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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja novi akcijski načrt EU o kritičnih surovinah, ustanovitev evropskega 
zavezništva za surovine in posebno pozornost kritičnim surovinam v sporočilu Komisije 
o pregledu trgovinske politike; poziva k odločni trgovinski politiki, v kateri bosta 
poudarjeni diverzifikacija in odpornost dobavnih verig ter namenjena prednost 
izboljšanju svetovnih mehanizmov in mehanizmov EU za vzpostavljanje ugodnega 
trgovinskega okolja za evropsko industrijo; 

2. poudarja, da ima trgovinska politika EU osrednjo vlogo pri izboljšanju dostopa EU do 
kritičnih surovin, vključno z navadnimi kovinami, industrijskimi minerali, agregati in 
biotskimi materiali, hkrati pa spodbuja trajnostne standarde, dobro upravljanje in 
odgovorno pridobivanje; ugotavlja, da pregledani seznam EU za leto 2020 vsebuje 30 
kritičnih surovin, med katerimi so štiri prvič na seznamu; ugotavlja tudi, da vse večje 
napetosti med glavnimi silami razkrivajo strateško ranljivost EU, zlasti pri zagotavljanju 
ključnih virov, med njimi kritičnih surovin in predelanih materialov, ki so bistveni in 
nujni za uresničitev zelenega dogovora in digitalno preobrazbo gospodarstva EU; 
ugotavlja, da je mogoče s spremljanjem odvisnosti od primarnih proizvodov in 
dostopom do kritičnih surovin povečati odpornost trajnostnih dobavnih verig; poudarja, 
da bi to moral biti eden ključnih elementov pri izvajanju odprte strateške avtonomije 
EU;

3. pozdravlja objavo posodobljene nove industrijske strategije1 in njen poziv h krepitvi 
odprte strateške avtonomije EU in vzpostavitvi novih partnerstev z industrijo in 
podobno mislečimi mednarodnimi partnerji; pozdravlja delo, ki ga opravlja Komisija na 
področju kritičnih dobavnih verig, in poudarja, kako pomembno je, da uskladi različne 
strategije in politike; poudarja, da je kriza zaradi COVID-19 razkrila tveganja v 
kritičnih dobavnih verigah, in poziva Komisijo, naj kot nadaljevanje industrijske 
strategije EU sprejme strategijo EU za odpornost in trajnostno dobavno verigo, pri tem 
pa opredeli dobavne verige, temelječe na kritičnih surovinah, za katere bi se z 
diverzifikacijo oskrbe, vrnitvijo proizvodnih obratov ter pridobivanjem surovin in 
kopičenjem zalog, kjer je to ustrezno, povečali odpornost in trajnost; podpira vključitev 
določb o poročanju, potrebnih za to analizo, v okviru direktive o poročanju o trajnosti 
podjetij;

4. v zvezi s tem poziva k tesnejšemu sodelovanju vlagateljev in vseh ustreznih deležnikov, 
tudi industrijskih akterjev vzdolž celotne vrednostne verige, držav članic in regij, 
sindikatov, civilne družbe, raziskovalnih in tehnoloških organizacij, vlagateljev in 
nevladnih organizacije v sektorjih gospodarstva EU, ki so jih najbolj prizadele težave 
pri oskrbi s kritičnimi surovinami, bodisi prek okvira, ki ga ponuja evropsko 
zavezništvo za surovine, bodisi z oblikovanjem sektorskih zavezništev industrije in 
deležnikov, da bi obravnavali težave pri dobavi kritičnih surovin; meni, da bi moral biti 

1 Sporočilo Komisije z dne 5. maja 2021 z naslovom Posodobitev nove industrijske strategije iz leta 2020: 
močnejši enotni trg za okrevanje Evrope (COM(2021)0350).
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cilj takšnega sodelovanja analizirati ozka grla v dobavni verigi, vlogo, ki bi jo lahko 
imelo strateško kopičenje zalog pri odpravljanju šibkih točk, ter financiranje raziskav o 
odkrivanju novih območij in tehnologij za pridobivanje;

5. meni, da je pomembno razširiti področje uporabe evropske strategije za kritične 
surovine, katere glavni cilj je začrtati pot k večji zanesljivosti in trajnostnosti; poudarja, 
da bi morala prizadevanja za večjo odpornost zajemati in obravnavati ne le kritične 
surovine, temveč vse surovine, vključno s sekundarnimi surovinami, ki so strateški del 
glavnih vrednostnih verig;

