. Diplomacia v oblasti surovín má preto zásadný význam.

V tejto súvislosti je potrebné, aby Európska únia vytvorila vzájomne prospešné partnerstvá, 
ktoré sú prínosné tak pre krajiny bohaté na zdroje, ako aj pre samotnú EÚ. Okrem partnerstva 
Afrika – EÚ by EÚ by mohla presadzovať aj partnerstvá s krajinami vo východnej Európe, 
Latinskej Amerike alebo v Ázii. Týka sa to najmä Číny, pretože produkuje väčšinu kritických 
prvkov vzácnych zemín. Takisto bude nutné rozlišovať medzi rôznymi krajinami a ich 
hospodárskym rozvojom. Napríklad prístup, ktorý spočíva v zabezpečovaní infraštruktúry 
výmenou za zdroje, je uplatniteľný len na určitý počet rozvojových krajín. Tu by európsky 
priemysel a podniky mohli vytvárať zoskupenia priemyselných podnikov pozostávajúcich 
z ťažobných a stavebných firiem. Pre ostatné ekonomiky, najmä tie, ktoré sú bohaté na zdroje 
a majú vyššiu úroveň vývoja, je takýto model jednoducho nezaujímavý. V prípade týchto 
krajín sa postupuje podľa vzorca „prostriedky výmenou za technológie a know-how“. Takýto 
prístup možno použiť aj s ohľadom na naše vzťahy s Čínou. Potrebujeme, napríklad, pre 
určité krátke obdobie prístup k vzácnym zeminám Číny, pokým sa nezačne ťažba na nových 
miestach v krajinách, ako sú Spojené štáty, Kanada a Austrália. Podobne Peking pripisuje 
veľký význam špičkovým technológiám v tomto období, kým nedosiahne vyšší technologický 
rozvoj na národnej úrovni. V tejto súvislosti možno dosiahnuť dohodu na tomto základe. 

Európska komisia by mohla zároveň vyhodnotiť, ako nefinančne podporiť holdingovú 
spoločnosť pre suroviny, ktorá združuje mnoho európskych podnikov na účel nákupu surovín. 
Podobne môžu ostatné podniky chcieť uplatňovať stratégiu vertikálnej integrácie s cieľom 
posilniť svoju bezpečnosť v oblasti surovín.

Európska komisia by mala tiež zabezpečiť, aby podniky EÚ dodržiavali environmentálne a 
sociálne normy pri svojej práci v zahraničí, aby sa ďalej upevnili dobré vzťahy EÚ 
s krajinami bohatými na zdroje. V tejto súvislosti by Európska únia mala nasledovať príklad 
USA v prípade návrhu zákona Dodd-Frank a vyžadovať od podnikov, aby oznamovali, či 
zaisťujú svoje zdroje z konfliktných oblastí, a vyžadovať od ťažobných spoločností, aby 
zverejňovali svoje platby zahraničným vládam, aby sa zvýšila transparentnosť a zabezpečila 
dobrá správa vecí verejných. Okrem toho, aby Európska únia ponúkla krajinám bohatým na 
zdroje dôveryhodnú ponuku partnerstva, nemala by na tieto účely zneužívať nástroj 
rozvojovej politiky. Ide najmä o všeobecný systém obchodných preferencií alebo Európsky 
rozvojový fond. Namiesto toho by Európska únia mala pomáhať krajinám bohatým na zdroje 
prekonať relevantné problémy, ako je informačná asymetria, pokiaľ ide o rokovania 
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o surovinách a ťažobné zmluvy, pretože mnoho vlád nemá odborné znalosti na to, aby riadne 
posúdili hodnotu svojich prírodných zdrojov, a preto je pre ne ťažké uzavrieť výhodný 
obchod. 

V neposlednom rade by Európska únia mala v záujme vytvorenia synergie spoločne 
vykonávať isté činnosti s inými priemyselnými a rozvíjajúcimi sa krajinami. Okrem OECD a 
G8/G20 by Komisia mala navrhnúť konkrétnu spoluprácu so Spojenými štátmi americkými 
a Japonskom. To by mohlo zahŕňať spoločne využívanie údajov alebo vytváranie spoločných 
programov v oblasti výskumu a vývoja.

A napokon, aby Európska únia úspešne vyriešila problém surovín, potrebuje komplexnú a 
integrovanú stratégiu, ktorá sa zameriava na krátkodobé a dlhodobé opatrenia, ktoré možno 
vykonávať na domácej pôde i v zahraničí, najmä pokiaľ ide o rozhodujúce suroviny, ako sú 
vzácne zeminy. Jadrom musí byť stratégia priemyselnej inovácie založená na efektívnosti 
vyžívania zdrojov a recyklácii, čo sú jediné opatrenia, ktorými možno náležite riešiť 
trojnásobný problém, ktorým je zabezpečenie budúcej konkurencieschopnosti, udržateľnosti 
a bezpečnosti dodávok.

ODÔVODNENIA

Hoci je tento postup neobvyklý, vzhľadom na obmedzený priestor v aktívnej časti správy sa 
nižšie uvádzajú odôvodnenia, ktoré plánujem zaviesť neskôr ako pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy.

A. keďže EÚ potrebuje silnú priemyselnú základňu a ekologický priemysel, ktoré sú vysoko 
závislé na dostatočných zásobách surovín, aby smerovala k nízkouhlíkovému 
hospodárstvu a udržala si konkurencieschopnosť;

B. keďže dopyt po surovinách sa neustále zvyšuje na celom svete;

C. keďže v dôsledku pokroku v oblasti nových technológií sa bude aj naďalej zvyšovať dopyt 
po zdrojoch, ktoré sú podstatné pre rozvoj týchto odvetví;

D. keďže medzinárodné dodávky sú čiastočne obmedzované vývoznými kvótami, pričom 
ceny dosahujú rekordné výšky,

E. keďže spravodlivé a rovnaké podmienky sú prospešné pre trhy;

F. keďže zintenzívňujúce sa súperenie o suroviny môže viesť k zhoršeniu medzinárodných 
vzťahov a ku konfliktom súvisiacim so zdrojmi; 

G. keďže tieto problémy môžu byť príležitosťou pre nové inovatívne partnerstvá vzájomne 
výhodnej spolupráce medzi EÚ a tretími krajinami;

H. keďže stratégia priemyselnej inovácie zameraná na zvýšenie efektivity a recykláciu 
podporuje udržateľnosť, konkurencieschopnosť a bezpečnosť dodávok;

I. keďže, že je veľmi dôležité prijať včas rozhodné kroky na vykonávanie účinnej stratégie a 
dosiahnutie výsledkov v rámci Európskej iniciatívy v oblasti surovín;


