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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre uma estratégia europeia para as matérias-primas essenciais
(2021/2011(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 
nomeadamente os artigos 9.º, 151.º e 152.º, o artigo 153.º, n.os 1 e 2, o artigo 173.º, que 
diz respeito à política industrial da UE e faz referência, em particular, à capacidade 
concorrencial da indústria da União, e o artigo 208.º, que reafirma que a UE tem em 
conta os objetivos da cooperação para o desenvolvimento na execução das políticas 
suscetíveis de afetar os países em desenvolvimento,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia (TUE), nomeadamente o artigo 3.º, n.º 3, 
que faz referência ao mercado interno, ao desenvolvimento sustentável e à economia 
social de mercado, e o artigo 5.º, n.º 3, relativo ao princípio da subsidiariedade,

– Tendo em conta o Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade 
e da proporcionalidade anexo ao TUE e ao TFUE,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de setembro de 2020, intitulada 
«Resiliência em matérias-primas essenciais: o caminho a seguir para mais segurança e 
sustentabilidade» (COM(2020)0474),

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu intitulado 
«Resiliência em matérias-primas essenciais: o caminho a seguir para mais segurança e 
sustentabilidade» (CCMI/177),

– Tendo em conta o estudo da Comissão, de setembro de 2020, intitulado «Estudo sobre a 
lista da UE de matérias-primas essenciais (2020) – relatório final» e as fichas 
informativas sobre as matérias-primas essenciais que o acompanham,

– Tendo em conta o estudo da Comissão, de 2020, intitulado «Critical raw materials for 
strategic technologies and sectors in the EU – a Foresight study» [Matérias-primas 
essenciais para as tecnologias e os setores estratégicos na UE – Estudo prospetivo],

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 5 de maio de 2021, intitulada 
«Atualização da Nova Estratégia Industrial de 2020: construir um mercado único mais 
forte para a recuperação da Europa» (COM(2021)0350),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 1 de dezembro de 2020, sobre uma nova estratégia 
para as PME europeias1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de novembro de 2020, sobre uma nova 

1 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0359.
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estratégia industrial para a Europa2,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 19 de outubro de 2020, intitulada 
«Programa de Trabalho da Comissão 2021 – Uma União vital num mundo fragilizado» 
(COM(2020)0690),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 27 de maio de 2020, intitulada «A 
Hora da Europa: Reparar os Danos e Preparar o Futuro para a Próxima Geração» 
(COM(2020)0456),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de março de 2020, intitulada «Um 
novo Plano de Ação para a Economia Circular – Para uma Europa mais limpa e 
competitiva» (COM(2020)0098),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 2 de dezembro de 2015, intitulada 
«Fechar o ciclo – plano de ação da UE para a economia circular» (COM(2015)0614),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 10 de março de 2020, intitulada «Uma 
Estratégia para as PME com vista a uma Europa Sustentável e Digital» 
(COM(2020)0103),

– Tendo em conta a publicação da OCDE, de outubro de 2018, intitulada «Global 
Material Resources Outlook to 2060» [Evolução mundial dos recursos materiais até 
2060],

– Tendo em conta a publicação do Banco Mundial, de 2020, intitulada «Minerals for 
Climate Action: the Mineral Intensity of the Clean Energy Transition» [Minerais para a 
ação climática: a intensidade mineral da transição para energias limpas],

– Tendo em conta o relatório da Comissão, de janeiro de 2018, sobre as matérias-primas 
essenciais e a economia circular,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 28 de janeiro de 2021, sobre o novo plano de ação 
para a economia circular3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 17 de abril de 2020, sobre a ação coordenada da 
UE para combater a pandemia de COVID-19 e as suas consequências4,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de janeiro de 2020, sobre o Pacto Ecológico 
Europeu5,

– Tendo em conta o relatório especial da Agência Internacional de Energia (AIE), de 
2021, intitulado «Net zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector» 
[Emissões líquidas nulas até 2050: Um roteiro para o setor mundial da energia],

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 17 de dezembro de 2020, intituladas 

2 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0321.
3 Textos Aprovados, P9_TA(2021)0040.
4 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0054.
5 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0005.
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«Tornar a recuperação circular e ecológica»,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 16 de novembro de 2020, intituladas 
«Uma recuperação que promova a transição para uma indústria europeia mais dinâmica, 
resiliente e competitiva»,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 28 de novembro de 2019, intituladas 
«Economia circular no setor da construção»,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 4 de outubro de 2019, intituladas «Mais 
circularidade – Transição para uma sociedade sustentável»,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Comércio Internacional e da Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
(A9-0000/2021),

