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Tarkistus 159
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää myönteisenä kansallisten 
geologisten tutkimusten laatijoiden välistä 
yhteistyötä ja vuotuista eurooppalaista 
raaka-aineita koskevaa vuosikirjaa 
(ERMY); korostaa, että sekundaarisia 
materiaaleja ja ns. "urbaania 
kaivostoimintaa" koskevat tiedot olisi 
otettava mukaan; pyytää komissiota 
arvioimaan, olisiko tarpeen perustaa EU:n 
geologinen tutkimuslaitos, jossa 
kansallisten tutkimusten sisältämä työ 
kootaan yhteen ja joka työskentelee 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa; 
tukee komission työtä EU:n geologisen 
osaamispohjan parantamisessa; kehottaa 
komissiota julkaisemaan unionin 
resurssikartan;

19. pitää myönteisenä kansallisten 
geologisten tutkimusten laatijoiden välistä 
yhteistyötä ja vuotuista eurooppalaista 
raaka-aineita koskevaa vuosikirjaa 
(ERMY); korostaa, että sekundaarisia 
materiaaleja ja ns. "urbaania 
kaivostoimintaa" koskevat tiedot olisi 
otettava mukaan; pyytää komissiota 
arvioimaan, olisiko tarpeen perustaa EU:n 
geologinen tutkimuslaitos, jossa 
kansallisten tutkimusten sisältämä työ 
kootaan yhteen ja joka työskentelee 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa; 
korostaa, että kansallisten geologisten 
tutkimuslaitosten yhteistyötä on 
vahvistettava, ja kehottaa käyttämään 
yhteisiä standardeja ja käytäntöjä, jotka 
helpottavat saatavissa olevan geologisen 
tiedon vaihtamista ja hyödyntämistä; 
tukee komission työtä EU:n geologisen 
osaamispohjan parantamisessa; kehottaa 
komissiota julkaisemaan unionin 
digitaalisen resurssikartan;

Or. en

Tarkistus 160
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää myönteisenä kansallisten 
geologisten tutkimusten laatijoiden välistä 
yhteistyötä ja vuotuista eurooppalaista 

19. pitää myönteisenä kansallisten 
geologisten tutkimusten laatijoiden välistä 
yhteistyötä ja vuotuista eurooppalaista 
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raaka-aineita koskevaa vuosikirjaa 
(ERMY); korostaa, että sekundaarisia 
materiaaleja ja ns. "urbaania 
kaivostoimintaa" koskevat tiedot olisi 
otettava mukaan; pyytää komissiota 
arvioimaan, olisiko tarpeen perustaa EU:n 
geologinen tutkimuslaitos, jossa 
kansallisten tutkimusten sisältämä työ 
kootaan yhteen ja joka työskentelee 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa; 
tukee komission työtä EU:n geologisen 
osaamispohjan parantamisessa; kehottaa 
komissiota julkaisemaan unionin 
resurssikartan;

raaka-aineita koskevaa vuosikirjaa 
(ERMY); korostaa, että sekundaarisia 
materiaaleja ja ns. "urbaania 
kaivostoimintaa" koskevat tiedot olisi 
otettava mukaan; pyytää komissiota 
arvioimaan sellaisen EU:n raaka-aineiden 
tutkimuslaitoksen perustamista, jolla olisi 
geologinen yksikkö, jossa kansallisten 
tutkimusten sisältämä työ kootaan yhteen 
ja joka työskentelee kansainvälisten 
kumppaneiden kanssa antaakseen avoimen 
yleiskuvan raaka-aineresursseista; tukee 
komission työtä EU:n geologisen 
osaamispohjan parantamisessa; kehottaa 
komissiota julkaisemaan unionin 
resurssikartan;

Or. en

Tarkistus 161
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää myönteisenä kansallisten 
geologisten tutkimusten laatijoiden välistä 
yhteistyötä ja vuotuista eurooppalaista 
raaka-aineita koskevaa vuosikirjaa 
(ERMY); korostaa, että sekundaarisia 
materiaaleja ja ns. "urbaania 
kaivostoimintaa" koskevat tiedot olisi 
otettava mukaan; pyytää komissiota 
arvioimaan, olisiko tarpeen perustaa EU:n 
geologinen tutkimuslaitos, jossa 
kansallisten tutkimusten sisältämä työ 
kootaan yhteen ja joka työskentelee 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa; 
tukee komission työtä EU:n geologisen 
osaamispohjan parantamisessa; kehottaa 
komissiota julkaisemaan unionin 
resurssikartan;

19. pitää myönteisenä kansallisten 
geologisten tutkimusten laatijoiden välistä 
yhteistyötä ja vuotuista eurooppalaista 
raaka-aineita koskevaa vuosikirjaa 
(ERMY); korostaa, että sekundaarisia 
materiaaleja ja ns. "urbaania 
kaivostoimintaa" koskevat tiedot olisi 
otettava mukaan; pyytää komissiota 
arvioimaan, olisiko tarpeen perustaa EU:n 
geologinen tutkimuslaitos, jossa 
kansallisten tutkimusten sisältämä työ 
kootaan yhteen ja joka työskentelee 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa; 
tukee komission työtä EU:n geologisen 
osaamispohjan parantamisessa; kehottaa 
komissiota edistämään yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa unionin 
digitaalisen resurssikartan kehittämistä;
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Or. en

Tarkistus 162
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää myönteisenä kansallisten 
geologisten tutkimusten laatijoiden välistä 
yhteistyötä ja vuotuista eurooppalaista 
raaka-aineita koskevaa vuosikirjaa 
(ERMY); korostaa, että sekundaarisia 
materiaaleja ja ns. "urbaania 
kaivostoimintaa" koskevat tiedot olisi 
otettava mukaan; pyytää komissiota 
arvioimaan, olisiko tarpeen perustaa EU:n 
geologinen tutkimuslaitos, jossa 
kansallisten tutkimusten sisältämä työ 
kootaan yhteen ja joka työskentelee 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa; 
tukee komission työtä EU:n geologisen 
osaamispohjan parantamisessa; kehottaa 
komissiota julkaisemaan unionin 
resurssikartan;

19. pitää myönteisenä kansallisten 
geologisten tutkimusten laatijoiden välistä 
yhteistyötä ja vuotuista eurooppalaista 
raaka-aineita koskevaa vuosikirjaa 
(ERMY); korostaa, että sekundaarisia 
materiaaleja ja ns. "urbaania 
kaivostoimintaa" koskevat tiedot olisi 
otettava mukaan; pyytää komissiota 
arvioimaan, olisiko tarpeen perustaa EU:n 
geologinen tutkimuslaitos, jossa 
kansallisten tutkimusten sisältämä työ 
kootaan yhteen ja joka työskentelee 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa; 
tukee komission työtä EU:n geologisen 
osaamispohjan parantamisessa; kehottaa 
komissiota julkaisemaan unionin 
resurssikartan luonnonvaroihin ja niiden 
etsintään kohdistuvien investointien 
houkuttelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 163
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. kehottaa komissiota kehittämään 
uusia strategioita raaka-aineiden 
paikallisen esteettömän saatavuuden 
parantamiseksi EU:ssa; komission pitäisi 
myös helpottaa lupamenettelyä 
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antaakseen varmuutta raaka-aineiden 
paikallisesta saatavuudesta pitkällä 
aikavälillä; komission pitäisi siksi 
kannustaa jäsenvaltioita laatimaan 
maankäytön suunnittelupolitiikkaa, myös 
pitkän aikavälin arvioita alueellisesta ja 
paikallisesta mineraalien kysynnästä; 
tämä on erityisen tärkeää aloille, joilla on 
raaka-aineiden paikalliseen saatavuuteen 
liittyviä tarpeita; näiden tarpeiden pitäisi 
näkyä myös kansallisissa raaka-
ainepolitiikoissa, joiden pitäisi perustua 
parempaan geologiseen osaamiseen eri 
jäsenvaltioissa olevista raaka-aineista;

Or. en

Tarkistus 164
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. korostaa, että komission ehdottama 
kansallisen mineraalipolitiikan 
määritteleminen taloudellisesti 
kannattavan raaka-ainehankinnan 
takaamiseksi ei saa vaikeuttaa EU:n 
sisäistä kauppaa; painottaa edelleen, että 
kysyntää muista naapurijäsenvaltioista ei 
tulisi pitkäaikaisissa alueellisen ja 
paikallisen kysynnän arvioissa sulkea pois 
määriteltäessä raaka-aineita koskevaa 
maankäyttöpolitiikkaa; 

Or. de

Tarkistus 165
Angelika Niebler

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. painottaa kotimaisten raaka-
aineiden tärkeyttä Euroopan teollisuuden 
raaka-ainehankinnan perustana; 
kehottaa jäsenvaltioita siksi 
varmistamaan alueelliset ja 
valtakunnalliset raaka-ainevarannot 
pitkällä tähtäimellä; kehottaa Euroopan 
komissiota lisäksi parantamaan 
kotimaisten raaka-aineiden louhinnan 
reunaehtoja; 

