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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o učinkoviti strategiji o surovinah za Evropo
(2011/XXXX(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. februarja 2011 o reševanju izzivov na 
blagovnih borzah in na področju surovin (KOM(2011)0025),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 4. novembra 2008 z naslovom „Pobuda za 
surovine – zagotavljanje preskrbe z nujno potrebnimi surovinami za rast in delovna mesta 
v Evropi“ (KOM(2008)0699),

– ob upoštevanju poročila podskupine skupine za dobavo surovin Generalnega direktorata 
za podjetništvo in industrijo o nujno potrebnih surovinah za EU 1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020:
strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (KOM(2010)2020),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. januarja 2011 z naslovom „Evropa, 
gospodarna z viri – vodilna pobuda iz strategije Evropa 2020“ (KOM(2011)0021),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. marca 2011 z naslovom „Načrt za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050“ (KOM(2011)0112),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. oktobra 2010 z naslovom „Celostna 
industrijska politika za dobo globalizacije – Konkurenčnost in trajnost v središču 
pozornosti“ (KOM(2010)0614),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. novembra 2010 z naslovom „Vodilni pobuda 
iz strategije Evropa 2020 – Unija inovacij“ (KOM(2010)0546),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 9. novembra 2010 z naslovom „Trgovina, rast in 
svetovne zadeve – Trgovinska politika je temeljna sestavina strategije EU 2020“ 
(KOM(2010)0612),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2011 o industrijski politiki za dobo 
globalizacije2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. februarja 2011 o odpadni električni in elektronski 
opremi (OEEO)3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. junija 2010 o EU 20204,

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf.
2 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2011)0093
3 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2011)0037
4 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0223.
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– ob upoštevanju smernic Generalnega direktorata Evropske komisije za okolje za črpanje 
neenergetskih mineralnih surovin v skladu z zahtevami Natura 20001,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije, priloženega sporočilu Komisije z 
dne 4. novembra 2008 z naslovom „Pobuda za surovine – zagotavljanje preskrbe z nujno 
potrebnimi surovinami za rast in delovna mesta v Evropi“ (KOM(2008)0699), 
(SEC(2008)2741,

– ob upoštevanju letnega poročila 2009 o politiki o surovinah Generalnega direktorata 
Evropske komisije za trgovino2,

– ob upoštevanju študije Generalnega direktorata Evropske komisije za okolje o razmerju 
med okoljem in konkurenčnostjo3,

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 10. novembra 2010 z naslovom „Razvojna 
politika EU v podporo vključujoči rasti in trajnostnemu razvoju – Povečevanje učinka 
razvojne politike EU“ (KOM(2010)0629 konč.),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. novembra 2010 o utrditvi odnosov med EU 
in Afriko (KOM(2010)0634 konč.),

– ob upoštevanju prihodnjega sporočila Komisije o trgovini in razvoju,

– ob upoštevanju trenutnega kroga pogajanj iz Dohe,

– ob upoštevanju skupne strategije Afrika-EU iz leta 2007 in izjave iz Tripolija sprejete na 
3. vrhunskem srečanju 29. in 30. novembra 2010,

– ob upoštevanju sedanjega sodnega postopka, ki so ga EU, ZDA in Mehika sprožile proti 
Kitajski v WTO glede devetih surovin,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
razvoj, Odbora za mednarodno trgovino in Odbora za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane (A7–0000/2011),

Strategija za surovine

1. pozdravlja dejstvo, da se je Komisija s svojo pobudo za surovine leta 2008 lotila vprašanja 
neenergetskih in nekmetijskih surovin;

2. je seznanjen z novim sporočilom Komisije, ki presega pobudo za surovine in vključuje 
tudi blagovne borze; poziva Komisijo, naj ustrezno ločeno obravnava blagovne borze in 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf.
2 http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/raw-materials/
3 Študija „The links between the environment and competitiveness“, projekt ENV.G.1/ETU/2007/0041, 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf
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pobudo za surovine;

