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Εισαγωγή
Η σηµασία των πρώτων υλών για τη βιώσιµη λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών είναι
ουσιαστική. Οι οικονοµικά προσιτές ορυκτές πρώτες ύλες και η πρόσβαση σε αυτές έχουν
µεγάλη σηµασία για την καλή λειτουργία της οικονοµίας της ΕΕ. Τοµείς όπως οι δοµικές
κατασκευές, τα χηµικά προϊόντα, η αυτοκινητοβιοµηχανία, η αεροδιαστηµική, τα
µηχανήµατα και ο εξοπλισµός, οι οποίοι παρέχουν συνολική προστιθέµενη αξία ύψους 1 324
δισεκατ. ευρώ και δηµιουργούν απασχόληση για 30 εκατ. άτοµα περίπου (παράρτηµα 1),
εξαρτώνται στο σύνολό τους από την πρόσβαση στις πρώτες ύλες.
Ενώ το αυξανόµενο κόστος της ενέργειας και η µεγάλη εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές
ενέργειας είναι ήδη θέµα υψηλής πολιτικής προτεραιότητας, δεν έχει δοθεί ακόµη η δέουσα
προσοχή σε παρόµοιες προκλήσεις όσον αφορά ορισµένες µη ενεργειακές πρώτες ύλες.
Αφενός, η ΕΕ έχει πολλά αποθέµατα πρώτων υλών. Ωστόσο, η εξερεύνηση και η εξόρυξή
τους αντιµετωπίζουν αυξηµένο ανταγωνισµό για διάφορες χρήσεις γης και αυστηρό
ρυθµιστικό πλαίσιο καθώς και τεχνολογικούς περιορισµούς όσον αφορά την πρόσβαση στα
κοιτάσµατα ορυκτών. Αφετέρου, η ΕΕ εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις εισαγωγές
πρώτων υλών στρατηγικής σηµασίας οι οποίες επηρεάζονται όλο και περισσότερο από τις
στρεβλώσεις της αγοράς. Στην περίπτωση των µετάλλων υψηλής τεχνολογίας µπορεί να
θεωρηθεί ότι η εξάρτηση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία λόγω της οικονοµικής αξίας τους και
των υψηλών κινδύνων ως προς τον εφοδιασµό. Παράλληλα, υπάρχει σηµαντική δυνατότητα
εφοδιασµού µε δευτερογενείς πρώτες ύλες εάν βελτιωθεί η αποδοτική χρήση των πόρων και
η ανακύκλωση.
Η διασφάλιση πρόσβασης αξιόπιστης και χωρίς στρεβλώσεις στις πρώτες ύλες αποτελεί
παράγοντα αυξανόµενης σηµασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και, εποµένως,
καίριας σηµασίας για την επιτυχία της εταιρικής σχέσης της Λισαβόνας για την
ανάπτυξη και την απασχόληση. Η σηµαντική εξάρτηση της ΕΕ από ορισµένες πρώτες ύλες
δείχνει ότι είναι ακόµη πιο επιτακτική η ανάγκη για µετάβαση σε οικονοµία µε πιο αποδοτική
αξιοποίηση των πόρων και βιώσιµη ανάπτυξη1. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιµο να αναπτυχθεί
πιο συνεπής πολιτική της ΕΕ, όπως πρότεινε το Συµβούλιο τον Μάιο του 20072. Η παρούσα
ανακοίνωση είναι το πρώτο βήµα για την επίτευξη του σκοπού αυτού και βασίζεται σε
διεξοδική ανάλυση3 της Επιτροπής και στα αποτελέσµατα µιας δηµόσιας διαβούλευσης που
πραγµατοποιήθηκε4 το 2008. Θα βοηθήσει επίσης την ΕΕ να διαµορφώσει κοινή προσέγγιση
στο πλαίσιο των διεθνών συζητήσεων σχετικά µε το θέµα των πρώτων υλών που άρχισαν στα
Ηνωµένα Έθνη5 και διεξάγονται επίσης από τη G86.

1
2
3
4
5

EL

Η βιώσιµη ανάπτυξη καλύπτει οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές. COM(2005) 658.
10032/07.
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για τις εξορύξεις στην ΕΕ.
http://ec.europa.eu/enterprise/non_energy_extractive_industries/raw_materials.htm
World Investment Report 2007.
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Μολονότι η παρούσα ανακοίνωση επικεντρώνεται σε µη ενεργειακά ορυκτά, η ανάλυση στην
οποία βασίζεται και τα προτεινόµενα µέτρα, ιδίως όσον αφορά τις στρεβλώσεις του εµπορίου
σε τρίτες χώρες, αφορούν σε µεγάλο βαθµό και άλλες µη ενεργειακές πρώτες ύλες (π.χ. το
ξύλο) που αντιµετωπίζουν παρόµοιους περιορισµούς εφοδιασµού και απειλές όσον αφορά
την ανταγωνιστικότητα λόγω των στρεβλώσεων της αγοράς.
1.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

1.1.

Η κατάσταση όσον αφορά τον εφοδιασµό στην Ευρώπη κινείται µεταξύ
αυτάρκειας και υψηλής εξάρτησης από τις εισαγωγές

