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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiej strategii na rzecz surowców krytycznych
(2021/2011(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), a w szczególności 
art. 9, 151, 152, 153 ust. 1 i 2, art. 173, który dotyczy polityki przemysłowej UE i 
odnosi się m.in. do konkurencyjności przemysłu Unii, oraz art. 208, który potwierdza, 
że przy realizacji polityk, które mogłyby mieć wpływ na kraje rozwijające się, UE 
bierze pod uwagę cele współpracy na rzecz rozwoju,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE), a w szczególności art. 3 ust. 3, który 
odnosi się do rynku wewnętrznego, zrównoważonego rozwoju i społecznej gospodarki 
rynkowej, oraz art. 5 ust. 3, który odnosi się do zasady pomocniczości,

– uwzględniając Protokół nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności, załączony do TUE i TFUE,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 września 2020 r. zatytułowany „Odporność 
w zakresie surowców krytycznych:  wytyczanie drogi do większego bezpieczeństwa i 
bardziej zrównoważonego rozwoju” (COM(2020)0474),

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zatytułowaną 
„Odporność w zakresie surowców krytycznych: wytyczanie drogi do większego 
bezpieczeństwa i bardziej zrównoważonego rozwoju” (CCMI/177),

– uwzględniając badanie Komisji z września 2020 r. zatytułowane „Study on the EU's list 
of Critical Raw Materials (2020) - Final Report” oraz towarzyszące mu zestawienia 
tematyczne na temat surowców krytycznych,

– uwzględniając badanie Komisji z 2020 r. zatytułowane „Critical Raw Materials for 
Strategic Technologies and Sectors in the EU – A Foresight Study” [Surowce krytyczne 
dla strategicznych technologii i sektorów w UE – prognoza],

– uwzględniając komunikat Komisji z 5 maja 2021 r. zatytułowany „Aktualizacja nowej 
strategii przemysłowej z 2020 r. – tworzenie silniejszego jednolitego rynku 
sprzyjającego odbudowie Europy” (COM(2021)0350),

– uwzględniając swoją rezolucję z 1 grudnia 2020 r. w sprawie nowej strategii dla 
europejskich MŚP1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie nowej strategii 
przemysłowej dla Europy2,

1Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0359.
2Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0321.
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– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 października 2020 r. zatytułowany 
„Program prac Komisji na 2021 r. – Dynamiczna Unia w niestabilnym świecie” 
(COM(2020)0690),

– uwzględniając komunikat Komisji z 27 maja 2020 r. zatytułowany „Decydujący 
moment dla Europy: naprawa i przygotowanie na następną generację” 
(COM(2020)0456),

– uwzględniając komunikat Komisji z 11 marca 2020 r. zatytułowany „Nowy plan 
działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej 
konkurencyjnej Europy” (COM(2020)0098),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 grudnia 2015 r. zatytułowany „Zamknięcie 
obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym” 
(COM(2015)0614),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 marca 2020 r. zatytułowany „Strategia 
MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy” (COM(2020)0103),

– uwzględniając publikację OECD z października 2018 r. zatytułowaną „Global Material 
Resources Outlook to 2060” [„Prognozowane światowe zasoby materiałów do 2060 
r.”],

– uwzględniając publikację Banku Światowego z 2020 r. zatytułowaną „Minerals for 
Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition”,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji ze stycznia 2018 r. zatytułowane „Sprawozdanie 
na temat surowców krytycznych i gospodarki o obiegu zamkniętym”,

– uwzględniając swoją rezolucję z 28 stycznia 2021 r. w sprawie nowego planu działania 
dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym3,

– uwzględniając swoją rezolucję z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie skoordynowanych 
działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami4,

– uwzględniając swoją rezolucję z 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu5,

– uwzględniając sprawozdanie Międzynarodowej Agencji Energetycznej z maja 2021 r. 
pt.: „Net Zero by 2050:  A Roadmap for the Global Energy Sector” [Zeroemisyjność 
netto do 2050 r.: plan działania dla światowego sektora energii],

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 17 grudnia 2020 r. zatytułowane „Ku 
ekologicznej odbudowie opartej na obiegu zamkniętym”,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 16 listopada 2020 r. zatytułowane „Odbudowa 
przyspieszająca przechodzenie na bardziej dynamiczny, odporny i konkurencyjny 

3Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0040.
4Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0054.
5 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.
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przemysł europejski”,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 28 listopada 2019 r. dotyczące „Gospodarki o 
obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym”,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 4 października 2019 r. zatytułowane „Bardziej 
zamknięty obieg – przejście do zrównoważonego społeczeństwa”,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A9-
0000/2021),

