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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó európai stratégiáról
(2021/2011(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ), különösen annak 
9., 151. és 152. cikkére, 153. cikkének (1) és (2) bekezdésére, 173. cikkére, amely az 
uniós iparpolitikára vonatkozik és utal többek között az uniós ipar versenyképességére, 
valamint 208. cikkére, amely megerősíti, hogy az EU figyelembe veszi a fejlesztési 
együttműködés célkitűzéseit azon politikáinak végrehajtásakor, amelyek hatással 
lehetnek a fejlődő országokra,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ), különösen annak 3. cikke (3) 
bekezdésére, amely utal a belső piacra, a fenntartható fejlődésre és a szociális 
piacgazdaságra, valamint 5. cikke (3) bekezdésére, amely utal a szubszidiaritás elvére,

– tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló, az EUSZ-
hez és az EUMSZ-hez csatolt (2.) jegyzőkönyvre,

– tekintettel a „Reziliencia a kritikus fontosságú nyersanyagok terén: a nagyobb 
biztonsághoz és fenntarthatósághoz vezető út feltérképezése” című, 2020. szeptember 3-
i bizottsági közleményre (COM(2020)0474),

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „Reziliencia a kritikus 
fontosságú nyersanyagok terén: a nagyobb biztonsághoz és fenntarthatósághoz vezető út 
feltérképezése” című véleményére (CCMI/177),

– tekintettel a Bizottság „Study on the EU’s list of Critical Raw Materials (2020) – Final 
Report” (Tanulmány a kritikus fontosságú nyersanyagok uniós listájáról (2020) – 
Zárójelentés) című, 2020. szeptemberi tanulmányára és az azt kísérő, a kritikus 
fontosságú nyersanyagokra vonatkozó tájékoztatókra,

– tekintettel a Bizottság „Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in 
the EU – A Foresight Study” (Az EU stratégiai technológiái és ágazatai szempontjából 
kritikus fontosságú anyagok – előretekintő tanulmány) című, 2020. évi tanulmányára,

– tekintettel „A 2020. évi új iparstratégia frissítése: Erősebb egységes piac kiépítése 
Európa fellendülése érdekében” című, 2021. május 5-i bizottsági közleményre 
(COM(2021)0350),

– tekintettel az európai kkv-kra vonatkozó új stratégiáról szóló, 2020. december 1-i 
állásfoglalására1,

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0359.



PE693.560v01-00 4/8 PR\1232293HU.docx

HU

– tekintettel az új európai iparstratégiáról szóló, 2020. november 25-i állásfoglalására2,

– tekintettel „A Bizottság 2021. évi munkaprogramja – Életerős Unió egy sérülékeny 
világban” című, 2020. október 19-i bizottsági közleményre (COM(2020)0690),

– tekintettel az „Európa nagy pillanata: Helyreállítás és felkészülés – a jövő generációért” 
című, 2020. május 27-i bizottsági közleményre (COM(2020)0456),

– tekintettel „A tisztább és versenyképesebb Európát szolgáló, körforgásos gazdaságra 
vonatkozó új cselekvési terv” című, 2020. március 11-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0098),

– tekintettel „Az anyagkörforgás megvalósítása – a körforgásos gazdaságra vonatkozó 
uniós cselekvési terv” című, 2015. december 2-i bizottsági közleményre 
(COM(2015)0614),

– tekintettel a „Kkv-stratégia a fenntartható és digitális Európáért” című, 2020. március 
10-i bizottsági közleményre (COM(2020)0103),

– tekintettel az OECD „Global Material Resources Outlook to 2060” 
(Nyersanyagforrások világviszonylatban – előrejelzés 2060-ig) című, 2018. októberi 
kiadványára,

– tekintettel a Világbank „Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the 
Clean Energy Transition” (Ásványok az éghajlat-politikában: a tiszta energiára való 
átállás ásványszükséglete) című, 2020. évi kiadványára,

– tekintettel a kritikus fontosságú nyersanyagokról és a körforgásos gazdaságról szóló, 
2018. januári bizottsági jelentésre,