Or. de

Tarkistus 166
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. pitää myönteisenä sitä, että raaka-
aineita koskevan aloitteen 
soveltamisalaan on otettu muita raaka-
aineita, kuten puu ja luonnonkumi; 
kehottaa komissiota ottamaan 
mineraalien ja metallien lisäksi myös 
muut aineet täysipainoisesti huomioon 
viedessään raaka-aineita koskevan 
aloitteen täytäntöönpanoa eteenpäin ja 
kehittäessään aloitetta edelleen;

Or. en

Tarkistus 167
Lena Ek

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. panee merkille, miten tärkeää on 
ottaa käyttöön raaka-ainestrategia 
laajemmin ilmastonmuutoksen kannalta 
ja edistää samalla yleistä resurssien 
käytön tehokkuutta ja kierrätystä; 
korostaa, että voimme vähentää 
suhteellista riippuvuuttamme tuonnista 
vähentämällä EU:n primaaristen raaka-
aineiden kulutusta;

Or. en

Tarkistus 168
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. korostaa, että 
kaivannaistoiminnassa on noudatettava 
tiukimpia työturvallisuus- ja 
ympäristönsuojeluvaatimuksia 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja 
hyödynnettyjen alueiden palauttamiseksi 
ennalleen;

Or. es

Tarkistus 169
Lena Ek

Päätöslauselmaesitys
19 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 b. vaatii, että raaka-ainestrategian on 
oltava yhdenmukainen EU:n muiden 
tärkeiden politiikkojen, erityisesti 
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teollisuus-, tutkimus-, ympäristö- ja 
liikennepolitiikan, sekä Eurooppa 2020 
-strategian kanssa;

Or. en

Tarkistus 170
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. vahvistaa, että Natura 2000 
-suuntaviivat tarjoavat vakaan perustan, 
jonka mukaisesti muuhun kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden kaivannaistoiminnan on 
tapahduttava; toteaa, että teknisen ja 
sosiaalisen alan sekä ympäristöalan 
huippuosaamisen saavuttamiseksi laaditut 
käytännesäännöt ovat tärkeitä välineitä; 
kehottaa komissiota suojelemaan alueita, 
joiden ympäristö on herkästi haavoittuva ja 
joilla voi olla raaka-aineita, esimerkiksi 
arktista aluetta, Barentsinmerta ja 
Grönlantia;

20. vahvistaa, että Natura 2000 
-suuntaviivat tarjoavat vakaan perustan, 
jonka mukaisesti muuhun kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden kaivannaistoiminnan on 
tapahduttava toissijaisuusperiaatetta 
noudattaen; toteaa, että teknisen ja 
sosiaalisen alan sekä ympäristöalan 
huippuosaamisen saavuttamiseksi laaditut 
käytännesäännöt ovat tärkeitä välineitä; 
korostaa, että kaiken kotimaisen 
kaivostoiminnan on oltava kestävää 
kaivostoimintaa; kehottaa komissiota 
tukemaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä 
edistää kansallista mineraalipolitiikkaa ja 
järkeistää lupamenettelyjä keskitetyn 
palvelupisteen perustamiseksi; panee 
merkille, että myös tuotantoketjun 
alkupään palveluyhtiöillä on tältä osin 
tärkeä rooli; korostaa teollisuusklusterien 
merkitystä EU:n kestävälle 
kaivostoiminnalle, sillä ne kokoavat 
yhteen geologiset tutkimuslaitokset, 
tuotantoketjun alkupään 
palveluntarjoajat, laitevalmistajat, kaivos-
ja jalostusyhtiöt sekä kuljetusalan; 
kehottaa komissiota kiinnittämään 
riittävästi huomiota siihen, millaisia 
vaikutuksia kotimaisella 
kaivostoiminnalla on TEN-T-verkkoja 
koskevaan liikennepolitiikkaan; kehottaa 
komissiota suojelemaan alueita, joiden 
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ympäristö on herkästi haavoittuva ja joilla 
voi olla raaka-aineita, esimerkiksi arktista 
aluetta, Barentsinmerta ja Grönlantia;

Or. en

Tarkistus 171
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. vahvistaa, että Natura 2000 
-suuntaviivat tarjoavat vakaan perustan, 
jonka mukaisesti muuhun kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden kaivannaistoiminnan on 
tapahduttava; toteaa, että teknisen ja 
sosiaalisen alan sekä ympäristöalan 
huippuosaamisen saavuttamiseksi laaditut 
käytännesäännöt ovat tärkeitä välineitä; 
kehottaa komissiota suojelemaan alueita, 
joiden ympäristö on herkästi haavoittuva 
ja joilla voi olla raaka-aineita, esimerkiksi 
arktista aluetta, Barentsinmerta ja 
Grönlantia; 

20. vahvistaa, että Natura 2000 
-suuntaviivat tarjoavat hyödyllisen 
selvityksen Natura 2000 -alueilla 
tehtävistä louhintatoimista; vetoaa 
komissioon, että se säännöllisesti 
tarkastaisi, ovatko jäsenvaltiot edistyneet 
raaka-aineiden louhinnan ja 
luonnonsuojelun yhdistämisessä; toteaa, 
että teknisen ja sosiaalisen alan sekä 
ympäristöalan huippuosaamisen 
saavuttamiseksi laaditut käytännesäännöt 
ovat tärkeitä välineitä; kehottaa komissiota 
huolehtimaan siitä, että ekologisesti 
herkillä alueilla, joilla voi olla raaka-
aineita, esimerkiksi arktisella alueella, 
Barentsinmerellä ja Grönlannissa, 
noudatetaan raaka-aineiden louhinnassa 
ympäristön kestävyydelle asetettuja 
vaatimuksia; 

Or. de

Tarkistus 172
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
20 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. vahvistaa, että Natura 2000 
-suuntaviivat tarjoavat vakaan perustan, 
jonka mukaisesti muuhun kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden kaivannaistoiminnan on 
tapahduttava; toteaa, että teknisen ja 
sosiaalisen alan sekä ympäristöalan 
huippuosaamisen saavuttamiseksi laaditut 
käytännesäännöt ovat tärkeitä välineitä; 
kehottaa komissiota suojelemaan alueita, 
joiden ympäristö on herkästi haavoittuva ja 
joilla voi olla raaka-aineita, esimerkiksi 
arktista aluetta, Barentsinmerta ja 
Grönlantia;

20. vahvistaa, että Natura 2000 
-suuntaviivat tarjoavat vakaan perustan, 
jonka mukaisesti muuhun kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden kaivannaistoiminnan on 
tapahduttava; toteaa, että teknisen ja 
sosiaalisen alan sekä ympäristöalan 
huippuosaamisen saavuttamiseksi laaditut 
käytännesäännöt ovat tärkeitä välineitä; 
korostaa, että yhden jäsenvaltion raaka-
aineet merkitsevät strategista ja 
taloudellista mahdollisuutta koko EU:lle, 
ja kehottaa siksi komissiota suojelemaan 
alueita, joiden ympäristö on herkästi 
haavoittuva ja joilla voi olla raaka-aineita, 
esimerkiksi arktista aluetta, Barentsinmerta 
ja Grönlantia, ja laajentamaan 
mahdollisuuksien mukaan tällaisten 
maiden kanssa tehtyjä nykyisiä 
kumppanuussopimuksia siten, että ne 
käsittäisivät kaivostoiminnan 
taloudellisen tukemisen sekä 
mahdollisuuden antaa EU:n yrityksille 
etuoikeus käyttää talteen otettuja 
luonnonvaroja;

Or. en

Tarkistus 173
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. vahvistaa, että Natura 2000 
-suuntaviivat tarjoavat vakaan perustan, 
jonka mukaisesti muuhun kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden kaivannaistoiminnan on 
tapahduttava; toteaa, että teknisen ja 
sosiaalisen alan sekä ympäristöalan 

20. vahvistaa, että Natura 2000 
-suuntaviivat tarjoavat vakaan perustan, 
jonka mukaisesti muuhun kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden kaivannaistoiminnan on 
tapahduttava; toteaa, että teknisen ja 
sosiaalisen alan sekä kilpailukyky- ja 
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huippuosaamisen saavuttamiseksi laaditut 
käytännesäännöt ovat tärkeitä välineitä; 
kehottaa komissiota suojelemaan alueita, 
joiden ympäristö on herkästi haavoittuva ja 
joilla voi olla raaka-aineita, esimerkiksi 
arktista aluetta, Barentsinmerta ja 
Grönlantia;

ympäristöalan huippuosaamisen 
saavuttamiseksi laaditut käytännesäännöt 
ovat tärkeitä välineitä; korostaa, että 
yhden jäsenvaltion raaka-aineet 
merkitsevät strategista ja taloudellista 
mahdollisuutta koko EU:lle, ja kehottaa 
siksi komissiota suojelemaan alueita, 
joiden ympäristö on herkästi haavoittuva ja 
joilla voi olla raaka-aineita, ja 
laajentamaan mahdollisuuksien mukaan 
tällaisten maiden kanssa tehtyjä nykyisiä 
kumppanuussopimuksia siten, että ne 
käsittäisivät kaivostoiminnan 
taloudellisen tukemisen sekä 
mahdollisuuden antaa yrityksille 
etuoikeus käyttää talteen otettuja 
luonnonvaroja;