Η ΕΕ είναι αυτάρκης σε δοµικά υλικά από ορυκτές πρώτες ύλες, κυρίως αδρανή υλικά, και
είναι σηµαντικός παραγωγός γύψου και φυσικών λίθων σε παγκόσµιο επίπεδο. Η
διαθεσιµότητα αδρανών υλικών από περιφερειακές και τοπικές πηγές είναι σηµαντική για την
οικονοµική ανάπτυξη λαµβανοµένων υπόψη των υλικοτεχνικών περιορισµών και του
µεταφορικού κόστους. Η ΕΕ είναι επίσης ο πρώτος ή δεύτερος µεγαλύτερος παραγωγός
ορισµένων βιοµηχανικών ορυκτών παγκοσµίως, αν και εξακολουθεί να είναι καθαρός
εισαγωγέας των περισσότερων από αυτά (παράρτηµα 2, πίνακας 1). Ωστόσο, η ΕΕ εξαρτάται
σε πολύ µεγάλο βαθµό από τις εισαγωγές µεταλλευµάτων, επειδή η εγχώρια παραγωγή της
περιορίζεται στο 3% περίπου της παγκόσµιας παραγωγής (παράρτηµα 2, διάγραµµα 1 και
πίνακας 2).
Εκτός από τις πρωτογενείς πρώτες ύλες, η ΕΕ εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τις
δευτερογενείς πρώτες ύλες. Η χρήση των ανακυκλωµένων απορριµµάτων µετάλλων αυξήθηκε
σηµαντικά τις τελευταίες δεκαετίες και αντιπροσωπεύει σήµερα το 40% έως 60% της πρώτης
ύλης για την παραγωγή στην ΕΕ. Ωστόσο, η πρόσβαση σε απορρίµµατα µετάλλων
καθίσταται δυσκολότερη στην Ευρώπη. Την τελευταία οκταετία οι εισαγωγές στην ΕΕ
απορριµµάτων µετάλλων µη σιδηρούχων και απορριµµάτων πολύτιµων µετάλλων µειώθηκαν
κατά 40%, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 125%, µε συνέπεια την
ανεπάρκεια και την αύξηση των τιµών. Παρόµοια τάση παρατηρείται στις εξαγωγές
σιδηρούχων απορριµµάτων. Ένας από τους λόγους για την κατάσταση αυτή είναι ότι πολλά
προϊόντα που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους δεν εισέρχονται στην ορθή πορεία
ανακύκλωσης, αλλά αποστέλλονται παράνοµα εκτός της ΕΕ, µε αποτέλεσµα την απώλεια
πολύτιµων δευτερογενών πρώτων υλών.
Η ΕΕ εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις εισαγωγές µετάλλων «υψηλής τεχνολογίας» όπως το
κοβάλτιο, ο λευκόχρυσος, οι σπάνιες γαίες (λανθανίδες) και το τιτάνιο. Παρόλο που συχνά τα
µέταλλα αυτά απαιτούνται µόνο σε πολύ µικρές ποσότητες, η σηµασία τους για την ανάπτυξη
τεχνολογικά προηγµένων προϊόντων αυξάνεται συνεχώς λόγω του αυξανόµενου αριθµού των
λειτουργικών δυνατοτήτων τους. Η ΕΕ δεν θα επιτύχει τη µετάβαση στη βιώσιµη παραγωγή
και τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα χωρίς αυτά τα µέταλλα υψηλής τεχνολογίας. Τα
µέταλλα αυτά διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη καινοτόµων οικολογικών
τεχνολογιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη µείωση των εκποµπών αερίων
που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Για τα αυτοκίνητα που χρησιµοποιούν
υδρογόνο ως καύσιµο απαιτούνται καταλύτες µε βάση το λευκόχρυσο. Τα ηλεκτρικά
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Η G 8 υπέβαλε συστάσεις στις οποίες υπογραµµίζεται η ανάγκη για βιωσιµότητα και διαφάνεια στον
τοµέα της εξερεύνησης και της εκµετάλλευσης των πρώτων υλών.
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υβριδικά αυτοκίνητα χρειάζονται µπαταρίες λιθίου και τα υπερκράµατα ρηνίου είναι
απαραίτητα στοιχεία για την παραγωγή σύγχρονων αεροσκαφών (παράρτηµα 2, πίνακας 3).
Οι τρεις κύριοι λόγοι για τους οποίους ορισµένα από αυτά τα υλικά, όπως ο λευκόχρυσος και
το ίνδιο, έχουν ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία είναι οι εξής: πρώτον, έχουν µεγάλη οικονοµική
σηµασία για βασικούς τοµείς· δεύτερον, η ΕΕ αντιµετωπίζει µεγάλους κινδύνους όσον αφορά
τον εφοδιασµό, σε συνδυασµό π.χ. µε πολύ µεγάλη εξάρτηση από τις εισαγωγές και υψηλό
επίπεδο συγκέντρωσης σε συγκεκριµένες χώρες· και τρίτον, υπάρχει σήµερα έλλειψη
υποκατάστατων. Η ΕΕ έχει ήδη πληγεί από µια κρίση εφοδιασµού το 2000 όταν η θεαµατική
αύξηση της κινητής τηλεφωνίας οδήγησε σε αιφνίδια αύξηση της ζήτησης τανταλίου. Τα
γεγονότα αυτά ενδέχεται να συµβαίνουν συχνότερα στο µέλλον λόγω της πολλαπλής χρήσης
αυτών των υλικών και δεν µπορούν πλέον να αποκλειστούν προσωρινές δυσκολίες
εφοδιασµού.
Η Κίνα, η Αφρική, η Νότια Αµερική, η Ρωσία και η Αυστραλία είναι προµηθευτές αυτών των
πρώτων υλών υψηλής τεχνολογίας στην Ευρώπη (παράρτηµα 3). Το γεγονός ότι ορισµένες
σηµαντικές πηγές πρώτων υλών βρίσκονται σε µέρη του κόσµου στα οποία δεν υπάρχει
οικονοµία της αγοράς ή/και επικρατεί πολιτική ή/και οικονοµική αστάθεια δηµιουργεί
ιδιαίτερους κινδύνους.
∆εδοµένου ότι οι µακροπρόθεσµες προοπτικές της αγοράς θα δηµιουργήσουν συνθήκες
ευνοϊκές για τα νέα έργα εξόρυξης και ανακύκλωσης σε ολόκληρο τον κόσµο, είναι
σηµαντικό για την ΕΕ να µη χάσει την ευκαιρία να αξιοποιήσει τις εγχώριες δυνατότητες ή να
αναπτύξει υποκατάστατα. Παρότι υπάρχουν παραδείγµατα ανάληψης νέων πρωτοβουλιών
στον τοµέα της εξόρυξης στη Σουηδία, τη Φινλανδία και σε ορισµένα νέα κράτη µέλη,
υπάρχουν ακόµη περιορισµοί στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ και των κρατών µελών
οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τη µελλοντική ανάπτυξη της εξορυκτικής βιοµηχανίας της ΕΕ.
Επειδή ο τοµέας των µη ενεργειακών πρώτων υλών περιορίζεται σε περιοχές µε γνωστά και
εµπορικά βιώσιµα κοιτάσµατα ορυκτών, είναι αναγκαίο να υπάρχουν στρατηγικές για τη
διασφάλιση της πρόσβασης σε αυτά τα κοιτάσµατα για µελλοντική χρήση.
Οι στρατηγικές για την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της ανακύκλωσης και
της επαναχρησιµοποίησης είναι σηµαντικές για την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη σε
συνθήκες περιορισµένης πρόσβασης σε πόρους και πολύ µεγάλης εξάρτησης από τις
εισαγωγές. Το πλεονέκτηµα της ανακύκλωσης είναι ότι συµβάλλει στην αποδοτική χρήση της
ενέργειας, κυρίως στην περίπτωση των µετάλλων, των οποίων η παραγωγή από δευτερογενείς
πρώτες ύλες (σιδηρούχα απορρίµµατα) είναι ενεργειακά πολύ πιο αποδοτική απ’ ό,τι από
πρωτογενείς πρώτες ύλες.
Η άρση µιας σειράς εµποδίων για την περαιτέρω ανάπτυξη των αγορών ανακύκλωσης θα
δηµιουργήσει µεγάλες οικονοµικές ευκαιρίες7. Στα εµπόδια περιλαµβάνονται η έλλειψη
πληροφοριών σχετικά µε την ποιότητα των ανακυκλωµένων υλικών και οι σηµαντικές
δαπάνες έρευνας και συναλλαγών, διότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τους αγοραστές και τους
πωλητές να βρουν ο ένας τον άλλο, ή ο ένας δεν γνωρίζει καθόλου ότι υπάρχει ο άλλος. Ένα
άλλο εµπόδιο είναι η ανεπαρκής διαχείριση των απορριµµάτων και των συστηµάτων
συλλογής στα κράτη µέλη. Για παράδειγµα, για τις συσκευασίες από αλουµίνιο τα ποσοστά
ανακύκλωσης µπορεί να ποικίλλουν από 30% έως 80% ανάλογα µε το κράτος µέλος. Αυτό
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αποτελεί ένδειξη των αναξιοποίητων δυνατοτήτων για την αύξηση της αποδοτικής χρήσης
των υλικών στην οικονοµία.
1.2.

Η ΕΕ αντιµέτωπη µε σηµαντικές αλλαγές στις παγκόσµιες αγορές

Από γεωλογική άποψη, για την πλειονότητα των πρώτων υλών στον κόσµο δεν υπάρχει
ένδειξη για επικείµενη φυσική έλλειψή τους. Ωστόσο, η γεωλογική διαθεσιµότητα δεν
σηµαίνει οπωσδήποτε πρόσβαση των επιχειρήσεων της ΕΕ σε αυτές τις πρώτες ύλες. Στην
πραγµατικότητα οι βασικές αλλαγές στις παγκόσµιες αγορές απειλούν την
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας.
1.2.1.

∆ιαθεσιµότητα και εξέλιξη των τιµών των πρώτων υλών

Οι διεθνείς αγορές µετάλλων και ορυκτών ακολουθούν κυκλική εξέλιξη που βασίζεται στον
εφοδιασµό και στη ζήτηση (παράρτηµα 4, σχήµα 1). Από τις αρχές του 21ου αιώνα η
τεράστια και απρόβλεπτη αύξηση της ζήτησης, η οποία οφειλόταν κυρίως στην έντονη
ανάπτυξη στις αναδυόµενες οικονοµίες, οδήγησε στον τριπλασιασµό των τιµών των
µετάλλων κατά την περίοδο από το 2002 έως το 2008. Ειδικά στην Κίνα αντιστοιχεί πάνω
από το 50% της αύξησης της παγκόσµιας κατανάλωσης βιοµηχανικών µετάλλων κατά την
περίοδο από το 2002 έως το 2005. Παρόλο που οι σηµερινές επιπτώσεις της οικονοµικής
κρίσης επιβραδύνουν την αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης πρώτων υλών, αναµένεται ότι τα
επίπεδα ανάπτυξης των αναδυόµενων χωρών θα εξακολουθήσουν να ασκούν µεγάλη πίεση
στη ζήτηση πρώτων υλών στο µέλλον. Καθώς οι δαπάνες εξερεύνησης έχουν αυξηθεί
πρόσφατα (παράρτηµα 4, διάγραµµα 2), η ταχύτητα και το εύρος της αύξησης της ζήτησης
αναµένεται γενικά να καταλήξουν σε κατάσταση στην οποία ο εφοδιασµός δεν θα επαρκεί
για να καλύψει τη ζήτηση, ένα φαινόµενο το οποίο οι οικονοµολόγοι ονοµάζουν «super
cycle» (υπερκύκλος).
1.2.2.