– tekintettel a körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési tervről szóló, 2021. január 
28-i állásfoglalására3,

– tekintettel a Covid19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló 
összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. április 17-i állásfoglalására4,

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására5,

– tekintettel a Nemzetközi Energiaügynökség „Net Zero by 2050: A Roadmap for the 
Global Energy Sector” (Nulla nettó kibocsátás 2050-ig: menetrend a globális 
energiaágazat számára) című, 2021. évi különjelentésére,

– tekintettel a „Helyreállítás a körforgásos és zöld gazdaság jegyében” című, 2020. 
december 17-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel „A dinamikusabb, reziliensebb és versenyképesebb európai ipar felé való 

2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0321.
3 Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0040.
4 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0054.
5 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
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átmenetet elősegítő helyreállítás” című, 2020. november 16-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel „Az építőipari körforgásos gazdaság” című, 2019. november 28-i tanácsi 
következtetésekre,

– tekintettel „A körforgásos szemlélet erősítése – Átmenet egy fenntartható társadalom 
felé” című, 2019. október 4-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, valamint a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

A. mivel a kritikus fontosságú nyersanyagok az ipari értékteremtés kiindulási alapját 
képezik, ezért alapvetően befolyásolják a downstream ágazatokat; mivel rendkívül 
fontos, hogy az EU visszaszerezze az ellenőrzést folyamatai, értékei és ellátási láncai 
felett, valamint támogassa, előmozdítsa és digitalizálja az ökoszisztémákat, hiszen a 
nemzetközi (ipari) versenyben ez jelenti az új meghatározó képességet;

B. mivel a népesség növekedése, valamint a digitális, rendkívül energiahatékony és 
klímasemleges gazdaságra való átállás minden forgatókönyv szerint a kritikus 
fontosságú nyersanyagok iránti kereslet jelentős növekedéséhez vezet6;

C. mivel az EU jelenleg a szélenergia-termelésben felhasznált nyersanyagok csupán 1%-át, 
a lítiumion-akkumulátorok kevesebb mint 1%-át, az üzemanyagcellák kevesebb mint 
1%-át, a robotika szempontjából releváns nyersanyagoknak csupán 2%-át és a 
szilíciumalapú fotovoltaikus berendezések csupán 1%-át biztosítja7;

D. mivel nyilvánvaló, hogy új beszerzési forrásokra van szükség, és az EU-nak és 
szomszédságának teljes mértékben és gyorsan ki kell használnia a magas szintű 
fenntarthatósági normák szerinti beszerzésben rejlő lehetőségeket;

Kihívások és lehetőségek

1. úgy véli, hogy a hulladékgyűjtés és a terméktervezés könnyű sikerrel kecsegtető 
stratégiák a kritikus fontosságú nyersanyagok kínálatának bővítése szempontjából; 
megjegyzi, hogy a kritikus fontosságú nyersanyagok helyettesítése – noha korlátozott 
termékhatékonysággal jár – az ipar alapvető célját jelenti a magas árak és a függőségi 
helyzet miatt;

2. hangsúlyozza, hogy a kritikus fontosságú nyersanyagok beszerzése földrajzi 
elhelyezkedéshez kötött, nagyban függ az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és 
megújuló energiaforrások rendelkezésre állásától, és a közvetett és közvetlen 
kibocsátásáthelyezés kockázata, valamint a tisztességtelen versenynek való kitettség 
jellemzi;

6 Világbank, a Bizottság előretekintő tanulmánya, OECD.
7 A Bizottság előretekintő tanulmánya.
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3. figyelmeztet azzal kapcsolatban, hogy Európa klímasemlegességre való átállása során a 
fosszilis tüzelőanyagoktól való függést nem szabad felváltania a nyersanyagoktól való 
függésnek;

4. felhívja a Bizottságot, hogy a kritikus fontosságú nyersanyagok következő listájának 
közzététele előtt, 2023-ig vizsgálja felül a kritikusság értékelésének módszertanát;