Or. en

Tarkistus 174
Angelika Niebler

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. vahvistaa, että Natura 2000 
-suuntaviivat tarjoavat vakaan perustan, 
jonka mukaisesti muuhun kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden kaivannaistoiminnan on 
tapahduttava; toteaa, että teknisen ja 
sosiaalisen alan sekä ympäristöalan 
huippuosaamisen saavuttamiseksi laaditut 
käytännesäännöt ovat tärkeitä välineitä; 
kehottaa komissiota suojelemaan alueita, 
joiden ympäristö on herkästi haavoittuva ja 
joilla voi olla raaka-aineita, esimerkiksi 
arktista aluetta, Barentsinmerta ja 
Grönlantia; 

20. vahvistaa, että Natura 2000 
-suuntaviivat tarjoavat vakaan perustan, 
jonka mukaisesti muuhun kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden kaivannaistoiminnan on 
tapahduttava; huomauttaa 
samanaikaisesti, että pyrittäessä 
välttämään pullonkauloja raaka-aineiden 
saannissa ja vähentämään EU:n raaka-
ainehuollon tuontiriippuvuutta ei pitäisi 
raaka-aineiden liikakäytöllä sulkea 
pääsyä kotimaisiin raaka-
ainevarantoihin; toteaa, että teknisen ja 
sosiaalisen alan sekä ympäristöalan 
huippuosaamisen saavuttamiseksi laaditut 
käytännesäännöt ovat tärkeitä välineitä; 
kehottaa komissiota suojelemaan alueita, 
joiden ympäristö on herkästi haavoittuva ja 
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joilla voi olla raaka-aineita, esimerkiksi 
arktista aluetta, Barentsinmerta ja 
Grönlantia; 

Or. de

Tarkistus 175
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. vahvistaa, että Natura 2000 
-suuntaviivat tarjoavat vakaan perustan, 
jonka mukaisesti muuhun kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden kaivannaistoiminnan on 
tapahduttava; toteaa, että teknisen ja 
sosiaalisen alan sekä ympäristöalan 
huippuosaamisen saavuttamiseksi laaditut 
käytännesäännöt ovat tärkeitä välineitä; 
kehottaa komissiota suojelemaan alueita, 
joiden ympäristö on herkästi haavoittuva ja 
joilla voi olla raaka-aineita, esimerkiksi 
arktista aluetta, Barentsinmerta ja 
Grönlantia;

20. vahvistaa, että komission julkaisemat 
suuntaviivat tarjoavat vakaan perustan, 
jonka mukaisesti raaka-aineiden 
kaivannaistoiminnan on tapahduttava 
Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla 
alueilla; toteaa, että teknisen ja sosiaalisen 
alan sekä ympäristöalan huippuosaamisen 
saavuttamiseksi laaditut käytännesäännöt 
ovat tärkeitä välineitä; kehottaa komissiota 
suojelemaan alueita, joiden ympäristö on 
herkästi haavoittuva ja joilla voi olla raaka-
aineita, esimerkiksi arktista aluetta, 
Barentsinmerta ja Grönlantia;

Or. es

Tarkistus 176
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. vahvistaa, että Natura 2000 
-suuntaviivat tarjoavat vakaan perustan, 
jonka mukaisesti muuhun kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden kaivannaistoiminnan on 

20. vahvistaa, että Natura 2000 
-suuntaviivat tarjoavat vakaan perustan, 
jonka mukaisesti muuhun kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden kaivannaistoiminnan on 
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tapahduttava; toteaa, että teknisen ja 
sosiaalisen alan sekä ympäristöalan 
huippuosaamisen saavuttamiseksi laaditut 
käytännesäännöt ovat tärkeitä välineitä; 
kehottaa komissiota suojelemaan alueita, 
joiden ympäristö on herkästi haavoittuva 
ja joilla voi olla raaka-aineita, esimerkiksi 
arktista aluetta, Barentsinmerta ja 
Grönlantia;

tapahduttava; toteaa, että teknisen ja 
sosiaalisen alan sekä ympäristöalan 
huippuosaamisen saavuttamiseksi laaditut 
käytännesäännöt ovat tärkeitä välineitä; 
kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuuksia hyödyntää ympäristön 
kannalta kestävällä tavalla herkästi 
haavoittuvia alueita, joilla voi olla raaka-
aineita, esimerkiksi arktista aluetta, 
Barentsinmerta ja Grönlantia, painottaen 
kriittisiä raaka-aineita, kuten harvinaisia 
maametalleja;

Or. en

Tarkistus 177
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. vahvistaa, että Natura 2000 -
suuntaviivat tarjoavat vakaan perustan, 
jonka mukaisesti muuhun kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden kaivannaistoiminnan on 
tapahduttava; toteaa, että teknisen ja 
sosiaalisen alan sekä ympäristöalan 
huippuosaamisen saavuttamiseksi laaditut 
käytännesäännöt ovat tärkeitä välineitä; 
kehottaa komissiota suojelemaan alueita, 
joiden ympäristö on herkästi haavoittuva ja 
joilla voi olla raaka-aineita, esimerkiksi 
arktista aluetta, Barentsinmerta ja 
Grönlantia;

20. vahvistaa, että Natura 2000 -
suuntaviivat tarjoavat vakaan perustan, 
jonka mukaisesti muuhun kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden kaivannaistoiminnan on 
tapahduttava; toteaa, että teknisen ja 
sosiaalisen alan sekä ympäristöalan 
huippuosaamisen saavuttamiseksi laaditut 
käytännesäännöt ovat tärkeitä välineitä; 
kehottaa komissiota suojelemaan alueita, 
joiden ympäristö on herkästi haavoittuva ja 
joilla voi olla raaka-aineita, esimerkiksi 
arktista aluetta, Barentsinmerta, 
Etelämannerta ja Grönlantia;

Or. ro

Tarkistus 178
Konrad Szymański
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Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. vahvistaa, että Natura 2000 
-suuntaviivat tarjoavat vakaan perustan, 
jonka mukaisesti muuhun kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden kaivannaistoiminnan on 
tapahduttava; toteaa, että teknisen ja 
sosiaalisen alan sekä ympäristöalan 
huippuosaamisen saavuttamiseksi laaditut 
käytännesäännöt ovat tärkeitä välineitä; 
kehottaa komissiota suojelemaan alueita, 
joiden ympäristö on herkästi haavoittuva ja 
joilla voi olla raaka-aineita, esimerkiksi 
arktista aluetta, Barentsinmerta ja 
Grönlantia;

20. vahvistaa, että Natura 2000 
-suuntaviivat tarjoavat vakaan perustan, 
jonka mukaisesti muuhun kuin 
energiantuotantoon käytettävien raaka-
aineiden kaivannaistoiminnan on 
tapahduttava; toteaa, että teknisen ja 
sosiaalisen alan sekä ympäristöalan 
huippuosaamisen saavuttamiseksi laaditut 
käytännesäännöt ovat tärkeitä välineitä; 
kehottaa komissiota suojelemaan 
suhteellisesti alueita, joiden ympäristö on 
herkästi haavoittuva ja joilla voi olla raaka-
aineita, esimerkiksi arktista aluetta, 
Barentsinmerta ja Grönlantia;

Or. en

Tarkistus 179
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kiinnittää komission huomion 
siihen, että puuraaka-aineen harkittu 
käyttö on tarpeen koko unionin alueella 
eikä pelkästään Natura 2000 -alueilla, 
koska puuta on tulevaisuudessa saatavilla 
varmasti, jos sitä vain sitä käytetään 
harkiten; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan puuteollisuuden kanssa 
mahdollisuuksia toteuttaa konkreettisia 
toimintasuunnitelmia, jotka tähtäävät 
metsien luonnonvarojen kestävään 
käyttöön, erityisesti pilottihankkeiden 
avulla;

Or. fr
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Tarkistus 180
Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. vaatii komissiota tekemään niin 
paljon kuin on laillisesti mahdollista sen 
eteen, että kierrätysmateriaalien ja 
hyödyllisiä raaka-aineita sisältävän 
jätteen vienti lopetetaan, ja parantamaan 
siten EU:n energiatehokkuutta ja 
pienentämään sen hiilijalanjälkeä; pyytää 
komissiota harkitsemaan tuottajavastuun 
käsitteen käyttöä edelleen tämän 
tavoitteen tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 181
Angelika Niebler

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. vaatii, että mineraalien saatavuuden 
ja kestävän hyödyntämisen takaamiseksi 
mahdollisissa uusissa sekä tarkastettavina 
olevissa direktiiveissä ja asetuksissa 
punnitaan tasapuolisesti ekologisia, 
sosiaalisia ja taloudellisia kysymyksiä; 

Or. de

Tarkistus 182
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. pyytää komissiota toteuttamaan 
toimenpiteitä pysäyttääkseen 
kierrätettävän jätteen ja hyödyllisiä 
raaka-aineita sisältävien aineiden viennin 
sekä parantamaan EU:n resurssien 
käytön tehokkuutta ja vähentämään sen 
riippuvuutta tuonnista; korostaa, miten 
tärkeää on ottaa tuottajat ja kuluttajat 
tähän mukaan;

Or. en

Tarkistus 183
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. korostaa, että uusien metalli- ja 
mineraalikaivosten perustamiseksi 
tarvitaan säännöksissä vahvistettua 
lupaprosessia koskevat avoimemmat ja
ennakoitavammat puite-ehdot 
vaarantamatta ympäristönormeja;