3. pozdravlja delo Komisije pri ugotavljanju nujno potrebnih surovin; poziva Komisijo, naj 
poleg tega analizira oskrbovalne verige, odvisne od nujno potrebnih surovin, zmogljivosti 
za rafiniranje in medsebojnega vpliva nujno potrebnih surovin in z njimi povezanih 
navadnih kovin;

4. poudarja, da je učinkovito upravljanje politike o surovinah bistveno za učinkovito 
strategijo; poudarja, da je znotraj Komisije in med državami članicami potrebno tesno 
usklajevanje; priporoča, da se podobno kot v Franciji in Združenih državah Amerike 
vzpostavi medresorska projektna skupina za surovine, ki bo pripravljala, spremljala in 
ocenjevala politike, da se zagotovi strateška usklajenost in spodbudi uvedba sistema 
zgodnjega opozarjanja; poziva Komisijo, naj spodbuja usklajevanje med državami 
članicami o zunanji razsežnosti; meni, da bi lahko za vzorec uporabili prihodnje sporočilo 
o zunanji razsežnosti energije;

5. vztraja, da je treba z letnim poročilom o napredku Evropski parlament redno obveščati o 
razvoju pobude za surovine;

Priložnost za evropsko industrijo: gospodarno ravnanje z viri, recikliranje in zamenjava

6. ugotavlja, da so izzivi v zvezi s surovinami tudi priložnost, da se z drznimi strategijami za 
industrijske inovacije oživi industrijska osnova EU in poveča konkurenčnost; ugotavlja, 
da bo treba za konkurenčnost, trajnost in varnost oskrbe na srednji in dolgi rok 
gospodarneje ravnati z viri, reciklirati in zmanjšati njihovo rabo; opozarja, da bi morala 
Komisija podpirati socialne inovacije, spremembe načina življenja in nove koncepte, kot 
so eko-leasing, leasing kemikalij (chemical leasing) in souporaba kemikalij (chemical 
sharing);

7. pozdravlja dejstvo, da namerava Komisija sprožiti vodilno pobudo o učinkovitosti virov; 
poziva Komisijo, naj vključi cilj, da se učinkovitost virov izboljša za 3 % letno brez 
gibanja BDP; poziva Komisijo, naj razvije zanesljivo metodologijo za oceno 
gospodarnega ravnanja z viri;

8. meni, da davek na rudnine ni ustrezno sredstvo, poziva pa Komisijo, naj preuči, ali je 
lahko koristen davek na rabo vode in tal;

9. poziva Komisijo, naj instrumente okoljsko primerne zasnove razširi na surovine, sodeluje 
z organi za standardizacijo, oceni izvedljivost programa najboljšega tekmeca za proizvode
glede na gospodarno ravnanje z viri, okrepi svetovalne storitve o gospodarnem ravnanju z 
viri, zlasti za mala in srednja podjetja, ter poziva podjetja, naj izkoristijo sistem za 
okoljsko ravnanje in presojo (EMAS); poziva Komisijo in države članice, naj prek javnih 
naročil spodbujajo proizvode z učinkovito rabo virov in proizvode, ki uporabljajo 
sekundarne surovine; poudarja, da bi bilo dobro za povečanje vpliva potrošnikov k 
informacijam o proizvodih in znaku za okolje dodati informacije o porabi virov; poziva 
evropske organe za standardizacijo, naj pri določanju standardov upoštevajo vprašanje o 
učinkovitem ravnanju z viri;

10. ugotavlja, da recikliranje prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov; poziva 
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Komisijo, naj začne poglobljeno preučevati pretok materiala EU, zlasti da se ugotovijo 
tokovi odpadkov;

11. ugotavlja, da je treba vzpostaviti sinergije o recikliranju in podjetjem pomagati ugotoviti, 
kako lahko svojo energijo, odpadke in stranski proizvode drugi uporabijo kot vir; poziva 
Komisijo in države članice, naj spodbujajo podobne pristope kot pristop, ki ga je 
Združeno kraljestvo uporabilo v nacionalnem programu za industrijsko simbiozo 
(National Industrial Symbiosis Programme);