A. mając na uwadze, że surowce krytyczne są źródłem tworzenia wartości w przemyśle, a 
zatem mają zasadniczy wpływ na sektory niższego szczebla; mając na uwadze, że 
bardzo ważne jest, aby UE odzyskała kontrolę nad swoimi przepływami, łańcuchami 
wartości i dostaw oraz wspierała, promowała i digitalizowała ekosystemy, ponieważ jest 
to nowa podstawowa zdolność w międzynarodowej konkurencji (przemysłowej);

B. mając na uwadze, że wzrost liczby ludności i przejście na cyfrowe, wysoce 
energooszczędne i neutralne klimatycznie gospodarki we wszystkich scenariuszach 
prowadzą do znacznego zwiększenia zapotrzebowania na surowce krytyczne6;

C. mając na uwadze, że UE dostarcza obecnie tylko 1% surowców do produkcji energii 
wiatrowej, mniej niż 1% baterii litowo-jonowych, mniej niż 1% ogniw paliwowych, 
tylko 2% surowców istotnych dla robotyki i tylko 1% ogniw fotowoltaicznych na bazie 
krzemu7;

D. mając na uwadze, że oczywiste jest, iż potrzebne są nowe źródła zaopatrzenia oraz że 
należy w pełni i szybko wykorzystać potencjał zaopatrywania się w UE i jej sąsiedztwie 
zgodnie z wysokimi zrównoważonymi standardami;

Wyzwania i szanse

1. uważa, że zbieranie odpadów i projektowanie produktów to łatwo osiągalne strategie 
służące zwiększeniu podaży surowców krytycznych; zauważa, że zastępowanie 
surowców krytycznych, choć ma swoje ograniczenia w zakresie wydajności produktu, 
jest zasadniczym celem przemysłu ze względu na wysokie ceny i uzależenienie;

2. podkreśla, że zaopatrzenie w surowce krytyczne jest związane z położeniem 
geograficznym, w dużym stopniu zależy od dostępności energii niskoemisyjnej i 
odnawialnej, a także jest narażone na pośrednie i bezpośrednie ryzyko ucieczki emisji 
oraz na nieuczciwą konkurencję;

3. ostrzega, że przejście Europy na neutralność klimatyczną nie powinno oznaczać 

6 Bank Światowy, badanie prognostyczne Komisji, OECD.
7 Badanie prognostyczne Komisji.
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zastąpienia zależności od paliw kopalnych zależnością od surowców;

4. wzywa Komisję do dokonania przeglądu metodologii oceny krytyczności przed 2023 r., 
przed opublikowaniem kolejnego wykazu surowców krytycznych;

5. wzywa Komisję do zwrócenia uwagi nie tylko na surowce krytyczne, ale także na 
potencjalnie krytyczny charakter innych surowców potrzebnych do dwojakiej 
transformacji;

6. zwraca się do Komisji o dokonanie oceny skutków konkurowania kilku technologii 
niskoemisyjnych o ten sam surowiec krytyczny;

7. wyraża zaniepokojenie tym, że plany naprawcze nie uwzględniają w wystarczającym 
stopniu wyzwań związanych z dostawami surowców krytycznych;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do stworzenia projektu IPCEI (ważnego 
projektu stanowiącego przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania) 
dotyczącego surowców krytycznych;

Strategiczna autonomia i odporność

9. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie europejskiego sojuszu na rzecz surowców 
(ERMA) oraz jego obecne skupienie się na najbardziej kluczowych surowcach 
krytycznych, a mianowicie pierwiastkach ziem rzadkich i magnesach, ponieważ 
warunki rynkowe są całkowicie zniekształcone i zmonopolizowane przez Chiny, oraz 
na celach ilościowych w zakresie zaopatrzenia krajowego i pozachińskiego, aby 
wspierać długoterminowe stosunki dostaw z ogromną liczbą małych i dużych 
producentów w UE; podkreśla swoją rolę jako największego na świecie „procesu 
certyfikacji” dla wykonalnych i ocenionych pod względem środowiskowym projektów 
z zakresu surowców krytycznych;

10. wyraża ubolewanie, że utworzenie strategicznych zapasów nie stanowi jeszcze części 
planu działania;

11. podkreśla potrzebę ściślejszego partnerstwa między podmiotami odpowiedzialnymi za 
surowce krytyczne a dalszymi użytkownikami oraz wspólnej świadomości i 
zaangażowania na rzecz zrównoważonych łańcuchów wartości;

12. zwraca się do Komisji o zróżnicowanie łańcuchów dostaw zarówno w przypadku źródeł 
pierwotnych, jak i wtórnych;

Zamykanie obiegu materiałów

13. podkreśla potrzebę tworzenia rynków wtórnych surowców krytycznych w celu 
zagwarantowania stałych przepływów wtórnych tych surowców; zauważa, że nie 
istnieje jedno uniwersalne podejście;