Or. en

Tarkistus 184
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. korostaa, että EU:n on 
käynnistettävä Grönlannin 
itsehallintohallituksen kanssa neuvottelut 
EU:n mahdollisuudesta saada 



PE462.883v01-00 18/70 AM\864926FI.doc

FI

Grönlannin harvinaisia maametalleja;

Or. en

Tarkistus 185
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. panee merkille, että Pohjois-
Euroopan ja Barentsin alueen maissa on 
huomattavia malmi- ja 
mineraaliesiintymiä ja suuria metsiä, 
korkeasti koulutettua työvoimaa ja 
tutkimuskeskuksia, huipputeknologiaa ja 
suotuisa sääntely-ympäristö;
katsoo, että Pohjois-Euroopan alue voi 
vastata merkittävällä tavalla muiden 
eurooppalaisten yhtiöiden raaka-
ainetoimituksia koskeviin tarpeisiin ja 
pienentää siten EU:n riippuvuutta 
tuonnista; katsoo, että meneillään 
olevassa raaka-ainekeskustelussa on 
selvästikin lisättävä tietoisuutta Pohjois-
Euroopan potentiaalista;

Or. en

Tarkistus 186
Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. korostaa, miten tärkeää on edistää 
sellaisten taloudellisten ja oikeudellisten 
välineiden käyttöä, jotka ovat 
verrattavissa niihin, joita käytetään 
parhaiten suoriutuvissa jäsenvaltioissa, 
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mukaan luettuna kaatopaikkakiellot ja 
tuottajavastuun laajentaminen, jotta 
raaka-aineiden tarpeettoman tuhlaamisen 
jatkuminen (laittoman) viennin, 
kaatopaikoille viennin ja polttamisen 
muodossa estetään;

Or. en

Tarkistus 187
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
20 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 c. katsoo, että EU:n teollisuuden 
kilpailukyvyn takaamiseksi raaka-aineita 
on toimitettava kuluttajille kestävällä ja 
toimivalla kuljetusjärjestelmällä, joka 
liittää unionin alueet, joilla on runsaasti 
resursseja, yhteen teollisuuskeskusten 
kanssa; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että Euroopan laajuisten 
liikenneverkkojen (TEN-T) tarkistetut 
suuntaviivat vastaavat teollisuuden 
tarpeita mahdollistamalla raaka-aineiden 
saumattoman saatavuuden;

Or. en

Tarkistus 188
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
20 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 d. katsoo, että on tärkeää edistää 
hallitusten, yliopistojen, teollisuuden ja 
työmarkkinaosapuolten muodostamien 
vahvojen kumppanuuksien tuella 
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alueellisia tai kansallisia raaka-
aineklustereita, joissa EU:n sisäinen 
raaka-ainesektori saa kukoistaa; 
korostaa, että raaka-aineklusterit ja T&K-
investoinnit ovat välttämättömiä niiden 
alueiden talouskasvulle ja 
yhteiskunnalliselle kehitykselle, joilla on 
runsaasti raaka-aineita;

Or. en

Tarkistus 189
Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. panee merkille, miten tärkeä T&K on 
kestävän kaivostoiminnan kannalta ja 
jotta ekologinen jalanjälki ja kielteiset 
sosiaaliset vaikutukset voidaan minimoida;

21. korostaa, miten tärkeää on kehittää 
innovointia ja tutkimusta, jotta uusiin 
haasteisiin voidaan puuttua; panee 
merkille, miten T&K edistää kestävää 
kaivostoimintaa, jotta ympäristöasioiden 
hallinta olisi tehokasta ja ekologinen 
jalanjälki ja kielteiset sosiaaliset 
vaikutukset voitaisiin minimoida; kehottaa 
käyttämään olemassa olevaa teknologiaa 
ja kehittämään uutta teknologiaa 
kaivoshenkilökunnan työolojen 
parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 190
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. panee merkille, miten tärkeä T&K on 
kestävän kaivostoiminnan kannalta ja jotta 

21. toteaa, että yritysten pakolliset 
"palautustoimet" raaka-aineiden kaivun 
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ekologinen jalanjälki ja kielteiset 
sosiaaliset vaikutukset voidaan minimoida;

jälkeen parantavat usein 
kaivannaisalueiden luonnon 
monimuotoisuutta kaivua edeltävään 
tilaan verrattuna; panee merkille, miten 
tärkeä T&K on kestävän kaivostoiminnan 
kannalta ja jotta ekologista jalanjälkeä ja 
mahdollisia kielteisiä sosiaalisia ja 
ekologisia vaikutuksia voidaan minimoida 
entisestään;

Or. en

Tarkistus 191
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. panee merkille, miten tärkeä T&K on 
kestävän kaivostoiminnan kannalta ja jotta 
ekologinen jalanjälki ja kielteiset 
sosiaaliset vaikutukset voidaan minimoida;

21. panee merkille, miten tärkeä T&K on 
kestävän kaivostoiminnan kannalta ja jotta 
ekologinen jalanjälki ja kielteiset 
sosiaaliset vaikutukset voidaan minimoida; 
toteaa, että kaivostoiminnan 
vähentäminen edellyttää ennaltaehkäisy-, 
uusiokäyttö- ja kierrätyskäytäntöjen 
parantamista erityisesti 14 kriittisen 
raaka-aineen osalta;

Or. en

Tarkistus 192
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. panee merkille, miten tärkeä T&K on 
kestävän kaivostoiminnan kannalta ja
jotta ekologinen jalanjälki ja kielteiset 
sosiaaliset vaikutukset voidaan minimoida;

21. panee merkille, miten tärkeä T&K on 
kestävien kaivu-, jalostus- ja 
malmintuotantomenetelmien 
kehittämiselle, jotta ekologinen jalanjälki 
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ja kielteiset sosiaaliset vaikutukset voidaan 
minimoida;

Or. en

Tarkistus 193
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. panee merkille, miten tärkeä T&K on 
kestävän kaivostoiminnan kannalta ja jotta 
ekologinen jalanjälki ja kielteiset 
sosiaaliset vaikutukset voidaan minimoida;

21. panee merkille, miten tärkeä 
innovatiivisen teknologian alan T&K on 
kestävän ja tehokkaan kaivostoiminnan 
kannalta ja jotta ekologinen jalanjälki ja 
kielteiset sosiaaliset vaikutukset voidaan 
minimoida;

Or. en

Tarkistus 194
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa Euroopan komissiota 
toteuttamaan toimenpiteitä, jotka 
kannustavat harkitsemaan tiettyjen 
kaivosten avaamista uudelleen osana 
kestävää kaivostoimintaa, EU:n 
teollisuuden raaka-ainepulaa koskevan 
riskin lieventämisen edistämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 195
Konrad Szymański
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Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. korostaa, miten tärkeää EU:n on 
käyttää omia resurssejaan teollisuutensa 
kilpailukyvyn ja innovoinnin hyväksi; 
korostaa uuden kaivosteknologian 
merkitystä kestävässä kaivostoiminnassa;

Or. en

Tarkistus 196
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. toteaa, miten tärkeää on kehittää 
mineraaleihin liittyvää maankäytön 
suunnittelupolitiikkaa, joka käsittää 
geologisen tietämyskannan;

Or. en

Tarkistus 197
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa osaamisen ja koulutuksen sekä 
geologien ja insinöörien tehtävän tärkeyttä; 
kehottaa komissiota ryhtymään tässä 
yhteydessä tiiviiseen vuoropuheluun 
työmarkkinaosapuolten kanssa;

22. korostaa osaamisen ja koulutuksen sekä 
geologien ja insinöörien tehtävän tärkeyttä; 
kehottaa komissiota ryhtymään tässä 
yhteydessä tiiviiseen vuoropuheluun 
työmarkkinaosapuolten kanssa; kehottaa 
komissiota selvittämään yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten, jäsenvaltioiden ja 
teollisuuden kanssa, minkä verran 
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kriittisten raaka-aineiden tutkimuksen ja 
kehityksen, talteenoton, jalostuksen, 
prosessoinnin ja kierrätyksen alalla 
tarvitaan ja minkä verran alalla on 
saatavilla koulutettua henkilökuntaa 
vuoteen 2012 mennessä, ja tiedottamaan 
tuloksista Euroopan parlamentille; 
kehottaa tältä osin komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan yhteistyössä 
teollisuuden ja yliopistojen kanssa 
kriittisiä mineraaleja koskevaa opetusta 
käynnistämällä yliopistoissa erityisiä 
ohjelmia ja kursseja ja tukemalla tämän 
alan opiskelijoita, valmistuneita, tohtorin 
tutkinnon suorittaneita ja tutkijoita 
stipendein; kannattaa tältä osin tämän 
alan Erasmus-ohjelmia, kuten EMMEP 
(Erasmus Mundus Minerals and 
Environmental Programme) -ohjelmaa;

Or. en

Tarkistus 198
Angelika Niebler

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa osaamisen ja koulutuksen sekä 
geologien ja insinöörien tehtävän tärkeyttä; 
kehottaa komissiota ryhtymään tiiviiseen 
vuoropuheluun työmarkkinaosapuolten 
kanssa;  