5. felhívja a Bizottságot, hogy ne csupán a kritikus fontosságú nyersanyagokra, hanem a 
kettős átálláshoz szükséges egyéb nyersanyagok potenciális kritikusságára is fordítson 
figyelmet;

6. kéri a Bizottságot, hogy értékelje, milyen következményekkel jár, ha több alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású technológia verseng ugyanazért a kritikus fontosságú 
nyersanyagért;

7. aggódik amiatt, hogy a helyreállítási tervek nem kezelik megfelelően a kritikus 
fontosságú nyersanyagok kínálatához kapcsolódó kihívásokat;

8. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak létre egy közös európai érdeket 
szolgáló fontos projektet a kritikus fontosságú nyersanyagokkal kapcsolatban;

Stratégiai autonómia és reziliencia

9. üdvözli az Európai Nyersanyagszövetség (ERMA) létrehozását és azt, hogy e szövetség 
jelenleg kiemelten foglalkozik a leginkább kritikus fontosságú nyersanyagokkal, 
nevezetesen a ritkaföldfémekkel és a mágnesekkel – mivel Kína teljes mértékben 
eltorzítja és monopolizálja a piacot –, valamint a hazai és nem kínai, nagy mennyiségű 
beszerzési forrásokkal annak érdekében, hogy támogassa a hosszú távú ellátási 
kapcsolatokat az Unióban működő kis és nagy gyártóvállalatok széles köre számára; 
hangsúlyozza annak szerepét a világ legnagyobb „tanúsítási folyamataként” a 
környezetvédelmi szempontból értékelt és megvalósítható, kritikus fontosságú 
nyersanyagokkal kapcsolatos projektek terén;

10. sajnálatosnak tartja, hogy a stratégiai készletfelhalmozás bevezetése még nem része a 
cselekvési tervnek;

11. hangsúlyozza, hogy szükség van a kritikus fontosságú nyersanyagok területén 
tevékenykedő szereplők és továbbfelhasználók közötti szorosabb partnerségekre, 
valamint a fenntartható értékláncokkal kapcsolatos közös tudatosságra és 
elkötelezettségre;

12. kéri a Bizottságot, hogy mind az elsődleges, mind a másodlagos források tekintetében 
diverzifikálja az ellátási láncokat;

Az anyagkörforgás megvalósítása

13. hangsúlyozza, hogy meg kell teremteni a kritikus fontosságú nyersanyagok másodlagos 
piacait e nyersanyagok állandó másodlagos áramlásának biztosítása érdekében; 
megjegyzi, hogy nem létezik mindenki által egységesen alkalmazható megközelítés;
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14. üdvözli az uniós készletekből és hulladékokból származó másodlagos kritikus 
fontosságú nyersanyagok potenciális kínálatának feltérképezésére irányuló javaslatot; 
ösztönzi a Bizottságot, hogy e feltérképezési feladatot kezelje prioritásként és a 
tervezettnél hamarabb hajtsa végre;

15. megjegyzi, hogy a kritikus fontosságú nyersanyagok újrahasznosítására irányuló ipari 
folyamatokhoz még mindig jelentős beruházásokra van szükség a begyűjtési és 
hasznosítási infrastruktúrába, az innovációba, a technológiák fejlesztésébe és a 
készségekbe, egyúttal pedig munkalehetőségeket is kell biztosítani;

16. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen fokozott erőfeszítéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a kritikus fontosságú nyersanyagokat tartalmazó, hulladékká váló 
termékeket megfelelően gyűjtsék be ahelyett, hogy azok a háztartásokban 
halmozódnának fel, illetve hulladéklerakókba vagy égetőművekbe kerülnének;