Νέες βιοµηχανικές στρατηγικές και κίνδυνοι δυσλειτουργίας των παγκόσµιων αγορών

Πολλές αναδυόµενες οικονοµίες εφαρµόζουν όλο και περισσότερο βιοµηχανικές στρατηγικές
που αποσκοπούν στην προστασία των βασικών πόρων τους, ώστε να δηµιουργήσουν
πλεονεκτήµατα για τις βιοµηχανίες τους των επόµενων σταδίων µεταποίησης. Αυτό
καθίσταται σαφές από τον πολλαπλασιασµό των κρατικών µέτρων τα οποία στρεβλώνουν το
παγκόσµιο εµπόριο πρώτων υλών. Τα εν λόγω µέτρα περιλαµβάνουν εξαγωγικούς φόρους
και ποσοστώσεις, επιχορηγήσεις, καθορισµό τιµών, συστήµατα διπλής τιµολόγησης και
περιοριστικούς επενδυτικούς κανόνες. Εντοπίστηκαν περισσότεροι από 450 εξαγωγικοί
περιορισµοί για περισσότερες από 400 διαφορετικές πρώτες ύλες (π.χ. µέταλλα, ξύλο, χηµικά
προϊόντα και δέρµατα) (παράρτηµα 4, πίνακας 1). Η Κίνα, η Ρωσία, η Ουκρανία, η
Αργεντινή, η Νότια Αφρική και η Ινδία συγκαταλέγονται µεταξύ των κύριων χωρών που
συµµετέχουν στην εφαρµογή αυτών των µέτρων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις επωφελούνται
επίσης από πρόσβαση χωρίς δασµούς ή µε µειωµένους δασµούς στην αγορά της ΕΕ για
σχετικά τελικά προϊόντα, γεγονός που δηµιουργεί ανταγωνιστικό µειονέκτηµα για πολλούς
βιοµηχανικούς κλάδους της ΕΕ.
Οι αναδυόµενες χώρες εφαρµόζουν επίσης στρατηγικές έναντι των πλούσιων σε πόρους
χωρών µε σκοπό προφανώς να εξασφαλίσουν προνοµιακή πρόσβαση στις πρώτες ύλες. Για
παράδειγµα, τα τελευταία χρόνια η Κίνα και η Ινδία ενίσχυσαν την οικονοµική τους
δέσµευση έναντι της Αφρικής. Στην περίπτωση της Κίνας, η στρατηγική αυτή περιλαµβάνει
σηµαντικά έργα υποδοµής και ενεργό εµπλοκή σε δραστηριότητες εξερεύνησης και εξόρυξης
σε χώρες όπως η Ζάµπια (χαλκός), η ∆ηµοκρατία του Κονγκό (χαλκός, κοβάλτιο), η Νότια
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Αφρική (σιδηροµεταλλεύµατα), η Ζιµπάµπουε (λευκόχρυσος) και η Γκαµπόν, η Ισηµερινή
Γουινέα και το Καµερούν (ξυλεία).
Η κατάσταση του εφοδιασµού επηρεάζεται επίσης από την αυξηµένη συγκέντρωση στο
επίπεδο των παραγωγών χωρών και την περαιτέρω συγκέντρωση και κάθετη ολοκλήρωσης
στο επίπεδο των επιχειρήσεων, γεγονός που µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στην
πρόσβαση στις πρώτες ύλες (παράρτηµα 4, διάγραµµα 3, παράρτηµα 5). Για παράδειγµα, το
75% περίπου του θαλάσσιου εµπορίου σιδηροµεταλλευµάτων ελέγχεται σήµερα µόνο από
τρεις εταιρείες παραγωγής. Η εξέλιξη αυτή µπορεί να δηµιουργήσει κινδύνους µείωσης του
ανταγωνισµού και, εποµένως, υψηλότερων τιµών για τους χρήστες των επόµενων σταδίων.
Οι εταιρείες των επόµενων σταδίων µεταποίησης διαχειρίζονται τους κινδύνους µε µέσα
όπως ο σχηµατισµός αποθεµάτων και οι µακροπρόθεσµες συµβάσεις, ή µε την εφαρµογή
στρατηγικής κάθετης ολοκλήρωσης µε εξορυκτικές βιοµηχανίες.
Πάνω από το 50% των κύριων µεταλλευτικών αποθεµάτων βρίσκονται σε χώρες µε κατά
κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα µικρότερο ή ίσο µε 10 δολάρια ΗΠΑ την ηµέρα. Το
γεγονός αυτό δηµιουργεί για αυτές τις πλούσιες σε πόρους αναπτυσσόµενες χώρες, ιδίως
στην Αφρική (παράρτηµα 6), νέες ευκαιρίες για σηµαντική αύξηση του εθνικού τους
εισοδήµατος, δεδοµένου ότι πολλές από αυτές πλήττονται ακόµη από φτώχεια ή αργή
ανάπτυξη. Ωστόσο, σε ορισµένες από αυτές τις χώρες σηµειώνονται βίαιες συγκρούσεις, οι
οποίες οφείλονται στον ανταγωνισµό για τον έλεγχο των φυσικών πόρων και στην ελλιπή
διακυβέρνηση, κυρίως όσον αφορά την κατανοµή των εσόδων από πόρους. Επίσης, οι εν
λόγω χώρες αντιµετωπίζουν συχνά δυσκολίες στις διαπραγµατεύσεις µε αλλοδαπές
εξορυκτικές εταιρείες λόγω της ασύµµετρης πληροφόρησης σχετικά µε την αξία των
κοιτασµάτων και της ανεπάρκειας των διοικητικών πόρων. Σε ορισµένες περιπτώσεις
τέθηκαν ζητήµατα σχετικά µε πρακτικές εταιρειών όσον αφορά την προστασία του
περιβάλλοντος και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, και σε άλλες διατυπώθηκαν ανησυχίες
σχετικά µε τις επιπτώσεις των συµβάσεων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα στο χρέος των χωρών.
2.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Οι βιοµηχανικές χώρες, όπως η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ, αναγνώρισαν τη σηµαντική τους
εξάρτηση από συγκεκριµένες πρώτες ύλες και εφαρµόζουν ειδικές πολιτικές για τη
διασφάλιση του εφοδιασµού τους µε πρώτες ύλες. Οι ΗΠΑ, για παράδειγµα, καθόρισαν τις
πρώτες ύλες στρατηγικής σηµασίας και επίσης διατηρούν απόθεµα πρώτων υλών το οποίο
είναι ζωτικής σηµασίας για την αµυντική βιοµηχανία. Η Ιαπωνία έχει επίσης
δραστηριοποιηθεί προκειµένου να εξασφαλίσει την, επιτακτικής σηµασίας, πρόσβαση στις
πρώτες ύλες (παράρτηµα 7). Μολονότι ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ ακολουθούν ειδικές
πολιτικές, δεν υπάρχει έως σήµερα ολοκληρωµένη πολιτική απάντηση σε επίπεδο ΕΕ που να
εξασφαλίζει ότι η ΕΕ έχει επαρκή πρόσβαση σε πρώτες ύλες σε δίκαιες και µη στρεβλωµένες
τιµές. Προτείνεται να συµφωνήσει η ΕΕ σχετικά µε ολοκληρωµένη στρατηγική για τις
πρώτες ύλες. Η στρατηγική αυτή πρέπει να βασίζεται στους ακόλουθους 3 πυλώνες:
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(1)

εξασφάλιση πρόσβασης στις πρώτες ύλες στις διεθνείς αγορές µε τους όρους που
ισχύουν για άλλους ανταγωνιστές·

(2)

καθορισµός του κατάλληλου πλαισίου προϋποθέσεων στην ΕΕ για την προώθηση
βιώσιµου εφοδιασµού µε πρώτες ύλες από ευρωπαϊκές πηγές·
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(3)

ενίσχυση γενικά της αποδοτικής χρήσης των πόρων και προώθηση της ανακύκλωσης
µε σκοπό τη µείωση της κατανάλωσης πρωτογενών πρώτων υλών από την ΕΕ και
ελάττωση της σχετικής εξάρτησης από τις εισαγωγές.