22. korostaa osaamisen ja koulutuksen sekä 
geologien ja insinöörien tehtävän tärkeyttä; 
kehottaa komissiota tässä yhteydessä 
edelleen pitkäjänteisesti tukemaan 
eurooppalaisten tukiohjelmien välityksellä 
tapahtuvaa opiskelijavaihtoa ja ryhtymään 
tiiviiseen vuoropuheluun 
työmarkkinaosapuolten kanssa; 

Or. de

Tarkistus 199
Norbert Glante



AM\864926FI.doc 25/70 PE462.883v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa osaamisen ja koulutuksen sekä 
geologien ja insinöörien tehtävän tärkeyttä; 
kehottaa komissiota ryhtymään tässä 
yhteydessä tiiviiseen vuoropuheluun 
työmarkkinaosapuolten kanssa; 

22. korostaa osaamisen ja koulutuksen sekä 
geologien ja insinöörien tehtävän tärkeyttä; 
kehottaa komissiota tässä yhteydessä 
edelleen tukemaan eurooppalaisten 
tukiohjelmien välityksellä tapahtuvaa 
opiskelijavaihtoa ja ryhtymään tiiviiseen 
vuoropuheluun työmarkkinaosapuolten 
kanssa;  

Or. de

Tarkistus 200
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa osaamisen ja koulutuksen sekä 
geologien ja insinöörien tehtävän tärkeyttä; 
kehottaa komissiota ryhtymään tässä 
yhteydessä tiiviiseen vuoropuheluun 
työmarkkinaosapuolten kanssa;

22. korostaa osaamisen ja koulutuksen sekä 
geologien ja insinöörien tehtävän tärkeyttä; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
antamaan lisää tukea EMMEP (Erasmus
Mundus Minerals and Environment 
Programme) -ohjelmalle; kehottaa 
komissiota ryhtymään tässä yhteydessä 
tiiviiseen vuoropuheluun 
työmarkkinaosapuolten kanssa;

Or. en

Tarkistus 201
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
22 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa osaamisen ja koulutuksen sekä 
geologien ja insinöörien tehtävän tärkeyttä; 
kehottaa komissiota ryhtymään tässä 
yhteydessä tiiviiseen vuoropuheluun 
työmarkkinaosapuolten kanssa;

22. korostaa osaamisen ja koulutuksen sekä 
geologien ja insinöörien tehtävän tärkeyttä; 
kehottaa komissiota ryhtymään tässä 
yhteydessä tiiviiseen vuoropuheluun 
työmarkkinaosapuolten kanssa 
varmistaakseen, että EU:n teollisuuteen 
on tulevaisuudessa saatavissa riittävästi 
korkeasti koulutettuja työntekijöitä;

Or. en

Tarkistus 202
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa osaamisen ja koulutuksen sekä 
geologien ja insinöörien tehtävän tärkeyttä; 
kehottaa komissiota ryhtymään tässä 
yhteydessä tiiviiseen vuoropuheluun 
työmarkkinaosapuolten kanssa;

22. korostaa osaamisen ja koulutuksen sekä 
geologien, insinöörien, kaivostyöläisten ja 
muiden työntekijöiden tehtävän tärkeyttä; 
kehottaa komissiota ryhtymään tässä 
yhteydessä tiiviiseen vuoropuheluun 
työmarkkinaosapuolten kanssa;

Or. en

Tarkistus 203
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa osaamisen ja koulutuksen sekä 
geologien ja insinöörien tehtävän tärkeyttä; 
kehottaa komissiota ryhtymään tässä 
yhteydessä tiiviiseen vuoropuheluun 
työmarkkinaosapuolten kanssa;

22. korostaa osaamisen ja koulutuksen sekä 
geologien ja insinöörien tehtävän tärkeyttä; 
kehottaa komissiota ryhtymään tässä 
yhteydessä tiiviiseen vuoropuheluun 
yliopistojen, tutkimuskumppaneiden ja
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työmarkkinaosapuolten kanssa;

Or. en

Tarkistus 204
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa osaamisen ja koulutuksen sekä 
geologien ja insinöörien tehtävän tärkeyttä; 
kehottaa komissiota ryhtymään tässä 
yhteydessä tiiviiseen vuoropuheluun 
työmarkkinaosapuolten kanssa;

22. korostaa osaamisen ja koulutuksen sekä 
geologien ja insinöörien tehtävän tärkeyttä; 
kehottaa komissiota ryhtymään tässä 
yhteydessä tiiviiseen vuoropuheluun 
työmarkkinaosapuolten, yliopistojen ja 
teollisuuden edustajien kanssa;

Or. en

Tarkistus 205
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa osaamisen ja koulutuksen sekä 
geologien ja insinöörien tehtävän tärkeyttä; 
kehottaa komissiota ryhtymään tässä 
yhteydessä tiiviiseen vuoropuheluun 
työmarkkinaosapuolten kanssa;

22. korostaa osaamisen ja koulutuksen sekä 
geologien ja insinöörien tehtävän tärkeyttä; 
kehottaa asiaankuuluvia jäsenvaltioita 
ryhtymään tässä yhteydessä tiiviiseen 
vuoropuheluun työmarkkinaosapuolten 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 206
Vladko Todorov Panayotov
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Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että olemassa olevan EU:n lainsäädännön 
noudattamista valvotaan mahdollisimman 
tiukasti, sisällyttämään kullankaivun 
turvallisuuden ja sitä koskevat 
vaatimukset "Innovaatiounioni"-
lippulaivahankkeen toimiin, antamaan 
kansainväliselle luonnonvarapaneelille 
(International Panel on Sustainable 
Resource Management) (UNEP) erityisen 
kullankaivua koskevan työkohteen, johon 
kuuluu myös turvallisuutta, innovointia, 
kemikaalien käyttöä, laitonta kaivua ja 
pienimuotoista kaivutoimintaa koskevia 
näkökohtia, löytääkseen kestävän 
pitkäaikaisen ratkaisun, jolla taataan, että 
kultaa tuotetaan EU:ssa tai tuodaan
EU:hun käytettäväksi kestävällä tavalla, 
sekä harkitsemaan pienimuotoista 
kaivutoimintaa koskevien Berliini II 
-suuntaviivojen tarkistamista;

Or. en

Tarkistus 207
Angelika Niebler

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa komissiota yhtenäisen EU-
politiikan mukaisesti ottamaan tulevissa 
lainsäädäntöhankkeissa huomioon 
kestävän raaka-ainehankinnan 
eurooppalaisista lähteistä ja lisäksi 
säädösten vaikutusten analysoinnin 
yhteydessä kiinnittämään huomiota 
raaka-ainehankinnan paikallisuuteen 
sekä raaka-aineen saannin turvaamiseen 
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ja raaka-ainevarantoihin pääsyyn 
liittyviin näkökohtiin; 

Or. de

Tarkistus 208
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. katsoo, ettei komission ehdottama 
raaka-aineiden varastointi ole sopiva 
keino taata raaka-aineiden saatavuus; 
korostaa, että mahdollisessa 
varastointiohjelmassa EU:n roolin pitäisi 
rajoittua oikeuskehyksen tarjoamiseen ja 
valvontaan;

Or. en

Tarkistus 209
Lena Ek

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. korostaa Barentsin alueen 
merkitystä luonnonvarojen tuottajana ja 
tärkeiden raaka-aineiden, kuten 
mineraalien, metallien ja 
metsätaloustuotteiden, toimittajana EU:n 
ja kansainvälisille markkinoille;

Or. en

Tarkistus 210
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog
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Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. kehottaa komissiota tehostamaan 
raaka-aineiden talteenottoa 
kunnianhimoisilla kierrätyssäännöillä, 
panemalla jätepuitedirektiivin kunnolla ja 
nopeasti täytäntöön, tuotteiden 
kierrätettävyyttä koskevilla tavoitteilla 
sekä edistämällä kierrätystä ja 
uusiokäyttöä kaikella EU:n 
lainsäädännöllä; 

Or. en

Tarkistus 211
Lena Ek

Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. kehottaa komissiota sisällyttämään 
tavoitteeseensa tuoda eurooppalaisia 
raaka-aineita kuluttajille 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan 
liikenneinfrastruktuurin parantamiseen;

Or. en

Tarkistus 212
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisenä EU:n aikomusta 
harjoittaa raaka-ainediplomatiaa erityisesti 
kriittisiin raaka-aineisiin liittyen; katsoo, 

23. pitää myönteisenä EU:n aikomusta 
harjoittaa raaka-ainediplomatiaa erityisesti 
kriittisiin raaka-aineisiin liittyen; katsoo, 
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että harvinaisia maametalleja koskevat 
ensisijaiset toimet on kehitettävä hyvin 
lyhyellä aikavälillä;

että harvinaisia maametalleja koskevat 
ensisijaiset toimet on kehitettävä hyvin 
lyhyellä aikavälillä; kehottaa komissiota 
vastustamaan kaikenlaisten primaaristen 
tai sekundaaristen raaka-aineiden vienti-
ja/tai tuontirajoituksia kaikissa kahden-
ja monenvälisissä 
kauppaneuvotteluissaan; kehottaa 
komissiota hoitamaan täysipainoisesti 
tehtävänsä edistäessään kaupan 
vapauttamista kaikilla tasoilla, myös 
tehdessään kahden- ja monenvälisiä 
kauppasopimuksia, ja tarvittaessa 
ryhtymään oikeustoimiin WTO:ssa 
päästäkseen lähemmäksi raaka-aineiden 
vapaita markkinoita, joihin hallitukset 
eivät puutu;