A. Considerando que as matérias-primas essenciais são as fontes de criação de valor 
industrial e que, por conseguinte, afetam sobretudo os setores espaciais a jusante; que é 
extremamente importante que a UE retome o controlo dos seus fluxos, das suas cadeias 
de valor e de aprovisionamento e apoie, promova e digitalize os ecossistemas, uma vez 
que tal constitui a nova capacidade fundamental da concorrência internacional 
(industrial);

B. Considerando que a população crescente e a transição para economias digitais, 
altamente eficientes do ponto de vista energético e com impacto neutro no clima, 
conduzem em todos os cenários a uma procura bem mais elevada de matérias-primas 
essenciais6;

C. Considerando que, atualmente, a UE fornece apenas 1 % das matérias-primas para a 
energia eólica, menos de 1 % das baterias de lítio, menos de 1 % das pilhas de 
combustível, apenas 2 % das matérias-primas relevantes para a robótica e apenas 1 % 
dos módulos fotovoltaicos à base de silício7;

D. Considerando que é evidente que são necessárias novas formas de aprovisionamento e 
que o potencial de um aprovisionamento com elevados padrões em matéria de 
sustentabilidade, por parte da UE e da sua vizinhança, deve ser plena e rapidamente 
explorado; 

Desafios e oportunidades

1. Considera que a recolha de resíduos e a conceção de produtos são estratégias mais 
acessíveis para aumentar o aprovisionamento de matérias-primas essenciais; observa 
que a substituição das matérias-primas essenciais, embora tenha limites em termos de 
eficácia dos produtos, é um objetivo inerente à indústria, devido aos preços elevados e à 

6 Bando Mundial, Estudo prospetivo da Comissão, OCDE.
7 Estudo prospetivo da Comissão.
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dependência;

2. Salienta que o aprovisionamento de matérias-primas essenciais está ligado à localização 
geográfica, altamente dependente da disponibilidade de energias renováveis e 
hipocarbónicas, e em risco de fugas de carbono, diretas ou indiretas, e de exposição a 
uma concorrência desleal;

3. Adverte de que a transição da Europa para a neutralidade climática não deve substituir a 
dependência dos combustíveis fósseis por uma dependência das matérias-primas;

4. Exorta a Comissão a rever a metodologia de avaliação da importância crítica antes de 
2023, antes da publicação da próxima lista de matérias-primas essenciais;

5. Insta a Comissão a prestar atenção não só às matérias-primas essenciais, mas também à 
potencial importância crítica de outras matérias-primas necessárias para a dupla 
transição;

6. Solicita à Comissão que avalie as implicações de várias tecnologias hipocarbónicas em 
concorrência para as mesmas matérias-primas essenciais;

7. Manifesta a sua preocupação com o facto de os planos de recuperação não resolverem 
adequadamente os desafios associados ao aprovisionamento de matérias-primas 
essenciais;

8. Insta a Comissão e os Estados-Membros a criarem um projeto importante de interesse 
europeu comum sobre matérias-primas essenciais;

Autonomia estratégica e resiliência

9. Congratula-se com a criação da Aliança Europeia das Matérias-Primas (ERMA) e com 
o facto de esta se centrar atualmente nas matérias-primas essenciais mais críticas, em 
particular os elementos de terras raras e os ímanes, uma vez que as condições de 
mercado são completamente distorcidas e monopolizadas pela China, bem como em 
objetivos quantitativos de aprovisionamento a partir de fontes europeias e não chinesas, 
a fim de apoiar as relações de aprovisionamento a longo prazo para uma vasta gama de 
pequenos e grandes fabricantes da UE; salienta o papel que pode desempenhar enquanto 
«processo de certificação» mais amplo do mundo de projetos relativos a 
matérias-primas essenciais que foram submetidos a uma avaliação ambiental e 
demonstraram ser viáveis;

10. Lamenta que a criação de reservas estratégicas ainda não faça parte do plano de ação;

11. Salienta a necessidade de parcerias mais estreitas entre os intervenientes no domínio das 
matérias-primas essenciais e os utilizadores a jusante, bem como de uma sensibilização 
e de um compromisso comuns no que se refere a cadeias de valor sustentáveis;