6. je zaskrbljen zaradi napovedi Mednarodne agencije za energijo za leto 2021, da bi se 
lahko potreba energetskega sektorja po kritičnih mineralih na svetovni ravni zaradi 
njihove uporabe v baterijah, tehnologijah obnovljivih virov energije in omrežni 
infrastrukturi2 do leta 2040 povečala tudi do šestkrat, in je prepričan, da velika 
odvisnost EU od uvoza kritičnih surovin, vključno s 100-odstotno odvisnostjo od uvoza 
več posebnih kovin in redkih zemljin, ogroža njeno strateško neodvisnost in 
geopolitične cilje; poudarja, da načrti EU za dobavo in naložbe pri številnih kritičnih 
surovinah niso kos notranjemu povpraševanju, cene kritičnih surovin pa se določajo na 
svetovni ravni, zato se industrija EU pri dostopu do surovin sooča z močno mednarodno 
konkurenco in je izpostavljena ukrepom, s katerim tretje države omejujejo izvoz; se 
zaveda, da se bodo cene zaradi večjega svetovnega povpraševanja najverjetneje 
povišale, in spodbuja Komisijo, naj pripravi analizo te problematike; meni, da bi bilo 
treba to analizo dopolniti z odločno komunikacijsko strategijo, s katero bi državljanom 
pojasnili morebitne kompromise; 

7. zato poziva Komisijo, naj poleg krepitve domačega pridobivanja surovin čim bolj 
diverzificira vire oskrbe s kritičnimi surovinami, poveča učinkovitost rabe virov in 
zmanjša sedanjo odvisnost od peščice držav, ki niso članice EU, in sicer tako da ne 
razvije le rudarskih zmogljivosti, pač pa tudi obrate za predelovanje, rafiniranje in 
recikliranje, prav tako pa naj podpira naložbe, pri katerih evropski in svetovni partnerji 
ter mala in srednja podjetja uresničujejo dolgoročno mednarodno strategijo za 
pridobivanje; poudarja, da bi bilo treba ta cilj doseči s krepitvijo obstoječih partnerstev 
in trgovinskih sporazumov ter oblikovanjem novih strateških sporazumov ali skupnih 
podjetij EU z državami, bogatimi z viri, in drugimi podobno mislečimi državami, pri 
tem pa upoštevati jasno opredeljene prednostne naloge; v zvezi s tem pozdravlja dialog 
s Kanado, Avstralijo in Čilom, katerega cilj je okrepiti trgovinske odnose na področju 
kritičnih surovin; poziva Komisijo, naj še okrepi sodelovanje v okviru konference EU–
ZDA–Japonska o kritičnih materialih; poudarja, da je treba okrepiti sodelovanje s 
ključnimi mednarodnimi dobavitelji na Zahodnem Balkanu, v vzhodni Evropi, Latinski 
Ameriki in Afriki, pa tudi s Kitajsko in drugimi državami v razvoju na svetovnem trgu;

8. poudarja, da je pridobivanje surovin v številnih primerih škodljivo za okolje; zato meni, 
da bi bilo treba krožno gospodarstvo EU okrepiti s spodbujanjem učinkovite rabe virov, 
povečanjem recikliranja primarnih in sekundarnih surovin, spodbujanjem krožnih 
dobavnih verig, izboljšanjem vrednostnih verig ob koncu življenjske dobe ter 
zmanjšanjem uporabe kritičnih surovin v vrednostnih verigah in njihovo nadomestitvijo, 
kjer je to mogoče, na primer s sintetičnimi alternativami; poziva Komisijo, naj se glede 

2 https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions
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na negotovosti, povezane z razvojem geopolitičnih razmer po svetu, in morebitne 
trgovinske napetosti z bogatimi državami proizvajalkami, ki niso članice EU, zaradi 
okoljskih in socialnih tveganj, vključno z nasedlimi sredstvi in višjimi stroški okoljskih 
ukrepov, osredotoči tudi na zagotavljanje preskrbe s kritičnimi surovinami v Evropi, 
tako da vzpostavi strateško kopičenje zalog, kadar analiza pokaže, da bi to bilo 
primerno;

9. poudarja, da lahko prihodnji sporazumi EU o prosti trgovini in partnerstvu ne le 
povečajo naložbe, pač pa vzpostavijo tudi zanesljiv politični in gospodarski okvir, zato 
bi morali v skladu z napovedmi Komisije v strategiji Trgovina za vse vključevati 
posebne določbe o kritičnih surovinah, da bi spodbudili sodelovanje, poskrbeli za 
skladnost z mednarodnimi obveznostmi, odpravili in preprečili izvozne omejitve ter 
spoštovali veljavna pravila za neposredne tuje naložbe pred sklenitvijo in po njej; 
poziva Komisijo, naj dodatno okrepi spremljanje in izvrševanje sporazumov o prosti 
trgovini, vključno s poglavji o trgovini in trajnostnem razvoju, s čimer bi zagotovila, da 
bodo trgovinski partnerji opredelili in izpolnili zaveze in določbe o odgovornem 
pridobivanju kritičnih surovin ter da se bodo upoštevali morebitni pomisleki skupnosti, 
na katere vplivajo ekstraktivne dejavnosti; poudarja, da bi to moralo biti med 
prednostnimi nalogami glavnega uradnika za trgovinsko skladnost; 