Or. en

Tarkistus 213
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisenä EU:n aikomusta 
harjoittaa raaka-ainediplomatiaa erityisesti 
kriittisiin raaka-aineisiin liittyen; katsoo, 
että harvinaisia maametalleja koskevat 
ensisijaiset toimet on kehitettävä hyvin 
lyhyellä aikavälillä;

23. pitää myönteisenä EU:n aikomusta 
harjoittaa raaka-ainediplomatiaa erityisesti 
kriittisiin raaka-aineisiin liittyen; katsoo, 
että harvinaisia maametalleja koskevat 
ensisijaiset toimet on kehitettävä hyvin 
lyhyellä aikavälillä; kehottaa komissiota 
puuttumaan eri politiikanaloja, kuten 
kauppa-, kehitysyhteistyö- ja 
ulkopolitiikan, kattavalla raaka-
ainediplomatiallaan (kahdenväliset 
vuoropuhelut) teollisuuden kannalta 
merkityksellisten raaka-aineiden 
vientirajoituksia koskevaan ongelmaan ja 
muihin kauppaa vääristäviin 
toimenpiteisiin;

Or. en
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Tarkistus 214
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisenä EU:n aikomusta 
harjoittaa raaka-ainediplomatiaa erityisesti 
kriittisiin raaka-aineisiin liittyen; katsoo, 
että harvinaisia maametalleja koskevat 
ensisijaiset toimet on kehitettävä hyvin 
lyhyellä aikavälillä;

23. pitää myönteisenä EU:n aikomusta 
harjoittaa raaka-ainediplomatiaa, joka 
perustuu demokratian periaatteiden 
vahvistamiseen, avoimuuteen, 
vastavuoroisuuteen, kestävään 
kehitykseen ja vaurauden jakamiseen; 
katsoo, että harvinaisia maametalleja 
koskevat ensisijaiset toimet on kehitettävä 
hyvin lyhyellä aikavälillä;

Or. es

Tarkistus 215
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisenä EU:n aikomusta 
harjoittaa raaka-ainediplomatiaa erityisesti 
kriittisiin raaka-aineisiin liittyen; katsoo, 
että harvinaisia maametalleja koskevat 
ensisijaiset toimet on kehitettävä hyvin 
lyhyellä aikavälillä;

23. pitää myönteisenä EU:n aikomusta 
harjoittaa raaka-ainediplomatiaa erityisesti 
kriittisiin raaka-aineisiin liittyen; katsoo, 
että harvinaisia maametalleja koskevat 
ensisijaiset toimet on kehitettävä hyvin 
lyhyellä aikavälillä; kehottaa komissiota 
vastustamaan kaikenlaisten primaaristen 
tai sekundaaristen raaka-aineiden vienti-
ja/tai tuontirajoituksia kaikissa kahden-
ja monenvälisissä 
kauppaneuvotteluissaan;

Or. en
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Tarkistus 216
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisenä EU:n aikomusta 
harjoittaa raaka-ainediplomatiaa erityisesti 
kriittisiin raaka-aineisiin liittyen; katsoo, 
että harvinaisia maametalleja koskevat 
ensisijaiset toimet on kehitettävä hyvin 
lyhyellä aikavälillä;

23. pitää myönteisenä EU:n aikomusta 
harjoittaa aktiivista raaka-ainediplomatiaa 
erityisesti kriittisiin raaka-aineisiin liittyen; 
katsoo, että harvinaisia maametalleja 
koskevat ensisijaiset toimet on kehitettävä 
hyvin lyhyellä aikavälillä; kehottaa 
komissiota ottamaan harvinaisten 
maametallien alan eurooppalaiset 
sidosryhmät mukaan tällaisten toimien 
määrittämiseen;

Or. en

Tarkistus 217
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisenä EU:n aikomusta 
harjoittaa raaka-ainediplomatiaa erityisesti 
kriittisiin raaka-aineisiin liittyen; katsoo, 
että harvinaisia maametalleja koskevat 
ensisijaiset toimet on kehitettävä hyvin 
lyhyellä aikavälillä;

23. pitää myönteisenä EU:n aikomusta 
harjoittaa raaka-ainediplomatiaa erityisesti 
kriittisiin raaka-aineisiin liittyen; katsoo, 
että harvinaisia maametalleja koskevat 
konkreettiset ensisijaiset toimet sekä 
niiden kestäviä sisäisiä toimituksia ja 
niiden eurooppalaista lisäarvoa koskeva 
kattava kansainvälinen strategia on 
kehitettävä hyvin lyhyellä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 218
Bendt Bendtsen
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Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisenä EU:n aikomusta 
harjoittaa raaka-ainediplomatiaa erityisesti 
kriittisiin raaka-aineisiin liittyen; katsoo, 
että harvinaisia maametalleja koskevat 
ensisijaiset toimet on kehitettävä hyvin 
lyhyellä aikavälillä;

23. pitää myönteisenä EU:n aikomusta 
harjoittaa raaka-ainediplomatiaa erityisesti 
kriittisiin raaka-aineisiin liittyen; korostaa, 
että harvinaisia maametalleja koskeva 
ensisijainen toimenpide on tärkein 
poliittinen toimenpide hyvin lyhyellä 
aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 219
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisenä EU:n aikomusta
harjoittaa raaka-ainediplomatiaa erityisesti 
kriittisiin raaka-aineisiin liittyen; katsoo, 
että harvinaisia maametalleja koskevat 
ensisijaiset toimet on kehitettävä hyvin 
lyhyellä aikavälillä;

23. panee merkille EU:n aikomuksen
harjoittaa raaka-ainediplomatiaa erityisesti 
kriittisiin raaka-aineisiin liittyen; katsoo, 
että harvinaisia maametalleja koskevat 
ensisijaiset toimet on kehitettävä hyvin 
lyhyellä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 220
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. korostaa, että puun kysyntä ylittää 
tällä hetkellä käytettävissä olevan määrän 
ja että tämä suuntaus on Euroopan 
unionissa kasvussa; katsoo, että metsien 
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hupenemisen ehkäisemiseksi ja 
jalostamattoman puuraaka-aineen (tukki) 
vuotojen rajoittamiseksi ja siten 
puuteollisuuden jatkuvuuden 
takaamiseksi ja luonnon suojelemiseksi 
on hyväksyttävä strategia metsien 
resurssien kestävästä hallinnasta paitsi 
Euroopan unionin sisällä myös sen 
ulkopuolella; kehottaa komissiota 
jatkamaan ja tehostamaan vuoropuhelua 
niiden kolmansien maiden kanssa, joilla 
on huomattavasti metsää, ja ensisijaisesti 
assosioituneiden maiden kanssa; 

Or. fr

Tarkistus 221
Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. on huolissaan kasvavasta 
kaupparajoitteiden ja kilpailun 
vääristymien määrästä kolmansien 
maiden kanssa käytävässä raaka-
ainekaupassa; suhtautuu myönteisesti 
komission pyrkimyksiin torjua tätä 
kehitystä kahdenvälisellä ja 
monenkeskisellä tasolla; kannustaa 
komissiota jatkamaan strategiaansa 
raaka-ainekaupan vientitullien ja 
kilpailun vääristymien kitkemisessä ja 
kieltämään vientitullit kaikissa 
tulevaisuudessa tehtävissä 
kahdenvälisissä kauppasopimuksissa;

Or. de

Tarkistus 222
Vladko Todorov Panayotov
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Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa komissiota hyödyntämään 
kaikkia kansainvälisiä verkostojaan, myös 
ulkosuhdehallintoaan, parantaakseen 
suhteitaan raaka-aineita ja kriittisiä 
raaka-aineita toimittaviin maihin ja 
alueisiin ja helpottaakseen siten raaka-
aineiden ja erityisesti kriittisten raaka-
aineiden kansainvälistä kauppaa; 
korostaa, että vankka tuki 
luonnonvaroiltaan rikkaiden maiden 
taloudelliselle, sosiaaliselle ja ekologiselle 
kehitykselle voisi auttaa kehittämään 
vakaita ja demokraattisia instituutioita, 
mikä parantaisi mahdollisuuksia
laajentaa raaka-ainekauppaa ja 
-toimituksia ja turvata ne;

Or. en

Tarkistus 223
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. katsoo, että EU:n raaka-
ainepolitiikassa pitäisi ottaa kunnolla 
huomioon kehitysmaiden kestävä 
talouskasvu ja niiden erityiset 
sosiaalinormit (SEUT:n 208 artiklan 
mukaisesti) ja taata 
kehitysyhteistyöpolitiikan ja raaka-aineita 
koskevan aloitteen keskinäinen 
johdonmukaisuus; katsoo siksi, että EU:n 
pitäisi myös auttaa kehitysmaita 
monipuolistamaan talouksiaan, 
vähentämään riippuvuuttaan raaka-
aineiden viennistä ja kasvattamaan 
tuotteidensa arvoa kotimaisella 
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valmistuksella ja jalostuksella; 