Επίσης, η Επιτροπή συνιστά ως µέτρο προτεραιότητας να καθοριστούν, στο πλαίσιο
ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής στρατηγικής, οι πρώτες ύλες που έχουν ζωτική σηµασία για την
ΕΕ. Στο θέµα αυτό, η Επιτροπή προτείνει να καταρτιστεί, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη
µέλη και τα ενδιαφερόµενα µέρη, κοινός κατάλογος πρώτων υλών ζωτικής σηµασίας. Από
µια προκαταρκτική αξιολόγηση προέκυψε ότι η ΕΕ είναι ευάλωτη σε µεγάλο βαθµό όσον
αφορά πολλές πρώτες ύλες (παράρτηµα 8).
2.1.

Πρώτος πυλώνας: Πρόσβαση στις πρώτες ύλες στις παγκόσµιες αγορές, χωρίς
στρέβλωση των όρων

Η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει ενεργά «διπλωµατία για τις πρώτες ύλες» µε σκοπό την
εξασφάλιση της πρόσβασης στις πρώτες ύλες. Αυτή περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων,
καλύτερο και αποτελεσµατικότερο συντονισµό και συνοχή µεταξύ των εξωτερικών πολιτικών
της ΕΕ (εξωτερικές σχέσεις, εµπόριο και ανάπτυξη). Σηµαίνει επίσης συντονισµό, σε επίπεδο
ΕΕ, της διαχείρισης των στρατηγικών συµπράξεων της ΕΕ8 και του πολιτικού διαλόγου µε τις
τρίτες χώρες-εταίρους, τις αναδυόµενες οικονοµίες και τις περιφερειακές ενώσεις τους,
σύµφωνα µε αρχές «αµοιβαίου συµφέροντος», και συγκεκριµένα:
– µε την Αφρική, µέσω της ενίσχυσης και του διαλόγου και των µέτρων της στον τοµέα της
πρόσβασης στις πρώτες ύλες και της διαχείρισης των φυσικών πόρων καθώς και των
υποδοµών των µεταφορών, στο πλαίσιο της εφαρµογής της κοινής στρατηγικής και του
προγράµµατος δράσης για την περίοδο 2008-2010·
– µε τις αναδυόµενες πλούσιες σε πόρους οικονοµίες, όπως η Κίνα και η Ρωσία, µέσω της
ενίσχυσης του διαλόγου, µε σκοπό, µεταξύ άλλων, την άρση των µέτρων µε στρεβλωτικό
αποτέλεσµα.
– µε τις χώρες που εξαρτώνται από τους εν λόγω πόρους, όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, µέσω
του προσδιορισµού των κοινών συµφερόντων και του καθορισµού κοινών δράσεων και
κοινών θέσεων σε διεθνείς κύκλους, π.χ. κοινά έργα µε το «Geological Survey»
(γεωλογικό ινστιτούτο) των ΗΠΑ σε τοµείς ανοικτούς στη διεθνή συνεργασία.
Επιπλέον, η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Η Επιτροπή θα
υποστηρίξει την ευαισθητοποίηση στο πλαίσιο φόρουµ, όπως η G8, ο ΟΟΣΑ, η UNCTAD, το
UNEP9 και θα διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασίας µε διεθνείς οργανισµούς, όπως η
∆ιεθνής Τράπεζα και η ∆ιεθνής Αρχή Θαλάσσιου Βυθού. Στις ενέργειες αυτές
περιλαµβάνεται διάλογος σχετικά µε την εξόρυξη εκµετάλλευσης στον πυθµένα της
θάλασσας σε µεγάλο βάθος, την περιοχή της Αρκτικής10 και την ασφάλεια των διεθνών
εµπορικών οδών για τις πρώτες ύλες11. Η Επιτροπή δεσµεύτηκε επίσης να προωθήσει την
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Στους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ περιλαµβάνοντα η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Κίνα, η Ινδία, η
Ιαπωνία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ.
Συµπεριλαµβανοµένης της «∆ιεθνούς Επιτροπής για τη βιώσιµη διαχείριση πόρων».
Η Επιτροπή εκπονεί ανακοίνωση σχετικά µε την αρκτική περιοχή.
Η ναυτιλιακή πολιτική της ΕΕ προβλέπει πλαίσιο για την προώθηση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης
στις διεθνείς θαλάσσιες υποθέσεις και εξετάζει τα θέµατα αυτά ολοκληρωµένα και εκτενώς.

7

EL

εφαρµογή των µέσων της διεθνούς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης12 και
υποστηρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την προώθηση της διαφάνειας
τοµέα, όπως το σύστηµα πιστοποίησης της διαδικασίας Kimberly και
∆ιαφάνειας των Εξορυκτικών Βιοµηχανιών (EITI). Η Επιτροπή θα
ενδεχόµενη συνεισφορά της στην ενισχυµένη EITI++13.

θα συνεχίσει να
στον εξορυκτικό
η Πρωτοβουλία
εξετάσει επίσης

Λόγω της στρατηγικής σηµασίας του για την ασφάλεια, ο στόχος της ασφαλούς πρόσβασης
σε µη ενεργειακές πρώτες ύλες πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη στην ευρωπαϊκή στρατηγική
για την ασφάλεια η οποία επανεξετάζεται από το Συµβούλιο.
Η πρόσβαση σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πρώτες ύλες πρέπει να καταστεί
προτεραιότητα στην εµπορική και κανονιστική πολιτική της ΕΕ. Μέσω της εµπορικής και
κανονιστικής πολιτικής µπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση στις πρώτες ύλες µε τους
ακόλουθους τρόπους.
– Η ΕΕ πρέπει να προωθήσει, κατά περίπτωση, νέους κανόνες και συµφωνίες σχετικά µε τη
βιώσιµη πρόσβαση στις πρώτες ύλες και να εξασφαλίσει συµµόρφωση µε τις διεθνείς
δεσµεύσεις σε πολυµερές και διµερές επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένων των
διαπραγµατεύσεων προσχώρησης στον ΠΟΕ, των συµφωνιών ελεύθερων συναλλαγών,
του διαλόγου για τις κανονιστικές ρυθµίσεις και των µη προτιµησιακών συµφωνιών. Στο
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα ενισχύσει τις προσπάθειές της µε σκοπό την επίτευξη
µεγαλύτερης πειθαρχίας όσον αφορά τους εξαγωγικούς περιορισµούς και τη βελτίωση των
ρυθµίσεων για την καταπολέµηση των επιδοτήσεων σε επίπεδο ΠΟΕ.
– Η ΕΕ πρέπει να εργαστεί για την άρση των µέτρων µε στρεβλωτικό αποτέλεσµα στις
εµπορικές συναλλαγές, τα οποία λαµβάνουν τρίτες χώρες σε όλους τους τοµείς που
σχετίζονται µε την πρόσβαση στις πρώτες ύλες. Η ΕΕ θα αναλάβει αποφασιστική δράση
κατά των µέτρων τα οποία παραβιάζουν τους κανόνες του ΠΟΕ ή τους διµερείς κανόνες
και θα χρησιµοποιήσει όλους τους διαθέσιµους µηχανισµούς και µέσα,
συµπεριλαµβανοµένου του διακανονισµού των διαφορών. Γενικότερα, η ΕΕ θα αναλάβει
δράση κατά των προστατευτικών εξαγωγικών περιορισµών σε τρίτες χώρες. Κατά τον
καθορισµό των δράσεών της, η ΕΕ θα ορίσει ως προτεραιότητες τους εξαγωγικούς
περιορισµούς οι οποίοι δηµιουργούν τα µεγαλύτερα προβλήµατα για τους κλάδους
παραγωγής της ΕΕ που χρησιµοποιούν τα προϊόντα ή παρέχουν στις εγχώριες βιοµηχανίες
των επόµενων σταδίων µεταποίησης αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις διεθνείς
αγορές.
– Η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει ότι κάθε στρέβλωση στο κόστος των πρώτων υλών που
προκύπτει από πρακτικές διπλής τιµολόγησης ή άλλους µηχανισµούς που λειτουργούν στη
χώρα εξαγωγής αντιµετωπίζεται και αντισταθµίζεται στο πλαίσιο ερευνών αντιντάµπινγκ.
Άλλα µέσα για την αντιµετώπιση των στρεβλώσεων του εµπορίου όσον αφορά την
πρόσβαση στις πρώτες ύλες ή τις συνέπειές τους σε επίπεδο επόµενου σταδίου
µεταποίησης, όπως οι εξαγωγές προϊόντων των επόµενων σταδίων µεταποίησης σε τιµές
ντάµπινγκ, είναι η αυξηµένη και αποτελεσµατική εφαρµογή του κανονισµού για τους
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COM(2006) 136.
Η πρωτοβουλία διαφάνειας των εξορυκτικών βιοµηχανιών ++ (EITI++) είναι µια πρωτοβουλία της
∆ιεθνούς Τράπεζας που συµπληρώνει την EITI και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των
χωρών να διαχειριστούν την αύξηση των τιµών των πρώτων υλών κατά τρόπο ώστε να διοχετευτεί η
αυξανόµενη ροή εσόδων στην καταπολέµηση της φτώχειας, της πείνας, του υποσιτισµού, του
αναλφαβητισµού και των ασθενειών.