10. poziva Komisijo, Evropsko investicijsko banko in druge institucije EU, naj v 
sodelovanju z mednarodnimi partnerji spodbujajo in podpirajo naložbe v trajnostne 
obrate za pridobivanje, predelovanje in rafiniranje surovin, ki so skladni s pravili EU, 
ter tako zagotovijo enake konkurenčne pogoje; poziva Komisijo, naj v okviru 
uveljavljenih in prihodnjih politik in instrumentov EU, vključno s politikami širitve, 
sosedstva, razvoja in sodelovanja, okrepi sodelovanje na področju trajnostnega 
pridobivanja kritičnih surovin z državami, ki niso članice EU, zlasti s podobno 
mislečimi partnerji, kot so ZDA, pa tudi sodelovanje v Svetovni trgovinski organizaciji 
(STO) v skladu s priznanimi mednarodnimi standardi (npr. standardi Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj ter vodilnimi načeli OZN) in pobudami svetovne 
industrije v zvezi z odgovornim pridobivanjem;  poziva Komisijo, naj svoje ukrepe na 
področju surovin uskladi z drugimi pobudami EU, ki spodbujajo trajnostnost, da bi 
ustvarila enake konkurenčne pogoje in poenostavila pravilnik, tako da politike ne bi 
preobremenile industrije; 

11. poudarja, da bi krepitev krožnega gospodarstva v EU in izboljšanje stopenj recikliranja 
kritičnih kovin in mineralov v EU, ki jih zahtevajo zelene in digitalne tehnologije, 
Evropi lahko pomagala povečati odpornost v skladu s prizadevanji za strateško odprto 
avtonomijo; v zvezi s tem ugotavlja, da bi bilo treba pri prehodu na krožno 
gospodarstvo posebno pozornost nameniti ključnim dobavnim verigam, v katerih je 
odvisnost EU od kritičnih surovin še posebej visoka; poziva Komisijo, naj poglobi 
odnose s partnerskimi državami, da bi vzpostavili svetovno krožno gospodarstvo, v ta 
namen pa predlaga globalno zavezništvo za krožno gospodarstvo, pripravi mednarodni 
sporazum o upravljanju naravnih virov, začne razpravo v STO o omejitvah, ki jih za 
razširitev krožnega gospodarstva predstavljajo zahteve glede lokalne vsebine, vzpostavi 
okrepljeno partnerstvo z različnimi svetovnimi regijami, zlasti z Afriko, in poskrbi, da 
bodo sporazumi o prosti trgovini odražali okrepljene cilje krožnega gospodarstva; meni, 
da je pomembno povečati razpoložljivost in kakovost sekundarnih surovin, vključno z 
odpadnim železom in redkimi zemljinami, da bi izboljšali odpornost in krožnost oskrbe 
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s kritičnimi surovinami; 

12. poudarja, da morajo trajnostna trgovina, odgovorno rudarjenje in pridobivanje ter 
potrebna skrbnost v dobavnih verigah ostati temelji pri izvajanju akcijskega načrta EU o 
kritičnih surovinah; poziva k strožji uporabi pravil o poreklu, da se zaščiti proizvodnja 
surovin in prepreči izogibanje v regijah, v katerih za gospodarske subjekte veljajo manj 
stroge zahteve glede trajnostnosti in industrijskih subvencij; poudarja, da je treba pri 
vseh novih dejavnostih pridobivanja, ki jih izvajajo podjetja, dejavna na trgu EU, 
upoštevati uredbo o konfliktnih mineralih, pravila o odgovornem pridobivanju, 
navedena v direktivi o nefinančnem poročanju, in mednarodne standarde odgovornega 
pridobivanja surovin; poziva k prepovedi uvoza kritičnih surovin, povezanih s kršitvami 
človekovih pravic in pravic delavcev, na primer prisilnim delom ali delom otrok;

13. poudarja, da je treba strožje nadzirati izvoz ključnih kritičnih surovin iz EU, vključno z 
elektronskimi odpadki, baterijami in izrabljenimi vozili ter nevarnimi odpadki, ki 
nastajajo pri pridobivanju virov, da bi preprečili onesnaževanje zaradi neformalnega 
recikliranja v državah v razvoju in vzpostavili enake konkurenčne pogoje za izvajalce 
recikliranja, ki izpolnjujejo potrebne standarde za varno in učinkovito predelavo;  
zahteva, naj Komisija hitro in učinkovito pregleda uredbo o pošiljkah odpadkov, da bi s 
strožjimi ukrepi in okrepljenim inšpekcijskim sistemom preprečila nezakonit in 
dvomljiv izvoz odpadnih proizvodov, ki vsebujejo kritične surovine; poziva, naj se 
sprejme splošna zahteva, da se odpadki, ki vsebujejo kritične surovine, izvozijo z 
jamstvom, da bodo v ciljni državi obdelani pod pogoji, ki so enakovredni standardom 
EU, tako da se viri ne bodo izgubili z neformalnimi postopki recikliranja, to pa prav 
tako podpira prehod na krožno gospodarstvo;