12. poziva Komisijo, naj razišče, ali bi bilo mogoče zaprta odlagališča ponovno odpreti za 
recikliranje potencialnega odpadnega materiala z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, 
poleg tega pa naj preuči ostala odlagališča rudarskih in metalurških odpadkov ter naj do 
leta 2012 zaključi podatkovno zbirko EU o rudarskih odpadkih in uveljavi direktivo o 
rudarskih odpadkih ter zagotovi predelavo teh odpadkov z najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo in spodbudi upravljanje življenjskega cikla stavb, da se zagotovi, da so 
materiali, uporabljeni za njihovo gradnjo, primerni za recikliranje;

13. poziva Komisijo, naj podpre partnerstva za recikliranje z državami v razvoju; poziva 
Komisijo, naj podpre pilotne projekte kot so območja brez odpadkov;

14. poziva Komisijo, naj presodi, kako lahko Evropska investicijska banka (EIB) pripomore k 
zmanjšanju finančnih tveganj za naložbe v tehnološko napredne reciklažne obrate;

15. poziva Komisijo, naj oblikuje ekonomske pobude za recikliranje nujno potrebnih surovin, 
ki so za zdaj neekonomične, vključno z redkimi zemljami, ter preuči, kako bi bilo mogoče 
med drugim z zelenimi certifikati za reciklirane materiale, zahtevami za okoljsko 
primerno zasnovo in davčnimi spodbudami podpreti trge za reciklirane materiale, in 
zagotovi, da bodo kohezijska politika in proračuni naravnani tako, da bodo spodbujali 
učinkovito ravnanje z viri in recikliranje;

16. poudarja, da je treba preprečevati nezakonite pošiljke odpadkov in uvesti svetovne 
certifikacijske sheme za reciklažne obrate; se zaveda pomena sodelovanja med 
nacionalnimi carinskimi uradniki; poziva Komisijo, naj preuči, ali je nujen kolektivni 
mehanizem za obveščanje nacionalnih organov o nezakonitih tokovih pošiljk; poziva 
Komisijo, naj preuči nezakonite tokove odpadkov; poziva Komisijo, naj spodbudi 
učinkovito razlikovanje v carinskih deklaracijah med novim in rabljenim blagom tako, da 
to obravnava v izvedbenih odločbah posodobljenega carinskega zakonika;

17. poziva Komisijo, naj opredeli prednostne naloge in naj sredstva sedmega in osmega 
okvirnega programa dodeli proračunom za raziskave življenjskega cikla recikliranja, 
zamenjave in učinkovitosti virov, zlasti za nujno potrebne surovine, kot so redke zemlje; 
vztraja, da je pomembno evropsko partnerstvo za inovacije na področju surovin; poziva 
Komisijo, naj v letu 2011 vzpostavi tovrstno partnerstvo;

18. obžaluje, ker v sporočilo ni vključena zamenjava; zato poziva Komisijo, naj na tem 
področju, zlasti glede redkih zemelj, z uporabo sredstev za raziskave poveča svoje napore;

Trajnostna dobava v EU



PR\856578SL.doc 7/12 PE458.600v01-00

SL

19. pozdravlja sodelovanje med nacionalnimi geološkimi raziskavami in objavo letnega 
evropskega letopisa o surovinah (ERMY); poudarja, da bi bilo treba vključiti podatke o 
sekundarnih virih in pridobivanju surovin iz proizvodov, stavb in odpadkov (urban 
mining); poziva Komisijo, naj oceni, ali treba uvesti geološko službo EU, ki bi združevala 
delovanje nacionalnih raziskav in sodelovanje z mednarodnimi partnerji; podpira 
prizadevanja Komisije za izboljšanje osnove geološkega znanja v EU; poziva Komisijo, 
naj objavi zemljevid virov Unije;