8

EL

εµπορικούς φραγµούς και τα µέσα εµπορικής άµυνας (µέτρα διασφάλισης ή
αντεπιδοτήσεις).
– Η ΕΕ πρέπει να λάβει κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα διάφορα µέσα της
εµπορικής πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένων των προτιµησιακών εµπορικών συµφωνιών
και της εταιρικής σχέσης της ΕΕ για την πρόσβαση στην αγορά, εφαρµόζονται σύµφωνα
µε το στόχο της επίτευξης ανοικτών αγορών πρώτων υλών µε οµαλή λειτουργία, κυρίως
µε την εξασφάλιση συνοχής µεταξύ του ανοίγµατος της αγοράς της ΕΕ (π.χ. δασµοί) και
των περιοριστικών µέτρων που λαµβάνουν οι τρίτες χώρες.
– Εκτός από τα εξωτερικά εµπόδια στον εφοδιασµό µε πρώτες ύλες, η ΕΕ πρέπει επίσης να
παρακολουθεί το δασµολογικό καθεστώς της ΕΕ µε σκοπό να εξασφαλίσει τη συνοχή µε
την εξέλιξη στη ζήτηση πρώτων υλών στην ΕΕ και ιδίως να αξιολογήσει τους τρόπους
µείωσης των εισαγωγικών περιορισµών για τις πρώτες ύλες, συµπεριλαµβανοµένων των
ανανεώσιµων, τις οποίες χρειάζεται η βιοµηχανία για την παραγωγή άλλων προϊόντων
όπως τα χηµικά. Για τις ανανεώσιµες πρώτες ύλες πρέπει παράλληλα να εκπονηθούν
σχετικά πρότυπα βιωσιµότητας και πιστοποίησης.
– Στις περιπτώσεις αντιανταγωνιστικών συµφωνιών ή συγκέντρωσης των αγορών, η
Επιτροπή θα συνεχίσει να εφαρµόζει πλήρως τους κανόνες της ΕΕ περί ανταγωνισµού.
Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο µέσω της έκδοσης ετήσιων εκθέσεων προόδου
σχετικά µε την εφαρµογή των εµπορικών πτυχών, βασιζόµενη, ενδεχοµένως, σε εκθέσεις
ενδιαφερόµενων µερών.
Πολλές σηµαντικές πρώτες ύλες βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες χώρες στην Αφρική ή
αλλού. Είναι προφανές ότι πρέπει να επιδιωχθεί η συνοχή µεταξύ της αναπτυξιακής
πολιτικής της ΕΕ και της ανάγκης της ΕΕ για πρόσβαση χωρίς στρεβλώσεις στις πρώτες
ύλες, προκειµένου να ωφεληθούν όλες οι πλευρές: η καλή διακυβέρνηση, η διαφάνεια των
εµπορικών συναλλαγών στον εξορυκτικό τοµέα και των εσόδων από τον εξορυκτικό τοµέα,
οι ίσοι όροι ανταγωνισµού για όλες τις εταιρείες, οι δυνατότητες χρηµατοδότησης, τα δίκαια
φορολογικά συστήµατα και οι ορθές αναπτυξιακές πρακτικές είναι προς όφελος τόσο των
αναπτυσσόµενων χωρών όσο και της πρόσβασης της ΕΕ στις πρώτες ύλες. Οι αναπτυξιακές
πολιτικές διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο από την άποψη αυτή σε τρία επίπεδα:
Α. Ενίσχυση των κρατών: η οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτική
διακυβέρνηση αποτελεί σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης. Η καλή διακυβέρνηση βοηθά
επίσης τις αναπτυσσόµενες χώρες να µετατρέψουν τους διαθέσιµους ορυκτούς πόρους σε
βιώσιµη ανάπτυξη των οικονοµιών τους και ανάπτυξη µε παράλληλη καταπολέµηση της
φτώχειας. Στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης προβλέπεται η παροχή
κινήτρων ύψους 2,7 δισεκ. ευρώ σε χώρες ανάλογα µε τα προγράµµατα διακυβέρνησής
τους14. Πολλά προγράµµατα διακυβέρνησης περιλαµβάνουν είτε γενικές δεσµεύσεις για
οικονοµική, χρηµατοπιστωτική, φορολογική και δικαστική διακυβέρνηση είτε ειδικές
δεσµεύσεις για τη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη διαφάνεια των εµπορικών
συναλλαγών στον εξορυκτικό τοµέα και των εσόδων από τον εξορυκτικό τοµέα.15 Ένα µέρος
της βοήθειάς µας προς αυτές τις χώρες επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της ικανότητας για τη
διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών, τη βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη
14
15
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COM (2006) 421, το οποίο εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 16 Οκτωβρίου 2006, έγγραφο 14024/06.
Για παράδειγµα, το Καµερούν ανέλαβε, στο προφίλ διακυβέρνησής του, δεσµεύσεις σχετικές µε την
EITI και την FLEGT.

9

EL

διαπραγµάτευση µε τις εξορυκτικές βιοµηχανίες. Ένα άλλο σηµαντικό µέρος της βοήθειας
που παρέχουµε διατίθεται για έργα υποδοµών των µεταφορών σε χώρες ΑΚΕ, τα οποία είναι
αναγκαία για τη βιώσιµη λειτουργία του εξορυκτικού τοµέα16.
Ενισχύουµε τα κράτη χρησιµοποιώντας περισσότερο το µέσο της δηµοσιονοµικής στήριξης
για τη χορήγηση βοήθειας. Αυτό το είδος βοήθειας συµβάλλει στην εξυγίανση των δηµόσιων
οικονοµικών
στις
αναπτυσσόµενες
χώρες.
Τα
υγιή
δηµόσια
οικονοµικά,
συµπεριλαµβανοµένων των εσόδων από ορυκτούς πόρους, θα εξακολουθήσουν να αποτελούν
σηµαντική απαίτηση για τη χρήση της δηµοσιονοµικής στήριξης από την ΕΕ.
Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει το διάλογο µε τις χώρες-εταίρους της και τους διεθνείς
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς σχετικά µε την περαιτέρω µείωση του χρέους.
Β. Προώθηση υγιούς επενδυτικού κλίµατος το οποίο ευνοεί την αύξηση του εφοδιασµού:
Η αναπτυξιακή πολιτική πρέπει επίσης να προωθεί σαφές νοµικό και διοικητικό πλαίσιο,
µέσω:
– της θέσπισης ίσων όρων ανταγωνισµού µεταξύ εταιρειών και χωρών που επιθυµούν να
έχουν πρόσβαση στις πρώτες ύλες·
– της αύξησης της διαφάνειας των εµπορικών συναλλαγών στον εξορυκτικό τοµέα και των
εσόδων από αυτόν·
– της προώθησης δίκαιων φορολογικών συστηµάτων στα οποία όλες οι οικονοµικές
δραστηριότητες – συµπεριλαµβανοµένων των εξορυκτικών – συνεισφέρει στο εισόδηµα
των κρατών το µερίδιο που τους αναλογεί17.
Ένα άλλο µέτρο το οποίο συµβάλλει στην αύξηση του βιώσιµου εφοδιασµού µε πρώτες ύλες
είναι τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για εξορυκτικά έργα. Η ΕΤΕ θα
αυξήσει αυτά τα δάνεια πάνω από το µέσο ετήσιο ποσό, που ανέρχεται στα 140 εκατ. ευρώ
από τότε που άρχισε να ισχύει η συµφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού το 2000, ιδίως για
τις χώρες οι οποίες δεσµεύτηκαν να εφαρµόσουν µεταρρυθµίσεις στο πλαίσιο συµφωνηµένων
σχεδίων δράσης στον τοµέα της διακυβέρνησης που επικεντρώνονται στη βελτίωση της
διακυβέρνησης και της διαφάνειας στις εξορυκτικές βιοµηχανίες. Η Επιτροπή υποστηρίζει µε
σθένος το στόχο αυτό.
Γ. Προώθηση της βιώσιµης διαχείρισης των πρώτων υλών
Η αναπτυξιακή µας πολιτική αποσκοπεί επίσης να βοηθήσει τις χώρες-εταίρους µας να
βελτιώσουν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά τους πρότυπα, καθώς και την κατάσταση όσον
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, και να καταπολεµήσουν την παιδική εργασία, ιδίως στον