14. poudarja, da je v celoti delujoč večstranski trgovinski sistem, ki temelji na pravilih, 
ključnega pomena za zagotavljanje odprtih in trajnostnih trgovinskih tokov kritičnih 
surovin; izraža zaskrbljenost, ker nekatere članice STO, med njimi Kitajska, uporabljajo 
izvozne omejitve za kritične surovine, in poziva vse članice, naj se vzdržijo takih 
politik; zato poziva Komisijo, naj s pomočjo mednarodnih forumov omeji takšne 
izkrivljajoče omejitve izvoza kritičnih surovin; v zvezi s tem znova poziva Komisijo, 
naj okrepi prizadevanja za ambiciozno reformo STO, da bi se borili proti izkrivljanju 
mednarodne trgovine in nepoštenim trgovinskim praksam, zagotovili stabilno in 
predvidljivo mednarodno trgovinsko okolje ter pošteno in učinkovito konkurenco po 
vsem svetu;

15. pozdravlja skupno izjavo s tristranskega srečanja ministrov za trgovino Japonske, ZDA 
in Komisije ter podpira predlagano opredelitev industrijskih subvencij; pozdravlja, da 
opredelitev presega področje sporazuma STO o subvencijah in izravnalnih ukrepih ter 
uredbe EU proti subvencijam in širše opredeljuje subvencijo; meni, da so takšni ukrepi 
bistveni za enake konkurenčne pogoje na področju kritičnih surovin, saj industrijske 
subvencije, zlasti na Kitajskem, z izkrivljanjem mednarodne konkurence resno ogrožajo 
industrijo in delavce EU;

16. pozdravlja skupno pobudo EU in ZDA v zvezi z obravnavo presežnih zmogljivosti za 
jeklo in aluminij na svetovni ravni ter poziva k celovitim in hitrim ukrepom, ki bodo 
terjali odgovornost držav, kot je Kitajska, ki podpirajo politike, ki izkrivljajo trgovino;  
vendar opozarja Komisijo, da so tarife iz oddelka 232 zakona ZDA zaenkrat v celoti 
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veljavne in da je treba to vprašanje nujno rešiti;

17. se strinja z oceno Komisije, da bi imela sprememba valute pri plačilih EU za uvoz 
kritičnih surovin iz drugih mednarodnih denarnih enot v euro določene prednosti, saj bi 
bilo mogoče umiriti nestanovitnost cen in zmanjšati odvisnost uvoznikov EU in 
izvoznikov iz tretjih držav od trgov dolarskega financiranja;

18. opozarja, da trgovinsko politiko EU sestavljajo večstransko in dvostransko sodelovanje 
ter avtonomni ukrepi, zato: 

– pozdravlja javno zavezo Komisije, da bo leta 2021 pripravila zakonodajni 
predlog o potrebni skrbnosti in odgovornosti podjetij, in vztraja, da ta 
zakonodaja omogoča obravnavo kršitev človekovih pravic ter socialnih in 
okoljskih standardov v vrednostnih verigah;

– poziva Komisijo, naj preuči nove tehnološke rešitve za izboljšanje sledljivosti v 
globalnih vrednostnih verigah, in opozarja, da lahko tehnologija blokovne verige 
prispeva k temu cilju;

– pozdravlja tudi pripravljalna dela za mehanizem za ogljično prilagoditev na 
mejah, ki bo skladen s pravili STO in bo, ko bo uveden, dodatno prispeval k 
trajnostnosti vrednostnih verig in vzpostavitvi enakih konkurenčnih pogojev;

– pozdravlja načrte Komisije za oblikovanje tesnih in vzajemnih mednarodnih 
partnerstev s spodbujanjem svetovne agende o surovinah, pri katerih bi si 
prizadevali za partnerstva EU, ki bi omogočila zanesljivo oskrbo in prinesla 
razvojne koristi;

– poziva Komisijo, naj zagotovi posebne finančne instrumente za raziskovalne in 
inovacijske sklade, ki se bodo osredotočali na predelavo odpadkov ter konkretno 
in občutno izboljšanje materialov, ki izvirajo iz odpadkov, tehnologije za 
predelavo in pridobivanje dragocenih surovin iz rudarskih odpadkov, jalovine in 
kompleksnih tokov.
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