Or. en

Tarkistus 224
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. maailman raaka-ainevarantojen 
epätasaisen maantieteellisen 
jakautumisen vuoksi raaka-ainepolitiikka 
on altis monopolisoitumiselle, mistä voi 
seurata oikeuttamattomia taloudellisia ja 
poliittisia vaatimuksia, jotka liitetään 
raaka-aineiden ja strategisten 
materiaalien myyntiin; tämän vuoksi on 
välttämätöntä suojella unionin 
jäsenvaltioiden alueella sijaitsevia raaka-
ainevarantoja sekä niiden tehokasta 
hyödyntämistä toissijaisuusperiaatetta 
noudattaen;

Or. pl

Tarkistus 225
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa komissiota arvioimaan 
tarvetta perustaa kriittisten raaka-
aineiden, erityisesti harvinaisten 
maametallien, varastointimekanismi, jolla 
turvattaisiin eurooppalaisten yhtiöiden 
mahdollisuus saada vihreillä aloilla, 
huipputeknologiassa, 
puolustusteollisuudessa ja 
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terveydenhoitoalalla käytettäviä 
strategisia raaka-aineita, sekä suojautua 
monopolistisilta paineilta ja hintojen 
nousulta;

Or. en

Tarkistus 226
Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. kehottaa komissiota harjoittamaan 
raaka-aineiden suhteen johdonmukaista 
kauppapolitiikkaa poistaakseen hyvän 
kauppatavan vastaiset käytännöt, kuten 
vientirajoitukset, vientiverot ja niin 
sanotun kaksoishinnoittelun 
kansainvälisellä ja kahdenvälisellä 
tasolla;

Or. en

Tarkistus 227
Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
23 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 c. kehottaa komissiota suhtautumaan 
tiukasti vientirajoitusten poistamiseen, 
vientiveroihin ja niin sanottuun raaka-
aineiden kaksoishinnoitteluun kaikissa 
tulevaisuudessa tehtävissä 
kahdenvälisissä 
vapaakauppasopimuksissa;

Or. en
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Tarkistus 228
Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
23 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 d. muistuttaa komissiolle, että kauppa-, 
ympäristö-, kehitysyhteistyö-, tutkimus- ja 
ulkopolitiikan kaltaisten politiikanalojen 
on tuettava raaka-ainetoimituksia 
koskevaa yhteistä politiikkaa;

Or. en

Tarkistus 229
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää resurssien hankkimista yritysten 
velvollisuutena; pyytää kuitenkin
komissiota harkitsemaan, miten 
eurooppalaisen raaka-ainealan 
holdingyhtiön kaltaisia ideoita voitaisiin 
tukea muuten kuin taloudellisesti;

24. pitää resurssien hankkimista yritysten 
velvollisuutena; panee merkille pk-
yritysten vaikeudet hankkia resursseja; 
pyytää siksi komissiota harkitsemaan, 
miten eurooppalaisen raaka-ainealan 
holdingyhtiön kaltaisia ideoita voitaisiin 
tukea muuten kuin taloudellisesti;

Or. en

Tarkistus 230
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää resurssien hankkimista yritysten 24. pitää resurssien hankkimista yritysten 



PE462.883v01-00 40/70 AM\864926FI.doc

FI

velvollisuutena; pyytää kuitenkin 
komissiota harkitsemaan, miten 
eurooppalaisen raaka-ainealan 
holdingyhtiön kaltaisia ideoita voitaisiin 
tukea muuten kuin taloudellisesti;

velvollisuutena; pyytää kuitenkin 
komissiota harkitsemaan, miten 
eurooppalaisen raaka-ainealan 
holdingyhtiön kaltaisia ideoita voitaisiin 
tukea muuten kuin taloudellisesti; pyytää 
komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan 
Japanin JOGMEC-yhtiötä huolellisesti;

Or. en

Tarkistus 231
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa perustamaan 
jäsenvaltioihin strategisiin metalleihin 
keskittyviä komiteoita, jotka tekisivät 
keskenään yhteistyötä eurooppalaisen 
raaka-ainestrategian pohjalta; tämä 
strategia koskisi talous-, kaivos- ja 
teollisuuspolitiikan sekä kansainvälisen 
politiikan synergiaetuja, ja sen tavoitteena 
olisi turvata strategisten raaka-aineiden 
toimitukset;

Or. fr

Tarkistus 232
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. korostaa resurssien 
toimitusvarmuuden turvaamisen olevan 
EU:n kauppapolitiikan sekä yhteisen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeinen 
tehtävä; katsoo, että siksi se on 



AM\864926FI.doc 41/70 PE462.883v01-00

FI

sisällytettävä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon ja korkean 
edustajan / komission 
varapuheenjohtajan asialistalle;

Or. en

Tarkistus 233
Lena Ek

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. korostaa, että EU:n raaka-
ainekauppapolitiikan pitäisi perustua 
vapaakauppaan ja taata, että kehitysmaat 
voivat hyötyä raaka-aineiden 
kansainvälisestä kaupasta;

Or. en

Tarkistus 234
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa komissiota arvioimaan 
WTO:ssa käsiteltävän Kiinaa koskevan 
valituksen tuloksia ja tarvittaessa 
hyödyntämään vastaisuudessa WTO-
mekanismia;

25. kehottaa komissiota arvioimaan 
WTO:ssa käsiteltävän Kiinaa koskevan 
valituksen tuloksia ja tarvittaessa 
hyödyntämään vastaisuudessa WTO-
mekanismia; kehottaa komissiota 
jatkamaan pyrkimyksiään saada aikaan 
monikansallisella tasolla, ihanteellisesti 
WTO:ssa, sopimus raaka-aineiden 
vientiverokiellosta;

Or. en
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Tarkistus 235
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa komissiota arvioimaan 
WTO:ssa käsiteltävän Kiinaa koskevan 
valituksen tuloksia ja tarvittaessa
hyödyntämään vastaisuudessa WTO-
mekanismia;

25. kehottaa komissiota arvioimaan 
WTO:ssa käsiteltävän Kiinaa koskevan 
valituksen tuloksia ja edistämään 
aktiivisemmin läheisessä yhteistyössä 
kansainvälisten kumppaniensa kanssa 
WTO-mekanismin hyödyntämistä 
tulevaisuudessa sen ollessa tarpeen;

Or. en

Tarkistus 236
Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. vaatii, että valtioille, jotka 
talouspoliittisista syistä vaikeuttavat 
raaka-ainekauppaa perusteettomilla, 
kilpailua vääristävillä tai muilla 
toimenpiteillä, ei tulisi myöntää 
helpotettua pääsyä Euroopan 
sisämarkkinoille yleisen 
tullietuusjärjestelmän (GSP) perusteella 
ja kehottaa komissiota tässä yhteydessä 
uudistamaan yleistä tullietuusjärjestelmää 
siten, että sen käyttö olisi mahdollista 
keskeyttää väliaikaisesti osittain tai täysin, 
jos raaka-ainekauppaa vaikeutetaan 
perusteettomasti; 

Or. de
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Tarkistus 237
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. kehottaa komissiota käyttämään 
poliittista vaikutusvaltaansa 
uudistaakseen vientirajoituksia koskevia 
monenvälisiä sääntöjä; kehottaa 
komissiota tukemaan uudistusohjelmaa, 
jossa pitäisi määrittää selvästi kaikki 
poikkeustilanteet, joiden nojalla WTO:n 
jäsenvaltiot voisivat ottaa käyttöön 
vientirajoituksia, ja jossa kiinnitettäisiin 
erityistä huomiota tällaisten 
toimenpiteiden käynnistysmekanismeihin, 
kestoon ja laajuuteen; pyytää, että 
komission toimet tällä alalla olisivat 
johdonmukaisia EU:n muiden sellaisten 
ensisijaisten politiikkojen kanssa, joilla 
edistetään köyhien kehitysmaiden 
talouskehitystä tai ekologista kestävyyttä –
tai päinvastoin, mikä tarkoittaa sitä, että 
EU:n muiden politiikkojen pitäisi olla 
johdonmukaisia sen raaka-ainestrategian 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 238
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. pyytää komissiota sisällyttämään 
alueellisiin, kahdenvälisiin ja 
monenvälisiin vapaakauppasopimuksiin 
raaka-aineisiin liittyviä vääristäviä 
käytäntöjä (kaksoishinnoittelua, 
vientirajoituksia) koskevan kiellon;
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Or. en

Tarkistus 239
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
25 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 b. pyytää komissiota harkitsemaan 
uudelleen etuuskohtelun myöntämistä 
pääsyssä EU:n markkinoille uuden 
yleisen tullietuusjärjestelmän nojalla, jos 
raaka-aineiden kaupassa ilmenee 
vääristäviä käytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 240
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. panee merkille Afrikan ja EU:n välisten 
suhteiden ja kesäkuussa 2010 tehdyn Addis 
Abeban sopimuksen merkityksen; 
painottaa, että tämä kumppanuus perustuu 
molemminpuolisiin etuihin;