20. je prepričan, da smernice Nature 2000 zagotavljajo trdno podlago, na kateri je treba 
izvajati dejavnosti pridobivanja neenergetskih surovin; ugotavlja, da so kodeksi ravnanja 
za doseganje tehnične, socialne in okoljske odličnosti pomembni instrumenti; poziva 
Komisijo, naj zaščiti okoljsko občutljiva območja, kjer bi lahko bile surovine, kot so 
Arktika, Barentsovo morje in Grenlandija;

21. ugotavlja, da so raziskave in razvoj trajnostnega rudarjenja pomembni za čim večje 
zmanjšanje okoljskega odtisa in škodljivih socialnih učinkov;

22. poudarja pomen veščin in usposabljanja ter vloge geologov in inženirjev; poziva 
Komisijo, naj sodeluje v tesnem dialogu s socialnimi partnerji v zvezi s tem;

Poštena in trajnostna mednarodna dobava surovin

23. pozdravlja, da si EU namerava prizadevati za diplomacijo v zvezi s surovinami, zlasti za 
nujno potrebne surovine; meni, da je treba v zelo kratkem času oblikovati prednostne 
ukrepe za redke zemlje;

24. meni, da so podjetja odgovorna za pridobivanje virov; kljub temu poziva Komisijo, naj 
preuči, kako bi bilo mogoče nefinančno podpreti koncepte, kot je evropski holding za 
surovine;

25. poziva Komisijo, naj oceni izid primera WTO proti Kitajski in naj v prihodnje po potrebi 
uporabi mehanizme WTO;

26. ugotavlja pomen odnosov med Afriko in EU ter sporazuma iz Adis Abebe, sklenjenega 
junija 2010; vztraja, da mora to partnerstvo temeljiti na vzajemnih interesih;

27. obžaluje, da v sporočilu niso navedene druge regije ali države; poziva Komisijo, naj 
vzpostavi druga vzajemno koristna partnerstva z državami, bogatimi z viri; meni, da bi 
morala EU ponuditi partnerstva „infrastruktura za vire“; poziva EU, naj z naravnimi viri 
bogate države v razvoju podpre pri razvoju njihovega geološkega znanja; v zvezi s tem 
predlaga vzpostavitev kateder na geoloških fakultetah, financiranje katerih bi potekalo ob 
sodelovanju;

28. je zaskrbljen, ker strategija za sodelovanje s Kitajsko ni opredeljena; poudarja, da je 
potreben dialog s Kitajsko na področju tehnologije; poziva Komisijo, naj preuči, kako bi 
bilo mogoče s Kitajsko začeti pilotne projekte o trajnostnem rudarstvu, zamenjavi in 
recikliranju nujno potrebnih surovin;

29. se strinja, da razvojna politika državam omogoča pretvoriti njihovo bogastvo z viri v 
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trajnostno in vključujočo rast, med drugim s krepitvijo upravljanja in preglednosti; meni, 
da razvojna politika ni orodje za diplomacijo surovin; se strinja, da bi morali trgovinski 
sporazumi z vzpostavitvijo povezav med ekstraktivno industrijo in lokalno industrijo 
zagotoviti potrebno prožnost za podporo držav v razvoju; meni, da je treba v zvezi s tem 
spoštovati suverenost držav glede virov;

30. poziva Komisijo, naj državam v razvoju z izgradnjo zmogljivosti pomaga odpraviti 
nesorazmernost informacij pri pogajanjih v zvezi s surovinami in pogodbami o rudarjenju;