16
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Τα έργα υποδοµής στον τοµέα των µεταφορών δεν συνδέονται στενά µε τους φυσικούς πόρους, αλλά
ορισµένα µπορεί να σχετίζονται, όπως, για παράδειγµα, το έργο υποδοµής του «Western Corridor» στη
Γκάνα που αποτελείται από λιµενικές και σιδηροδροµικές υποδοµές οι οποίες θα επιτρέψουν τη
µεταφορά του βωξίτη µαγγανίου έως τις ακτές.
Η Ζάµπια (όπως η Μοζαµβίκη) µε τη βοήθεια της ΕΕ, προέβη στη σύσταση ενιαίου δηµόσιου
λογαριασµού για να λαµβάνει όλα τα έσοδα, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων από τις εξορυκτικές
δραστηριότητες, και αύξησε τη διαφάνεια και την προοδευτικότητα του φορολογικού συστήµατος που
που εφαρµοζει στις εξορυκτικές δραστηριότητες.
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αναπτυσσόµενο τοµέα των βιοτεχνικών και µικρής κλίµακας εξορυκτικών δραστηριοτήτων οι
οποίες εξασφαλίζουν τα προς το ζην σε 100 εκατ. ανθρώπους περίπου.
2.2.

∆εύτερος πυλώνας: Προώθηση βιώσιµου εφοδιασµού µε πρώτες ύλες από
ευρωπαϊκές πηγές

Για να διευκολυνθεί ο βιώσιµος εφοδιασµός µε πρώτες ύλες από ευρωπαϊκά κοιτάσµατα,
είναι σηµαντικό να υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες πλαισίωσης. Για τις εξορυκτικές
βιοµηχανίες η πρόσβαση στο έδαφος είναι βασική απαίτηση, αλλά η διαθέσιµη για εξόρυξη
περιοχή στην ΕΕ συρρικνώνεται συνεχώς λόγω της επέκτασης άλλων χρήσεων γης. Επίσης,
δεν είναι ασύνηθες στην ΕΕ να µεσολαβεί χρονικό διάστηµα 8-10 ετών από την ανακάλυψη
ενός κοιτάσµατος έως την έναρξη της παραγωγής. Από την πείρα προκύπτει ότι είναι
αναγκαίος ο εξορθολογισµός των διοικητικών συνθηκών και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες
έκδοσης άδειας για τις δραστηριότητες εξερεύνησης και εξόρυξης. Τα κράτη µέλη γνωρίζουν
όλο και περισσότερο τις προκλήσεις αυτές – π.χ., η Σουηδία εκσυγχρόνισε τη µεταλλευτική
νοµοθεσία της και εισήγαγε προθεσµίες στη διαδικασία χορήγησης άδειας.
Για το βιώσιµο εφοδιασµό µε πρώτες ύλες από την ΕΕ πρέπει να βελτιωθούν οι γνώσεις
σχετικά µε τα κοιτάσµατα ορυκτών που βρίσκονται στην ΕΕ. Επιπλέον, η µακροπρόθεσµη
πρόσβαση στα κοιτάσµατα αυτά πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχέδιο χρήσης γης. Εποµένως,
η Επιτροπή συνιστά να συµµετέχουν πιο ενεργά τα εθνικά γεωλογικά ινστιτούτα στην
εκπόνηση των σχεδίων χρήσης γης των κρατών µελών. Σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας, η Επιτροπή προτείνει να δηµιουργήσει µια βάση για την ανταλλαγή ορθών
πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τα σχέδια χρήσης γης (όπως για
παράδειγµα τα αυστριακά σχέδια εξορυκτικής δραστηριότητας) και άλλες σηµαντικές
συνθήκες πλαισίωσης για την εξορυκτική βιοµηχανία.
Επιπλέον, η Επιτροπή συνιστά να βελτιωθεί η δικτύωση µεταξύ των εθνικών γεωλογικών
ινστιτούτων, ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και να βελτιωθεί η
διαλειτουργικότητα των δεδοµένων και η κοινοποίησή τους, και να αποδοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στις ανάγκες των ΜΜΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη,
θα επιδιώξει να αναπτύξει µεσοπρόθεσµη έως µακροπρόθεσµη στρατηγική ώστε η
Κτηµατική Υπηρεσία Kopernikus18, να καλύψει υπόγεια χαρακτηριστικά, τα οποία µπορεί να
χρησιµοποιήσει για τα σχέδια χρήσης γης και να βελτιώσει την ποιότητά τους.
Οι περισσότερες νοµοθετικές διατάξεις σε επίπεδο ΕΕ για την εξορυκτική βιοµηχανία µη
ενεργειακών πρώτων υλών είναι οριζόντιες. Η εφαρµογή της νοµοθεσίας «Natura 2000» έχει
ιδιαίτερη σηµασία για την εξορυκτική βιοµηχανία. Κατά τη δηµόσια διαβούλευση, η
βιοµηχανία διατύπωσε ανησυχίες σχετικά µε τους - µερικές φορές - ανταγωνιστικούς στόχους
της προστασίας των περιοχών «Natura 2000» και της ανάπτυξης των εξορυκτικών
δραστηριοτήτων στην Ευρώπη. Η Επιτροπή τονίζει ότι οι εξορυκτικές δραστηριότητες δεν
αποκλείονται κατά κανένα τρόπο από το νοµικό πλαίσιο του «Natura 2000». Ωστόσο, η
Επιτροπή και τα κράτη µέλη δεσµεύτηκαν να εκπονήσουν κατευθυντήριες γραµµές για τη
βιοµηχανία και τις αρχές ούτως ώστε να διασαφηνιστεί ο τρόπος µε τον οποίο οι εξορυκτικές
δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται εντός ή πλησίον περιοχών «Natura 2000» µπορούν
να συµβιβαστούν µε την προστασία του περιβάλλοντος. Οι κατευθυντήριες γραµµές
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Πρώην Παγκόσµια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (Global Monitoring for
Environment and Security - GMES).
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αναµένεται να οριστικοποιηθούν έως το τέλος του 2008 και θα βασίζονται στις υφιστάµενες
ορθές πρακτικές.
Για την αντιµετώπιση των τεχνολογικών προκλήσεων σε σχέση µε τη βιώσιµη παραγωγή
ορυκτών, η Επιτροπή θα προωθήσει ερευνητικά έργα µε επίκεντρο την εξόρυξη και την
επεξεργασία πρώτων υλών στο 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο (FP7). Η ευρωπαϊκή τεχνολογική
πλατφόρµα για τους βιώσιµους ορυκτούς πόρους αφορά τις καινοτόµες τεχνολογίες εξόρυξης
µε σκοπό τον εντοπισµό κοιτασµάτων σε µεγάλο βάθος στην ξηρά και στη θάλασσα
(συµπεριλαµβανοµένης της εκµετάλλευσης στον πυθµένα της θάλασσας σε µεγάλο βάθος),
και νέες τεχνολογίες εξόρυξης προκειµένου να µεγιστοποιηθούν τα οικονοµικά και
περιβαλλοντικά οφέλη. Στο πλαίσιο του τεχνολογικού προγράµµατος «Waterborne» θα
πραγµατοποιηθούν έρευνες για τεχνολογίες που επιτρέπουν στο µέλλον τη βιώσιµη
εκµετάλλευσης στον πυθµένα της θάλασσας.
Η εξορυκτική βιοµηχανία είναι σηµαντική κινητήρια δύναµη για την οικονοµική ανάπτυξη σε
ορισµένες πιο αποµακρυσµένες περιοχές της Ευρώπης. Στο πλαίσιο της πολιτικής για τη
συνοχή, διατίθενται κονδύλια, κυρίως από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
για την υποστήριξη µιας σειράς µέτρων έρευνας, καινοτοµίας και υποστήριξης επιχειρήσεων
για την εξερεύνηση και την εκµετάλλευση των πρώτων υλών.
Όπως και σε άλλους βιοµηχανικούς τοµείς, το εντεινόµενο πρόβληµα του ελλείµµατος
δεξιοτήτων θα έχει αντίκτυπο στο µέλλον της ευρωπαϊκής εξορυκτικής βιοµηχανίας19.
Επιπλέον υπάρχει ακόµη περιορισµένη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε τη σηµασία
των εγχώριων πρώτων υλών για την ευρωπαϊκή οικονοµία. Πρέπει να ενθαρρυνθεί πιο
αποτελεσµατική εταιρική σχέση ανάµεσα στα πανεπιστήµια, τα γεωλογικά ινστιτούτα και τη
βιοµηχανία, ώστε να αντιµετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Για να εξαλείψει το έλλειµµα
αυτό, η Επιτροπή θα προωθήσει πρωτοβουλίες όπως η ευρωπαϊκή ηµέρα των ορυκτών το
2009 και θα ενθαρρύνει επίσης την απόκτηση νέων δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου στη
γεωλογία, την παρατήρηση της γης και τα περιβαλλοντικά θέµατα, κυρίως µέσω των κοινών
προγραµµάτων µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του προγράµµατος Erasmus
Mundus για τα ορυκτά και το περιβάλλον (2009-2013). Επειδή ένα ασφαλές περιβάλλον
εργασίας είναι σηµαντικό για την προσέλκυση ειδικευµένου προσωπικού, η Επιτροπή θα
υποστηρίξει επίσης δράσεις για τη βελτίωση της προστασίας των εργαζοµένων.
2.3.