17. úgy véli, hogy a helyettesítés igen hatékony megoldás, ha egy kritikus fontosságú 
nyersanyag valamely nagy mennyiségben rendelkezésre álló anyaggal helyettesíthető, 
de csekély előnnyel jár, ha maga a helyettesítő anyag is kritikus fontosságú vagy a 
helyettesítés következtében azzá válhat; elismeri, hogy fontos fenntartani a termékek 
minőségi teljesítményét és gazdasági életképességét; felhívja a Bizottságot, hogy 
ösztönözze és növelje a kritikus fontosságú nyersanyagokat különböző 
alkalmazásokban helyettesítő anyagokra irányuló kutatást és innovációt;

Beszerzés az EU-ból

18. megjegyzi, hogy míg az intelligens terméktervezés, az anyagok újrafelhasználása, az 
újrafeldolgozott források és a helyettesítés jelentősen csökkentheti az elsődleges 
keresletet, szükség van a felelős és fenntartható beszerzésre, amennyiben az ellátás nem 
biztosítható;

19. hangsúlyozza, hogy az Unión belüli beszerzés a világon a legmagasabb szintű 
környezetvédelmi és szociális normák mellett történik, több ezer magas képzettséget 
igénylő munkahelyet biztosít, és nélkülözhetetlen előfeltétele a zöld és digitális 
átállásnak; ezért felszólítja az összes szereplőt, hogy járuljanak hozzá az EU-ban a 
kritikus fontosságú nyersanyagok felelős beszerzésére irányuló projektek általános 
elfogadottságának megteremtéséhez;

20. üdvözli a Bizottság arra irányuló tervét, hogy Föld-megfigyelési programokat és 
távérzékelést vezessen be az erőforrások feltárása, a bányák üzemeltetése és a 
bezárásukat követő környezetgazdálkodás céljából;

21. hangsúlyozza a bányászati és feldolgozási technológiákkal kapcsolatos szakértelem és 
készségek megőrzésének és továbbfejlesztésének fontosságát az EU-ban;

22. felhívja a tagállamokat, hogy javítsák a beszerzési projektek engedélyezési eljárásainak 
időszerűségét, kiszámíthatóságát és átláthatóságát;

23. kiemeli, hogy az engedélyezés jobb kiszámíthatósága és hatékonysága, valamint az 
olyan kulcsfontosságú tényezők előtérbe helyezése, mint a versenyképes 
megújulóenergia-ellátás, segíteni fogja a szükséges beruházások felszabadítását;
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Diverzifikáció

24. sürgeti a Bizottságot, hogy szisztematikusan és stratégiai szemlélettel alakítson ki a 
kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó új partnerségeket, és ezt a törekvést 
tegye külső és belső politikáinak horizontális feladatává, 2021-ben pedig ismertesse az 
eredményeket;

25. üdvözli az Unió felelős és fenntartható beszerzés iránti elkötelezettségét; hangsúlyozza, 
hogy ezt az elkötelezettséget konkrét technikai támogatással, intézményfejlesztéssel és a 
partnerországokkal folytatott politikai párbeszéddel kell alátámasztani; hangsúlyozza, 
hogy több állami és magánszereplőt kell mozgósítani a fenntarthatósági normákhoz való 
csatlakozásra és azok megvalósítására;

26. megerősített együttműködésre szólít fel annak érdekében, hogy nemzetközi 
megállapodások kerüljenek kidolgozásra a kritikus fontosságú nyersanyagokra 
vonatkozó exportkorlátozások jobb nyomon követése, bejelentése és végrehajtása 
érdekében, előmozdítva a felelős beszerzést és növelve a körforgásosságot ebben az 
ágazatban;

27. megismétli „Az Afrikára vonatkozó új uniós stratégia – partnerség a fenntartható és 
befogadó fejlődésért” című, 2021. március 25-i állásfoglalásában8 foglalt felhívását az 
Afrikában található kritikus fontosságú nyersanyagok tisztességes és fenntartható 
kitermelésére vonatkozóan, amely nyersanyagok az Afrikából származó uniós behozatal 
49%-át teszik ki, és támogatja a Bizottságot abbéli törekvésében, hogy a kritikus 
fontosságú nyersanyagokra vonatkozó új partnerségi megállapodásokat kössön az 
afrikai országokkal;

28. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

8 Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0108.


