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Θέμα: Διαθεσιμότητα πρώτων υλών και γεωπολιτικές πτυχές της Πράσινης Συμφωνίας

Η ενεργειακή μετάβαση γενικά και η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και των συσσωρευτών τους 
ειδικότερα απαιτούν πολύ περισσότερες πρώτες ύλες σε σχέση με τις συμβατικές εναλλακτικές 
λύσεις. Μελέτη της KU Leuven του Απριλίου 2022 δείχνει ότι, χωρίς επενδύσεις σε ορυχεία και 
διυλιστήρια εντός ΕΕ με βάση υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα, η Ευρώπη είναι και θα παραμείνει σχεδόν 
πλήρως εξαρτημένη από τις εισαγωγές, έως ότου δημιουργηθεί μία βιομηχανία ανακύκλωσης. Οι 
εισαγωγές αυτές περιλαμβάνουν τις επειγόντως αναγκαίες πρώτες ύλες λίθιο, νικέλιο και κοβάλτιο και 
τα μέταλλα σπάνιων γαιών δυσπρόσιο, νεοδύμιο και πρασεοδύμιο.

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, αν δεν αυξηθούν οι παγκόσμιες επενδύσεις στον εξορυκτικό 
τομέα, είναι πιθανό να προκύψει συμφόρηση στην αλυσίδα εφοδιασμού για τις εν λόγω πρώτες ύλες 
και τον χαλκό. Σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτή η συμφόρηση ενδέχεται να διαρκέσει ως το 2030, ή, για 
ορισμένες πρώτες ύλες, ακόμη και ως το 2040.

1. Πώς θα αλλάξουν τη γεωστρατηγική εξάρτηση της ΕΕ η απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής 
καύσης και η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση;

2. Ποιες επιπτώσεις θα έχει η διαθεσιμότητα πρώτων υλών (ή οι πιθανές καταστάσεις συμφόρησης) 
στην αναμενόμενη εξέλιξη των τιμών των ηλεκτρικών οχημάτων;

3. Πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 % και του 
προγράμματος REPowerEU, λεπτομερής ανάλυση της διαθεσιμότητας πρώτων υλών και των 
συνακόλουθων γεωστρατηγικών εξαρτήσεων των 27 κρατών μελών; Πώς προτίθεται η Επιτροπή 
να διαφοροποιήσει τον εφοδιασμό και να μειώσει αυτές τις εξαρτήσεις;