Τρίτος πυλώνας: Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενών πρώτων υλών από την
ΕΕ

Η αποδοτική χρήση των πόρων, η ανακύκλωση, η υποκατάσταση και η αυξηµένη χρήση
ανανεώσιµων πρώτων υλών πρέπει να προωθηθούν προκειµένου να ελαττωθεί η σηµαντική
εξάρτηση της ΕΕ από τις πρωτογενείς πρώτες ύλες, να µειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές,
να βελτιωθεί η περιβαλλοντική ισορροπία και να καλυφθούν οι βιοµηχανικές ανάγκες
πρώτων υλών. Αυτό αποτελεί µέρος της µετάβασης σε βιώσιµα πρότυπα παραγωγής και
κατανάλωσης και σε οικονοµία της ΕΕ µε πιο αποδοτική αξιοποίηση των πόρων.
Η θεµατική στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων20 περιγράφει µια
µακροπρόθεσµη στρατηγική που αποσκοπεί να διαχωρίσει τη χρήση των πόρων από την
οικονοµική ανάπτυξη. Σε ένα πρόσφατο σχέδιο δράσης για τη βιώσιµη κατανάλωση και
19
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Όσον αφορά το γενικό θέµα της καλύτερης προετοιµασίας και αντιστοιχίας δεξιοτήτων και θέσεων
εργασίας, η Επιτροπή θα υποβάλει το ∆εκέµβριο του 2008 την πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες
θέσεις εργασίας».
COM(2005) 670.
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παραγωγή και τη βιώσιµη βιοµηχανική πολιτική21, η Επιτροπή θέτει ως στόχο να δοθεί
περαιτέρω ώθηση στις διαδικασίες παραγωγής που είναι αποδοτικές ως προς τους πόρους και
παρουσιάζουν οικολογική καινοτοµία, να µειωθεί η εξάρτηση από τις πρώτες ύλες και να
ενθαρρυνθεί η βέλτιστη χρήση των πόρων και η ανακύκλωση.
Η Επιτροπή προωθεί τα ερευνητικά έργα µε αντικείµενο τα προϊόντα και την παραγωγή
που αξιοποιούν αποδοτικά τους πόρους στο πλαίσιο του FP7. Επίσης, η οδηγία για τον
οικολογικό σχεδιασµό22 περιλαµβάνει διατάξεις για το σχεδιασµό προϊόντων µε αποδοτική
χρησιµοποίηση των πόρων. Η έρευνα θα διαδραµατίσει επίσης σηµαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη υποκατάστατων, που θα ευνοήσουν την ευελιξία στη διαδικασία παραγωγής και θα
µειώσουν την εξάρτηση από τις εισαγωγές. Πρόσφατα ο ΟΟΣΑ23 συνέστησε στα µέλη του να
προωθήσουν την παραγωγικότητα των πόρων µέσω της ενίσχυσης της ικανότητάς τους για
ανάλυση των ροών υλικών. Στην ΕΕ τα κέντρα δεδοµένων για τους φυσικούς πόρους, τα
προϊόντα και τα απορρίµµατα θα συντονίζουν τα στοιχεία που θα λαµβάνονται από τα κράτη
µέλη.
Η αυξανόµενη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών συµβάλλει στην ασφάλεια του
εφοδιασµού και στην αποδοτική χρήση της ενέργειας. Ωστόσο, σήµερα πολλά προϊόντα που
βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους δεν εισέρχονται στην ορθή πορεία
ανακύκλωσης, µε αποτέλεσµα την οριστική απώλεια πολύτιµων δευτερογενών πρώτων υλών.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι σηµαντικό ποσοστό όλων των µεταφορών αποβλήτων της ΕΕ δεν
πληρούν τους κανόνες, αν και η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική σε κάθε κράτος µέλος.24
Αυτό αφορά κυρίως τις εξαγωγές οχηµάτων και ηλεκτρονικού εξοπλισµού στο τέλος του
κύκλου ζωής τους, που φεύγουν από την Ευρώπη ως επαναχρησιµοποιήσιµα αλλά τελικά
αποσυναρµολογούνται στο εξωτερικό. Επίσης, η ταξινόµηση των αποβλήτων για µεταφορά
ερµηνεύεται διαφορετικά από τα κράτη µέλη και δηµιουργούνται έτσι εµπόδια στη διεθνή
αγορά απορριµµάτων µετάλλων και, εποµένως, στρεβλώσεων του εµπορίου. Η κατάσταση
αυτή είναι ιδιαίτερα λυπηρή δεδοµένου ότι η µεταφορά εξαγόµενων προϊόντων στο τέλος του
κύκλου ζωής τους και εισαγόµενων πρώτων υλών (που παράγονται από την ανακύκλωση
εκτός της ΕΕ υπό λιγότερο αυστηρούς κανονιστικούς όρους) έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικές
ποσότητες βλαβερών ουσιών να καταλήγουν στο περιβάλλον.
Στις σχέσεις της µε τις τρίτες χώρες, η Κοινότητα και τα κράτη µέλη πρέπει να
εξασφαλίσουν ότι η επεξεργασία των αποβλήτων πραγµατοποιείται υπό συνθήκες
βιωσιµότητας και θεµιτού ανταγωνισµού. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί µε τα κράτη µέλη για
περισσότερη πληροφόρηση25 και για να εξασφαλιστεί η σωστή και εναρµονισµένη εφαρµογή
του κανονισµού για τη µεταφορά αποβλήτων (για την εφαρµογή της Σύµβασης της
Βασιλείας), π.χ. µε καλύτερο προσδιορισµό των κριτηρίων απόρριψης των εγκρίσεων
εξαγωγής προϊόντων που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Σε συνεργασία µε τα
κράτη µέλη, η Επιτροπή θα προτείνει πιο αποτελεσµατικούς µηχανισµούς ελέγχου για τη
µεταφορά των αποβλήτων και θα δηµοσιεύσει πληροφορίες σχετικά µε τις παράνοµες ροές
µεταφορών.

