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Eksploatacja złóż kopalin w Europie jest działalnością niezbędną, by zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby surowcowe społeczeństwa europejskiego.
Oznacza to, że konieczne jest zapewnienie wystarczających możliwości prowadzenia poszukiwań i eksploatacji tych złóż jako pierwotnych źródeł surowców.
Równocześnie, potrzeby surowcowego naszego społeczeństwa muszą być zaspokojone bez uszczerbku dla możliwości zaspakajania takich potrzeb przez
przyszłe pokolenia. Tym samym, możliwe do eksploatacji złoża kopalin (w tym złoża udokumentowane niezagospodarowane, złoża zaniechane, miejsca
historycznej eksploatacji) muszą podlegać ocenie względem innych kierunków zagospodarowania terenu, biorąc pod uwagę aspekty związane z gospodarką
rolną, leśną, ochroną gatunkową fauny i flory, inne uwarunkowania środowiskowe, a także priorytety osadnicze oraz istniejącą i planowaną infrastrukturę.
Z drugiej strony dostęp do złóż kopalin musi także być zgodny z interesem publicznym związanym z bezpieczeństwem surowcowym (przy wzięciu pod
uwagę także możliwości zaspokajania potrzeb surowcowych drogą importu). Rozważanie wyboru pomiędzy wspomnianymi zróżnicowanymi kierunkami
użytkowania terenu wymaga adekwatnego rozważenia takich aspektów jak wyłączność danego kierunku wykorzystania terenu, odwracalność takiego
procesu oraz konsekwencje dla otoczenia.
Głównym celem projektu MINATRURA2020 jest opracowanie koncepcji i metodologii definiowania, a następnie zasad ochrony “Złóż Kopalin o Znaczeniu
Publicznym” pod kątem ich optymalnego wykorzystania w przyszłości, co miałoby się wiązać z ich objęciem europejskimi zharmonizowanymi
uregulowaniami prawnymi, systemem wytycznych lub polityką ramową. Zapewnienie odpowiedniej polityki planowania, kierującej się zasadą
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do eksploatacji kopalin, tak jak to funkcjonuje dla innych obszarów planowania przestrzennego, stanowi główną
siłę napędową projektu MINATURA2020.

PRZEWIDYWANY WPŁYW I WYNIKI
Wsparcie polityki UE:
>> “Europa 2020”, nowa strategia rozwoju Unii Europejskiej:
• Zasobo-oszczędna Europa i gospodarka niskoemisyjna
• Inteligentny wzrost – Unia Innowacji
• Polityka Przemysłowa dla Zielonego Wzrostu
• Agenda Cyfrowa dla Europy
>> Komunikat ”Zintegrowana Polityka Przemysłowa w Erze Globalizacji Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie”
>> Inicjatywa na rzecz Surowców:
• Zabezpieczenie uczciwego I zrównoważonego dostępu do surowców
mineralnych na rynkach światowych, promocja współpracy międzynarodowej z
krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się
• Wspieranie zrównoważonej podaży surowców mineralnych ze źródeł
europejskich
• Lepsze wykorzystanie surowców mineralnych zgodnie z trzema filarami
Europejskiego Partnerstwa Innowacyjności w zakresie Surowców oraz zasad
efektywności wykorzystania zasobów

Zobowiązania projektu:
>> Koordynacja z rezultatami poprzednich i trwających projektów unijnych;
>> Przedstawienie obecnego obrazu analizowanej tematyki;
>> Sformułowanie rekomendacji w kierunku włączenia Złóż Kopalin o Znaczeniu
Publicznym (ZKoZP) jako element planowania przestrzennego poprzez
odpowiednie uregulowania prawne.

Oczekiwane rezultaty długoterminowe:
>> Stabilna i konkurencyjna podaż pierwotnych surowców mineralnych ze źródeł
europejskich;
>> Lepsze warunki zrównoważonego dostępu do pierwotnych surowców mineralnych
w Unii Europejskiej;
>> Wzrost wiedzy na temat surowców wśród różnych interesariuszy w obrębie Unii
Europejskiej, z oceną i wykorzystaniem istniejących zasobów surowcowych;
>> Uproszczenie procesu decyzyjnego na poziomie UE, krajowym, regionalnym i
lokalnym oraz w przemyśle surowcowym;
>> Promocja dobrego zarządzania i ułatwienie publicznej akceptacji tych zagadnień
w UE;
>> Wzrost konkurencyjności przemysłu UE i podaży surowców pierwotnych w UE;
>> Wzrost przejrzystości polityk i uregulowań prawnych w zakresie surowców w
obrębie UE.
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