14. z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący sporządzenia mapy potencjalnych 
dostaw wtórnych surowców krytycznych z zapasów i odpadów UE; zachęca Komisję, 
by potraktowała to zadanie jako priorytet i przeprowadziła je wcześniej niż planowano;
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15. zauważa, że przemysłowe procesy recyklingu surowców krytycznych nadal wymagają 
ogromnych inwestycji w infrastrukturę zbierania i odzyskiwania, w innowacje i 
intensyfikację technologii oraz w umiejętności, zapewniając jednocześnie możliwości 
zatrudnienia;

16. wzywa Komisję do zwiększenia wysiłków na rzecz zapewnienia właściwej zbiórki 
produktów wycofanych z eksploatacji zawierających surowce krytyczne zamiast 
gromadzenia ich w gospodarstwach domowych lub pozbywania się ich poprzez 
składowanie na wysypiskach lub spalanie;

17. uważa, że zastępowanie jest bardzo skuteczne w przypadku gdy surowce krytyczne 
można zastąpić powszechnie występującym materiałem, ale przynosi niewielkie 
korzyści, jeżeli sam materiał zastępczy jest krytyczny lub może taki się stać z powodu 
zastępowania surowca krytycznego; uznaje znaczenie utrzymania jakości produktów i 
ich rentowności; wzywa Komisję do zachęcania do badań i innowacji w zakresie 
substytutów dla surowców krytycznych w różnych zastosowaniach oraz do ich 
intensyfikacji;

Zaopatrzenie z UE

18. zauważa, że chociaż inteligentne projektowanie produktów, ponowne wykorzystanie 
materiałów, źródła pochodzące z recyklingu i zastępowanie mogą znacznie zmniejszyć 
popyt pierwotny, w sytuacji niemożności zaspokojenia podaży potrzebne jest 
odpowiedzialne i zrównoważone zaopatrzenie;

19. podkreśla, że zaopatrzenie w UE podlega najwyższym na świecie normom 
środowiskowym i społecznym, zapewnia tysiące miejsc pracy wymagających wysokich 
kwalifikacji i jest niezbędnym warunkiem wstępnym ekologicznej i cyfrowej 
transformacji; wzywa zatem wszystkie podmioty do pomocy w budowaniu społecznej 
akceptacji dla projektów dotyczących odpowiedzialnego zaopatrzenia w surowce 
krytyczne w UE;

20. z zadowoleniem przyjmuje plan Komisji dotyczący wykorzystania programów 
obserwacji Ziemi i teledetekcji do badania zasobów, operacji i zarządzania 
środowiskowego po zamknięciu;

21. podkreśla znaczenie utrzymania i dalszego rozwoju wiedzy fachowej i umiejętności w 
zakresie technologii wydobywczych i przetwórczych w UE;

22. wzywa państwa członkowskie do poprawy terminowości, przewidywalności i 
przejrzystości procesów zatwierdzania projektów dotyczących pozyskiwania surowców;

23. podkreśla, że większa przewidywalność i skuteczność wydawania zezwoleń, a także 
nadanie priorytetu kluczowym czynnikom, takim jak konkurencyjne dostawy energii 
odnawialnej, pomoże odblokować niezbędne inwestycje;

Dywersyfikacja

24. wzywa Komisję do systematycznego i strategicznego budowania nowych partnerstw w 
zakresie surowców krytycznych i uczynienia z tego przedsięwzięcia zadania 
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horyzontalnego unijnej polityki zewnętrznej i wewnętrznej oraz do przedstawienia 
wyników w 2021 r;

25. z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie UE na rzecz odpowiedzialnego i 
zrównoważonego zaopatrzenia; podkreśla potrzebę wsparcia tego zobowiązania przez 
konkretną pomoc techniczną, rozwój instytucjonalny i dialog polityczny z krajami 
partnerskimi; podkreśla potrzebę zmobilizowania większej liczby podmiotów 
państwowych i prywatnych do przyjęcia i wdrożenia norm zrównoważonego rozwoju;

26. wzywa do zacieśnienia współpracy w celu opracowania międzynarodowych 
porozumień dotyczących lepszego monitorowania, powiadamiania i wdrażania 
ograniczeń eksportu surowców krytycznych, promujących odpowiedzialne zaopatrzenie 
i zwiększających obieg zamknięty w tym sektorze;

27. ponawia swój apel zawarty w rezolucji z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie nowej 
strategii UE-Afryka – partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu8, wzywający do sprawiedliwej i zrównoważonej eksploatacji 
surowców krytycznych w Afryce, które to surowce stanowią 49% ogółu unijnego 
przywozu z Afryki, oraz wspiera Komisję w jej staraniach na rzecz zawarcia nowych 
partnerstw dotyczących surowców krytycznych z krajami afrykańskimi;

28. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.

8Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0108.