31. poudarja vlogo, ki jo ima družbena odgovornost podjetij s spoštovanjem visokih 
okoljskih, socialnih in delovnih standardov v tujini in z uporabo najboljše razpoložljive 
tehnologije; poziva podjetja EU, naj razvijejo ustrezen kodeks ravnanja za tiste, ki 
delujejo v tretjih državah; poziva Komisijo, naj sledi Dodd-Frankovemu zakon ZDA o 
„krvavih rudninah“; podpira pobudo za preglednost v ekstraktivni industriji (EITI); meni, 
da bi bilo treba te standarde zlasti uporabljati za projekte, ki jih financira EU, na primer s 
sredstvi EIB; poziva Komisijo, naj okrepi uporabo tehnologije za jemanje odtisov na tem 
področju in spodbuja pilotne projekte, ki temeljijo na izkušnjah glede odtisa rudnine 
koltan;

32. pozdravlja prizadevanja v okviru OECD, G8 in G20 na področju surovin in trajnosti; 
podpira vključitev nečlanic OECD v te razprave; poziva, da je treba vzpostaviti strateško 
sodelovanje med EU, ZDA in Japonsko za najbolj nujne surovine pri izmenjavi podatkov 
o povpraševanju in ponudbi, skupnih napovedih, izmenjavi najboljše prakse, analizi 
dobavnih verig in preučevanju možnosti za skupne strateške zaloge ter oblikovati skupne 
projekte za raziskave in razvoj; poziva Komisijo, naj preuči izvedljivost pobude za 
mednarodno statistiko o najbolj nujnih surovinah po zgledu pobude JODI (Joint 
Organisations Data Initiative);

o

o o

33. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in državam 
članicam.
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OBRAZLOŽITEV

UVOD

Evropska industrija se sooča z vse težjimi razmerami na področju dobave surovin. To zlasti 
velja za 14 najbolj nujnih surovin, ki jih je opredelila Evropska komisija. Večje svetovno 
povpraševanje skupaj s pomanjkanjem dobave zaradi dolgih izvedbenih rokov v rudarstvu in 
povečana uporaba izvoznih omejitev držav, bogatih z viri, lahko poleg rekordno visokih cen, 
na primer bakra, povzročijo tudi primanjkljaje v ponudbi. Poleg tega je EU močno odvisna od 
izvoza mnogih surovin, zlasti najbolj nujnih. To zlasti velja za elemente redkih zemelj, katerih 
97 % svetovne proizvodnje je trenutno pod nadzorom Kitajske, ki zmanjšuje njihov izvoz.

To je pomembno, saj je navsezadnje prihodnost industrije Evropske unije močno odvisna od 
tovrstnih neenergetskih in nekmetijskih surovin. Ti viri so zlasti pomembni za prehod na 
nizkoogljično in trajnostno gospodarstvo, saj se uporabljajo v naprednih tehnoloških 
proizvodih kot katalizatorji ali baterije ali za ustvarjanje obnovljive energije.

Poleg tega lahko pomanjkanje virov poostri razmere na mednarodnem političnem področju, 
kar lahko vodi do pehanja za vire in lahko poveča razkorak med državami, ki so bogate z viri, 
in tistimi, ki so revne z viri. To ne bi nikomur koristilo. Zato je treba razviti nove pristope, ki 
bodo inovativno in za inovacije spodbudno obravnavali vprašanje neenergetskih in 
nekmetijskih surovin, zlasti vire, opredeljene kot najbolj nujne, da bi navsezadnje preprečili 
igre z ničelno vsoto. 

Pobuda o surovinah je pomemben prvi korak v to smer. Evropska unija mora razviti usklajeno 
in jasno začrtano strategijo s prednostnimi ukrepi, zlasti za najbolj nujne surovine. Zato 
Evropska komisija ne bi smela nameniti ustrezne pozornosti samo najbolj nujnim surovinam 
in blagovnim borzam, ampak bi morala oblikovati tudi delovno skupino za surovine, v katero 
bi bili vključeni vsi pomembni generalni direktorati. Takšna medresorska delovna skupina bi 
morala razviti prednostne ukrepe za nujno potrebne surovine, zlasti za redke zemlje, poleg 
tega pa lahko zagotovi strateško kohezijo. V Franciji in Združenih državah Amerike so že 
oblikovali tovrstne delovne skupine. 

