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Elina SaarinEn

EU on haavoittuvan riippuvainen teolli-
suusraaka-aineiden tuonnista. Kaikki eu-
rooppalaisen teollisuuden tarvitsemasta 

luonnonkumista ja 96 prosenttia teknologiate-
ollisuuden tarvitsemista metalleista joudutaan 
tuomaan EU:n ulkopuolelta.

Teollisuudella olisi runsaasti potentiaalia 
kierrättää teollisuus- ja kuluttajatuotteiden 
sisältämät materiaalit takaisin valmistuspro-
sessiin.

UNEPin tekemän tutkimuksen mukaan 60 
tärkeimmästä metallista jopa 34 metallia on 
sellaisia, että nykyisin niistä saadaan kierrätet-
tyä vain alle prosentti.

Euroopan komissio päätti helmikuussa, että 
asialle on tehtävä jotain. Se käynnisti innovaa-
tiokumppanuusohjelman European Innovati-
on Partnership (EIP).

Ohjelma pyrkii vähentämään tuontiriippu-
vuutta resurssitehokkuudella ja pienentämään 
raaka-ainetuotannon haitallisia ympäristövai-
kutuksia. Tavoitteena on purkaa yhteistyöllä 
esteitä, jotka hidastavat hyvien raaka-aineide-
oiden päätymistä teollisuuden ja yritysten 
käyttöön.

Kolme K:ta

EIP-ohjelma nimeää kolme olennaista osa-
aluetta, joiden on tehostuttava:
1) Kaivosteollisuus, etenkin EU:n sisäinen.
2) Metallien, mineraalien, kumin, paperin ja 

  EU haluaa irti tuontiriippuvuudesta uudella ohjelmalla

Kierrätys, kaivokset 
ja korvikemateriaalit
Kierrätysteollisuus on avainroolissa, kun eU pyristelee irti 
riippuvuudestaan eU:n ulkopuolisista maista tuotuihin raaka-aineisiin.

Harvinaiset maametallit ja 
platina karkaavat
hukkateille käytöstä poistuvien 
tietoteknisten laitteiden 
mukana.

UNeP on selvittänyt, että tietyistä teollisuudelle tarpeellisista metalleista saadaan kierrätettyä 
nykyisin hälyttävän pieni osuus. Kuviossa 60 metallia, joista punaisella merkityistä kierrätetään alle prosentti.

puun nykyistä huomattavasti parempi talteen-
otto ja kierrätys käytöstä poistuvista kuluttaja- 
ja teollisuustuotteista.

3) Kriittisten raaka-aineiden korvaaminen 
vastaavilla, uusilla materiaaleilla.

Komissio esitti konkreettisia keinoja, joiden 
avulla parempaan tilanteeseen pitäisi päästä jo 
seitsemässä vuodessa.

EU-alueelle pitäisi ensinnäkin rakentaa kym-
menkunta pilottilaitosta kaivosteollisuuteen, 
raaka-aineiden talteenottoon ja kierrätykseen.

Kestävän raaka-ainetuotannon tutkimuksen 
ja kehityksen tueksi perustetaan tieto- ja in-
novointiyhteisö (Knowledge and Innovation 
Community, KIC) sekä tiedonkulkua nopeut-
tavia tietojärjestelmiä.

Teollisuuden on petrattava tuotantonsa ma-
teriaalitehokkuutta ja sivuvirtojensa hyödyntä-
mistä sekä vähennettävä syntyvää jätettä.

EU:n on tehtävä tässä yhteistyötä Yhdysval-
tojen, Kanadan, Australian ja Japanin kanssa.

HeiNäKUUssa lisää

EIP-ohjelman tiimi aikoo esitellä tarkemman 
toimintastrategian heinäkuun puolivälissä. Si-
dosryhmät saavat esittää omia ehdotuksiaan 
syyskuussa, ja EIP kokoaa näistä yhteenvedon 
lokakuussa.

EIP-ohjelma liittyy EU:n muihin hankkeisiin 
ja toimintaryhmiin, kuten esimerkiksi resurs-
sitehokkuuspaneelin ja eurooppalaisen tekno-
logian foorumiin. l

lisätietoja EiP-ohjelmasta on EU:n netti-
sivuilla: http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-13-92_en.htm