21
22
23
24
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COM(2008) 397.
Οδηγία 2005/32/ΕΚ.
OECD Council on Resource Productivity, 10 Απριλίου 2008 - C(2008) 40.
Από µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σχετικά µε τις µεταφορές αυτές το 2006 προέκυψε ότι πάνω
από 50% όλων των µεταφορών αποβλήτων της ΕΕ δεν πληρούν τους κανόνες και στο 43%
σηµειώνονται παρατυπίες.
IMPEL-TFS - µέτρα επιβολής I (2008).
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Η ανακύκλωση δευτερογενών πρώτων υλών θα διευκολυνθεί από την πλήρη εφαρµογή και
εκτέλεση της νοµοθεσίας περί ανακύκλωσης26 καθώς και από τις νέες διατάξεις της οδηγίαςπλαισίου για τα απόβλητα, οι οποίες καθορίζουν πότε τα απόβλητα παύουν να είναι
απόβλητα. Σύµφωνα µε την οδηγία τα κράτη µέλη θα πρέπει να επιτύχουν στόχους όσον
αφορά συλλογή για την επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση των µετάλλων, του
χαρτιού, του γυαλιού και των µη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων.
Για την ενθάρρυνση της επαναχρησιµοποίησης ή της ανακύκλωσης προϊόντων και υλικών
και την επίτευξη σηµαντικής οικονοµίας κλίµακας στην ΕΕ, πρέπει οι συνθήκες της αγοράς
να είναι θεµιτές και διαφανείς, µε βάση συµφωνηµένα ελάχιστα πρότυπα, ενδεχοµένως
συστήµατα πιστοποίησης και αναλογικό νοµικό πλαίσιο. Το σχέδιο δράσης (2008-2011) για
την πρωτοβουλία για τις πρωτοπόρες αγορές όσον αφορά την ανακύκλωση θα ενθαρρύνει τις
αγορές ανακύκλωσης µέσω της λήψης των ακόλουθων µέτρων: νοµοθεσία, πρότυπα και
επισήµανση, δηµόσιες συµβάσεις, χρηµατοδότηση, κοινοποίηση γνώσεων και διεθνής
δράση27.
Οι ανανεώσιµες πρώτες ύλες υπάρχουν σε περιορισµένες ποσότητες για την ευρωπαϊκή
βιοµηχανία, π.χ. τις χηµικές βιοµηχανίες και τις βιοµηχανίες επεξεργασίας ξύλου, λόγω των
περιορισµένων εκτάσεων για καλλιέργεια και σε ορισµένες περιπτώσεις πιθανών
ανταγωνιστικών χρήσεων. Οι πολιτικές των κρατών µελών και της ΕΕ για τις ανανεώσιµες
πρώτες ύλες έχουν πιθανές επιπτώσεις σε βιοµηχανικούς χρήστες. Κατά συνέπεια, η
Επιτροπή θα παρακολουθήσει και θα υποβάλει έκθεση σχετικά µε τις επιπτώσεις της
αυξηµένης ζήτησης για βιοµάζα στους τοµείς που χρησιµοποιούν βιοµάζα28.
3.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Για την εξασφάλιση βιώσιµου εφοδιασµού της οικονοµίας της ΕΕ µε µη ενεργειακές πρώτες
ύλες αποτελεί πρέπει να αντιµετωπιστούν πολλές, πολύπλοκες και αλληλένδετες προκλήσεις.
Οι προκλήσεις αυτές µπορεί να διαρκέσουν ή και να αυξηθούν. Είναι αναγκαίο να δοθεί
αποφασιστική ευρωπαϊκή απάντηση προκειµένου να εξασφαλιστεί η ευρωπαϊκή
ανταγωνιστικότητα. Εποµένως, το θέµα των πρώτων υλών απαιτεί προσοχή σε υψηλό
πολιτικό επίπεδο και πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο ολοκληρωµένης στρατηγικής της ΕΕ η
οποία συνδέει διάφορες πολιτικές της ΕΕ και προωθεί, ενδεχοµένως, περαιτέρω συνεργασία
ανάµεσα στα κράτη µέλη. Οι τρεις πυλώνες της προτεινόµενης στρατηγικής αποσκοπούν στο
να εξασφαλίσουν ίσους όρους πρόσβασης σε πόρους στις τρίτες χώρες, καλύτερες συνθήκες
πλαισίωσης για την εξόρυξη πρώτων υλών στην ΕΕ και µειωµένη κατανάλωση πρωτογενών
πρώτων υλών µέσω της πιο αποδοτικής χρήσης των πόρων και της προώθησης της
ανακύκλωσης.
Η Επιτροπή προτείνει την έναρξη ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες όπως
παρουσιάζεται παρακάτω. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Συµβούλιο εντός 2 ετών
σχετικά µε την εφαρµογή της πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες.

26

27
28
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Οδηγία σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)· οδηγία
2000/53/ΕΚ για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους· Directive 2006/66/EC σχετικά µε τις
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών·
οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας, οδηγία 2006/12/ΕΚ περί των
στερεών αποβλήτων (επανεξετάζεται).
COM(2007) 860.
COM (2008) 19 τελικό.
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Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες
Επίπεδο συµµετοχής
Κράτη Βιοµηχα
ΕΚ
µέλη
νία
1 Προσδιορισµός σηµαντικών πρώτων υλών

X

Έναρξη στρατηγικής «διπλωµατίας της ΕΕ για τις πρώτες
2 ύλες» µε τις κύριες βιοµηχανικές χώρες και τις πλούσιες σε
πόρους χώρες
Σε όλες τις διµερείς και πολυµερείς εµπορικές συµφωνίες και,
κατά περίπτωση, στο διάλογο για ρυθµιστικά θέµατα να
3
περιληφθούν διατάξεις σχετικά µε την πρόσβαση στις πρώτες
ύλες και τη βιώσιµη διαχείρισή τους
Εντοπισµός και αντιµετώπιση των µέτρων που λαµβάνονται
από τρίτες χώρες και τα οποία δηµιουργούν στρεβλώσεις του
εµπορίου, µε τη χρήση όλων των διαθέσιµων µηχανισµών και
µέσων, συµπεριλαµβανοµένων των διαπραγµατεύσεων στο
πλαίσιο του ΠΟΕ, του διακανονισµού των διαφορών και των
4 εταιρικών σχέσεων για την πρόσβαση στην αγορά, και κατ’
αρχάς αντιµετώπιση των µέτρων που υπονοµεύουν
περισσότερο τις ανοικτές διεθνείς αγορές και βλάπτουν την ΕΕ.
Παρακολούθηση της προόδου µε την ετήσια έκδοση εκθέσεων
προόδου σχετικά µε την εφαρµογή των εµπορικών πτυχών, µε
βάση, ενδεχοµένως, εισηγήσεις των ενδιαφερόµενων µερών
Προώθηση της βιώσιµης πρόσβασης στις πρώτες ύλες στον
5 τοµέα της αναπτυξιακής πολιτικής µέσω δηµοσιονοµικής
στήριξης, στρατηγικών συνεργασίας και άλλων µέσων
Βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που σχετίζεται µε την
πρόσβαση στο έδαφος µέσω:
6 - της προώθησης των ανταλλαγών ορθών πρακτικών όσον
αφορά τα σχέδια χρήσης γης και των διοικητικών συνθηκών
για την εξερεύνηση και την εξόρυξη καθώς και
- της ανάπτυξης κατευθυντήριων γραµµών που προσδιορίζουν
µε σαφήνεια τον τρόπο µε τον οποίο οι εξορυκτικές
δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται εντός ή πλησίον
περιοχών «Natura 2000» µπορούν να συµβιβαστούν µε την
προστασία του περιβάλλοντος
Ενθάρρυνση της καλύτερης δικτύωσης µεταξύ των εθνικών
7 γεωλογικών ινστιτούτων µε σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων
στην ΕΕ
Προώθηση των δεξιοτήτων και της στοχοθετηµένης έρευνας
σχετικά µε τις καινοτόµες τεχνολογίες εξερεύνησης και
8
εξόρυξης, την ανακύκλωση, την υποκατάσταση υλικών και την
αποδοτική χρήση των πόρων
9
10
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Πιο αποδοτική χρήση των πόρων και προώθηση της
υποκατάστασης των πρώτων υλών

X

X

X

Προώθηση της ανακύκλωσης και διευκόλυνση της χρήσης
δευτερογενών πρώτων υλών στην ΕΕ

X

X

X
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