Strategija za industrijske inovacije za zagotovitev surovin in konkurenčnosti

Katera koli strategija o surovinah se bo navsezadnje morala osredotočiti na povečanje 
inovativnih načinov evropske industrije za izkoriščanje surovin, saj bo to znatno prispevalo h 
konkurenčnosti, trajnosti in varnosti dobave. Izziv v zvezi s surovinami je treba z 
izkoriščanjem potenciala za inovacije ter raziskave in razvoj obrniti v priložnost za poživitev 
evropske industrijske sile, kar je eden od glavnih vidikov Komisije v vodilni pobudi „Unija 
inovacij“, industrijski politiki za Evropo, vodilni pobudi „Učinkovitost virov“ in partnerstvu 
za inovacije na področju surovin. Glede na to, da druge države tekmujejo z EU na področju 
surovin, se je treba osredotočiti na njene prednosti, ki jih ima zlasti na področju zmogljivosti 
za inovacije in v bogatih izkušnjah na področju raziskav in razvoja.

Izkoriščanje teh prednosti bo odločilno na področju učinkovitega ravnanja z viri, recikliranja 
po načelu od zibelke do zibelke, zamenjave in trajnostnega rudarstva. Nemška agencija za 
učinkovitost materialov je na primer izračunala, da je mogoče z učinkovitejšimi postopki 
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prihraniti 100 milijard EUR na leto. To bi znatno povečalo konkurenčnost, saj bi se zmanjšali 
stroški. Hkrati bi se zmanjšale emisije ogljikovega dioksida in raba virov, s tem pa bi se z 
zmanjšanjem povpraševanja povečala varnost virov. Enako velja za recikliranje, ki pozitivno 
prispeva k reševanju vprašanj podnebnih sprememb. V industriji na primer menijo, da pri 
pridobivanju aluminija z recikliranjem nastane 95 % manj emisij kakor s primarno 
proizvodnjo. Prav tako je mogoče z recikliranjem proizvodov, stavb in odpadkov pridobiti 
veliko surovin. Storiti je mogoče še veliko več, lahko bi odprli stara odlagališča. Po ocenah 
industrije bi lahko že s 4 % odlagališč za kovine in odpadni material samo v Nemčiji pridobili 
več milijonov ton ponovno uporabnih surovin. Ne nazadnje je v sektorju recikliranja veliko 
delovnih mest, mogoče pa jih je ustvariti še več. Zato je treba podpreti in okrepit ta sektor, 
med drugim tako, da se zagotovi recikliranje pred sežiganjem.

Druge države že sprejemajo ambiciozne ukrepe. Na japonskem na primer so že namenili 
skoraj milijardo EUR skupaj z milijardo EUR iz zasebnega sektorja za učinkovito ravnanje z 
viri, recikliranje in druge ukrepe za izboljšanje razmer v zvezi z elementi redkih zemelj. V 
zvezi s tem so si zadali predhoden cilj, da bodo v naslednjih letih za tretjino zmanjšali porabo 
redkih zemelj.

Evropska unija mora zagotoviti, da je druge države, ki povečujejo učinkovitost, ne bodo 
prehitele po konkurenčnosti. Za ohranitev konkurenčnosti v prihodnje je na razpolago veliko 
ukrepov politike, med katere spadajo tudi okoljsko primerna zasnova proizvodov, sredstva 
sedmega in osmega okvirnega programa, ukrepi za recikliranje in druge ustvarjalne 
gospodarske pobude za spodbujanje precej nujnih inovacij v zvezi z viri in materiali.

Prav zaradi tega je treba vzpostaviti partnerstvo za inovacije na področju surovin. Tudi 
zamenjava je pomemben vidik, ki bi se moral bolj odražati v evropski pobudi za surovine. 
Enako velja za spremembe načina življenja in socialne inovacije, kot sta eko-leasing in 
souporaba kemikalij. Zastaviti je treba tudi predhodne cilje, da bi imeli vizijo. EU bi morala 
določiti cilj 3-odstotno letno izboljšanje učinkovitosti virov ter si prizadevati, da bo do leta 
2050 zmanjšala svojo letno rabo virov na 6-10 ton na prebivalca.