12. Insta a Comissão a diversificar as cadeias de aprovisionamento tanto de fontes primárias 
como secundárias;

Fechar o ciclo dos materiais
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13. Sublinha a necessidade de criar mercados secundários de matérias-primas essenciais, a 
fim de garantir fluxos secundários constantes de matérias-primas essenciais; observa 
que não existe uma abordagem de modelo único;

14. Congratula-se com a proposta de fazer um levantamento do potencial das 
matérias-primas essenciais secundárias provenientes de existências e resíduos da UE; 
incentiva a Comissão a dar prioridade a este levantamento e a realizá-lo mais cedo do 
que o previsto;

15. Observa que os processos industriais de reciclagem das matérias-primas essenciais 
ainda necessitam de investimentos avultados nas infraestruturas de recolha e 
valorização, na inovação e na expansão das tecnologias e nas competências, 
proporcionando simultaneamente oportunidades de emprego;

16. Insta a Comissão a intensificar os esforços para assegurar que os produtos em fim de 
vida contendo matérias-primas essenciais sejam adequadamente recolhidos, em vez de 
serem acumulados em habitações, depositados em aterros ou incinerados;

17. Considera que a substituição se torna muito eficaz quando uma matéria-prima essencial 
pode ser substituída por uma matéria abundante, mas entende que deixa de constituir 
uma vantagem se o próprio substituto for ou se tornar essencial devido à substituição; 
reconhece a importância de preservar a qualidade dos produtos e a sua viabilidade 
económica; insta a Comissão a incentivar e a reforçar a investigação e a inovação 
referentes a substitutos de matérias-primas essenciais em diferentes aplicações;

Aprovisionamento a partir da UE

18. Observa que, embora a conceção inteligente dos produtos, a reutilização de materiais, as 
fontes recicladas e a substituição possam reduzir consideravelmente a procura primária, 
é necessário um aprovisionamento responsável e sustentável quando a oferta não é 
suficiente;

19. Salienta que o aprovisionamento na UE está sujeito às normas ambientais e sociais mais 
rigorosas do mundo, cria milhares de postos de trabalho altamente qualificados e é um 
pré-requisito indispensável para a transição ecológica e digital; insta, por conseguinte, 
todos os intervenientes a contribuírem para promover a aceitação pública de projetos de 
aprovisionamento responsável de matérias-primas essenciais na União Europeia;

20. Congratula-se com o plano da Comissão de implementar programas de observação da 
Terra e de teledeteção para a exploração de recursos, as operações e a gestão ambiental 
pós-encerramento;

21. Sublinha a importância de manter e continuar a desenvolver conhecimentos 
especializados e competências no domínio das tecnologias mineiras e de transformação 
na UE;

22. Insta os Estados-Membros a melhorarem o respeito pelos prazos, a previsibilidade e a 
transparência dos procedimentos de autorização de projetos de aprovisionamento;

23. Salienta que a melhoria da previsibilidade e da eficácia dos procedimentos de 
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autorização, bem como a atribuição de prioridade a fatores essenciais, como o 
aprovisionamento competitivo de energias renováveis, ajudarão a desbloquear os 
investimentos necessários;

Diversificação

24. Insta a Comissão a estabelecer, de forma sistemática e estratégica, novas parcerias no 
domínio das matérias-primas essenciais e a fazer deste compromisso uma tarefa 
transversal das suas políticas externas e internas e a apresentar resultados em 2021;

25. Congratula-se com o compromisso da UE no sentido de um aprovisionamento 
responsável e sustentável; salienta a necessidade de apoiar este compromisso com apoio 
técnico concreto, desenvolvimento institucional e um diálogo político com os países 
parceiros; salienta a necessidade de mobilizar mais intervenientes públicos e privados 
para que subscrevam e apliquem normas de sustentabilidade;

26. Apela a uma cooperação reforçada com vista à elaboração de acordos internacionais 
para melhorar o acompanhamento, a notificação e a aplicação de restrições à exportação 
de matérias-primas essenciais que promovem um aprovisionamento responsável e 
aumentam a circularidade neste setor;

27. Reitera o seu apelo formulado na sua Resolução, de 25 de março de 2021, sobre uma 
nova estratégia UE-África – uma parceria para um desenvolvimento sustentável e 
inclusivo8, a fim de garantir uma exploração justa e sustentável das matérias-primas 
essenciais em África, que representam 49 % das importações da UE provenientes de 
África, e apoia a Comissão nos seus esforços para celebrar novas parcerias no domínio 
das matérias-primas essenciais com países africanos;

28. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.

8 Textos Aprovados, P9_TA(2021)0108.