V zvezi s tem je pomembno tudi trajnostno rudarstvo. Evropska unija ima seveda tudi svoje 
rezerve surovin, tudi redkih zemelj na primer na Švedskem, poleg tega s projekti, kot je PRO-
MINE, pridobiva vse več geološkega znanja. Ta prizadevanja je mogoče še okrepiti z 
izboljšanjem sodelovanja med različnimi nacionalnimi geološkimi raziskavami, kar načrtuje 
Komisija. Hkrati ima EU s smernicami Nature 2000 dobro podlago za zanesljivo pridobivanje 
neenergetskih surovin. Tudi na tem področju lahko EU napreduje tako, da še naprej razvija 
boljše in bolj trajnostne ter učinkovite rudarske tehnologije. Zlasti bodo pomembne bolj 
okolju prijazne rudarske tehnologije, saj se lahko pri izkopavanju nekaterih rud, zlasti redkih 
zemelj, sprostijo radioaktivne snovi. Te tehnologije bodo skupaj z visokimi okoljskimi in 
socialnimi standardi ne samo zagotovile uravnoteženost med trajnostjo in varnostjo dobave, 
ampak bodo, če se bodo ti pogoji ves čas spoštovali in izboljševali, povečale ugled evropskih 
podjetij v tujini. S tem se bo zagotovilo več poslovnih priložnosti v državah, bogatih z viri, saj 
bodo imele koristi od evropskih družb, ki na njihovem ozemlju delujejo, saj za razliko od 
drugih držav upoštevajo visoke standarde EU. 

Diplomacija surovin
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Seveda bo Evropska unija kljub strategiji za industrijske inovacije, katere cilj je zmanjšati 
porabo virov in povečati recikliranje, in poleg trajnostnega domačega potenciala, ki ga ima, za 
svoje surovine še vedno odvisna od zunanjih dobaviteljev. Zato je zelo pomembna 
diplomacija surovin.

V zvezi s tem mora Evropska unija vzpostaviti vzajemno koristno partnerstvo, od katerega 
bodo pridobile tako države, bogate z viri, kot tudi sama EU. Poleg partnerstva med Afriko in 
EU, bi lahko EU spodbujala partnerstva tudi z državami vzhodne Evrope, Latinske Amerike 
ali Azije. Zlasti s Kitajsko, ki je glavna proizvajalka nujno potrebnih elementov redkih 
zemelj. Prav tako je treba razlikovati med različnimi državami in njihovim gospodarskim 
razvojem. Pristop „infrastruktura za vire“ je na primer uporaben samo v nekaterih državah v 
razvoju. Evropske industrijske panoge bi lahko v teh državah oblikovale industrijske grozde, 
ki bi jih sestavljala ekstraktivna in gradbena podjetja. Za druge države, zlasti bogate z viri, ki 
so gospodarsko bolj razvite, tovrsten model ni zanimiv. Zanje je primeren pristop „viri za 
tehnologijo in strokovno znanje“. Tovrsten pristop bi lahko uporabili v odnosih s Kitajsko. Za 
določeno kratko časovno obdobje, dokler se ne začnejo nove rudarske dejavnosti v državah, 
kot so Združene države Amerike, Kanada in Avstralija, je potreben dostop do redkih zemelj 
na Kitajskem. Interes Pekinga pa je v tem obdobju visoka tehnologija, dokler ne bo povečal 
svojega razvoja na tem področju. Na podlagi tega bi se lahko pogodili. 

Hkrati pa bi lahko Komisija preučila, kako bi nefinančno podprli holding za surovine, ki bi 
vseboval številna evropska podjetja za oskrbo s surovinami. Podobno bodo mogoče druga 
podjetja želela s strategijo vertikalne integracije okrepiti svojo varnost surovin.

Poleg tega bi morala Evropska komisija zagotoviti, da bodo podjetja EU, kadar delujejo v 
tujini, spoštovala okoljske in socialne standarde, s čimer se bodo še okrepili dobri odnosi med 
EU in državami, bogatimi z viri. V zvezi s tem bi morala Evropska unija slediti ZDA glede 
Dodd-Frankovega zakona in od podjetij zahtevati, da razkrijejo, ali njihov vir izvira iz spornih 
območij, od ekstraktivnih industrijskih panog pa zahtevati razkritje njihovih plačil tujim 
vladam, da bi se povečala preglednost in bi se zagotovilo dobro upravljanje. Evropska unija 
pa v te namene ne bi smela zlorabiti orodij razvojne politike, saj v nasprotnem njena ponudba 
za partnerstvo državam, bogatim z viri, ne bi bila kredibilna. To zlasti velja za splošni sistem 
trgovinskih preferencialov ali Evropski razvojni sklad. Namesto tega bi morala državam, 
bogatim z viri, pomagati pri reševanju vprašanj, kot je nesorazmernost informacij, pri 
pogajanjih za surovine in rudarske pogodbe, saj veliko vlad nima strokovnega znanja, da bi 
ustrezno ocenile vrednost njihovih naravnih virov in imajo zaradi tega težave pri sklepanju 
ugodnih dogovorov. 

Ne nazadnje bi morala Evropska unija združiti sodelovanja z drugimi industrijskimi državami 
in državami v razvoju, da se vzpostavijo sinergije. Komisija bi morala poleg OECD, G8 in 
G20 predlagati konkretno sodelovanje z Združenimi državami Amerike in Japonsko, ki bi 
lahko vključevalo izmenjavo podatkov ali oblikovanje programov za raziskave in razvoj.

Evropska unija za uspešno premagovanje izzivov v zvezi s surovinami navsezadnje potrebuje 
vsestransko in celovito strategijo s poudarkom na kratko- in dolgoročnih ukrepih, ki jih bo 
mogoče izvajati na evropski in mednarodni ravni, zlasti za najbolj nujne surovine, kot so 
redke zemlje. Pri tem mora biti v središču strategija za industrijske inovacije, ki temelji na 
učinkovitosti virov in recikliranju, ki sta edina ukrepa, s katerima se je mogoče spopasti s 
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trojnim izzivom zagotavljanja konkurenčnosti, trajnosti in varnosti dobave v prihodnje.

UVODNE IZJAVE

Čeprav je neobičajno, so uvodne izjave, ki bodo kasneje vključene v predloge sprememb, 
zaradi omejitve dolžine poročila, navedene spodaj:

A. ker EU potrebuje močno industrijsko osnovo in okolju prijazno industrijo, ki sta zelo 
odvisni od zadostne ponudbe surovin, da bo lahko napredovala k nizkoogljičnemu 
gospodarstvu in ohraniti konkurenčnost,

B. ker svetovno povpraševanje po surovinah vztrajno narašča,

C. ker se bo zaradi napredka še naprej povečevalo povpraševanje po virih, ki so pomembni 
za razvoj novih tehnologij,

D. ker je mednarodna ponudba deloma omejena z izvoznimi kvotami, cene pa so rekordno 
visoke,

E. ker so za trg koristni pošteni in enaki konkurenčni pogoji,

F. ker lahko povečano pehanje za surovinami poslabša mednarodne odnose in povzroči 
konflikte zaradi virov, 

G. ker so lahko ti izzivi priložnost za nova inovativna partnerstva vzajemno koristnega 
sodelovanja med EU in tretjimi državami,

H. ker strategija za industrijske inovacije, katere poudarek je na povečanju učinkovitosti in 
recikliranju, spodbuja trajnost, konkurenčnost in varnost dobave,

I. ker so za izvajanje učinkovite strategije in doseganje rezultatov v okviru evropske pobude 
za surovine najpomembnejši pravočasni in odločni ukrepi, 