26. panee merkille Afrikan ja EU:n välisten 
suhteiden ja kesäkuussa 2010 tehdyn Addis 
Abeban sopimuksen merkityksen; 
painottaa, että tämä kumppanuus perustuu 
molemminpuolisiin etuihin; katsoo, että 
kestävän kaivostoiminnan edistämiseksi 
on tärkeää vaihtaa parhaita käytäntöjä, 
jotka koskevat hyvää hallintoa, resurssien 
käytön tehostamista, uusiokäyttöä ja 
kierrätystä, rikastushiekan ja kivijätteen 
käsittelyä, kaivosperinnön elvyttämistä, 
turvallisuutta ja terveyttä, työntekijöiden 
suojelua ja lapsityön torjumista;

Or. en
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Tarkistus 241
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. panee merkille Afrikan ja EU:n välisten 
suhteiden ja kesäkuussa 2010 tehdyn Addis 
Abeban sopimuksen merkityksen; 
painottaa, että tämä kumppanuus perustuu 
molemminpuolisiin etuihin;

26. panee merkille Afrikan ja EU:n välisten 
suhteiden ja kesäkuussa 2010 tehdyn Addis 
Abeban sopimuksen merkityksen; 
painottaa, että tämä kumppanuus perustuu 
molemminpuolisiin etuihin; huomauttaa, 
että Afrikan unioni totesi Afrikan 
kaivostoimintaa koskevassa visiossa, 
etteivät Afrikan maat ole toistaiseksi 
kyenneet hyötymään kilpailuedusta, joka 
niillä on luonnonvarojen alalla; katsoo 
siksi, että on harkittava toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan, että luonnonvaroihin 
liittyvä vauraus hyödyttää 
luonnonvaroiltaan rikkaiden maiden 
väestöä;

Or. en

Tarkistus 242
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää valitettavana, ettei tiedonannossa 
nimetä muita alueita tai valtioita; kehottaa 
komissiota perustamaan muitakin 
molemminpuolisesti edullisia 
kumppanuuksia luonnonvaroiltaan 
rikkaiden maiden kanssa; katsoo, että EU:n 
olisi tarjottava infrastruktuureja ja 
luonnonvaroja koskevia kumppanuuksia; 
kehottaa EU:ta tukemaan 
luonnonvaroiltaan rikkaita kehitysmaita 
niiden geologian alan osaamisen 
kehittämisessä; ehdottaa tässä yhteydessä 

27. pitää valitettavana, ettei tiedonannossa 
nimetä muita alueita tai valtioita; kehottaa 
komissiota seuraamaan tiiviisti 
luonnonvaroiltaan rikkaiden maiden, 
erityisesti totalitaaristen hallitusten 
johtamien maiden, tekemiä kansainvälisiä 
sopimuksia, joissa määrätään 
yksinomaisesta oikeudesta saada 
luonnonvaroja, sekä käyttämään kaikkia 
mahdollisia diplomaattisia keinoja 
varmistaakseen kyseisten luonnonvarojen 
oikeudenmukaisen saatavuuden ja 
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yhteistyössä rahoitettavien professuurien 
perustamista geologisiin tiedekuntiin;

turvatakseen kansainvälistä kauppaa 
koskevien lakien asianmukaisen 
toiminnan; kehottaa komissiota 
perustamaan muitakin molemminpuolisesti 
edullisia kumppanuuksia 
luonnonvaroiltaan rikkaiden maiden 
kanssa; katsoo, että EU:n olisi tarjottava 
infrastruktuureja ja luonnonvaroja, 
osaamista ja luonnonvaroja sekä 
koulutusta ja luonnonvaroja koskevia 
kumppanuuksia; kehottaa EU:ta tukemaan 
luonnonvaroiltaan rikkaita kehitysmaita 
niiden geologian alan osaamisen 
kehittämisessä; ehdottaa tässä yhteydessä 
yhteistyössä rahoitettavien professuurien 
perustamista geologisiin tiedekuntiin;

Or. en

Tarkistus 243
Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää valitettavana, ettei tiedonannossa 
nimetä muita alueita tai valtioita; kehottaa 
komissiota perustamaan muitakin
molemminpuolisesti edullisia 
kumppanuuksia luonnonvaroiltaan 
rikkaiden maiden kanssa; katsoo, että EU:n 
olisi tarjottava infrastruktuureja ja 
luonnonvaroja koskevia kumppanuuksia; 
kehottaa EU:ta tukemaan 
luonnonvaroiltaan rikkaita kehitysmaita 
niiden geologian alan osaamisen 
kehittämisessä; ehdottaa tässä yhteydessä 
yhteistyössä rahoitettavien professuurien 
perustamista geologisiin tiedekuntiin;

27. pitää valitettavana, ettei tiedonannossa 
nimetä muita alueita tai valtioita; kehottaa 
komissiota löytämään vaihtoehtoisia 
raaka-aineresursseja, jotta vältetään 
riippuvuus pienestä määrästä maita, ja 
perustamaan tässä mielessä 
molemminpuolisesti edullisia 
kumppanuuksia luonnonvaroiltaan 
rikkaiden maiden kanssa; katsoo, että EU:n 
olisi tarjottava infrastruktuureja ja 
luonnonvaroja koskevia kumppanuuksia; 
kehottaa EU:ta tukemaan 
luonnonvaroiltaan rikkaita kehitysmaita 
niiden geologian alan osaamisen 
kehittämisessä; ehdottaa tässä yhteydessä 
yhteistyössä rahoitettavien professuurien 
perustamista geologisiin tiedekuntiin;

Or. en
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Tarkistus 244
Ioan Enciu

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää valitettavana, ettei tiedonannossa 
nimetä muita alueita tai valtioita; kehottaa 
komissiota perustamaan muitakin 
molemminpuolisesti edullisia 
kumppanuuksia luonnonvaroiltaan 
rikkaiden maiden kanssa; katsoo, että EU:n 
olisi tarjottava infrastruktuureja ja 
luonnonvaroja koskevia kumppanuuksia; 
kehottaa EU:ta tukemaan 
luonnonvaroiltaan rikkaita kehitysmaita 
niiden geologian alan osaamisen 
kehittämisessä; ehdottaa tässä yhteydessä 
yhteistyössä rahoitettavien professuurien 
perustamista geologisiin tiedekuntiin;

27. pitää valitettavana, ettei tiedonannossa 
nimetä muita alueita tai valtioita; kehottaa 
komissiota perustamaan muitakin 
molemminpuolisesti edullisia 
kumppanuuksia luonnonvaroiltaan 
rikkaiden maiden kanssa; pitää EU:n 
vapaakauppasopimuksia hyvin tärkeänä 
keinona varmistaa, että eurooppalaiset 
yritykset voivat saada raaka-aineita 
suoraan; katsoo, että EU:n olisi tarjottava 
infrastruktuureja ja luonnonvaroja koskevia 
kumppanuuksia; kehottaa EU:ta tukemaan 
luonnonvaroiltaan rikkaita kehitysmaita 
niiden geologian alan osaamisen 
kehittämisessä; ehdottaa tässä yhteydessä 
yhteistyössä rahoitettavien professuurien 
perustamista geologisiin tiedekuntiin;

Or. en

Tarkistus 245
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää valitettavana, ettei tiedonannossa 
nimetä muita alueita tai valtioita; kehottaa 
komissiota perustamaan muitakin 
molemminpuolisesti edullisia 
kumppanuuksia luonnonvaroiltaan 
rikkaiden maiden kanssa; katsoo, että EU:n 
olisi tarjottava infrastruktuureja ja 
luonnonvaroja koskevia kumppanuuksia; 

27. pitää valitettavana, ettei tiedonannossa 
nimetä muita alueita tai valtioita; kehottaa 
komissiota perustamaan muitakin 
molemminpuolisesti edullisia 
kumppanuuksia luonnonvaroiltaan 
rikkaiden maiden kanssa, esimerkiksi 
tekemään tarkistetun 
kumppanuussopimuksen Grönlannin 
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kehottaa EU:ta tukemaan 
luonnonvaroiltaan rikkaita kehitysmaita 
niiden geologian alan osaamisen 
kehittämisessä; ehdottaa tässä yhteydessä
yhteistyössä rahoitettavien professuurien 
perustamista geologisiin tiedekuntiin;

itsehallintohallituksen kanssa; katsoo, että 
EU:n olisi tarjottava infrastruktuureja ja 
luonnonvaroja koskevia kumppanuuksia; 
kehottaa EU:ta tukemaan 
luonnonvaroiltaan rikkaita kehitysmaita 
niiden geologian alan osaamisen 
kehittämisessä; ehdottaa tässä yhteydessä 
yhteistyössä rahoitettavien professuurien 
perustamista geologisiin tiedekuntiin;

Or. en

Tarkistus 246
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää valitettavana, ettei tiedonannossa 
nimetä muita alueita tai valtioita; kehottaa 
komissiota perustamaan muitakin 
molemminpuolisesti edullisia 
kumppanuuksia luonnonvaroiltaan 
rikkaiden maiden kanssa; katsoo, että EU:n 
olisi tarjottava infrastruktuureja ja 
luonnonvaroja koskevia kumppanuuksia; 
kehottaa EU:ta tukemaan 
luonnonvaroiltaan rikkaita kehitysmaita 
niiden geologian alan osaamisen 
kehittämisessä; ehdottaa tässä yhteydessä 
yhteistyössä rahoitettavien professuurien 
perustamista geologisiin tiedekuntiin;

27. pitää valitettavana, ettei tiedonannossa 
nimetä muita alueita tai valtioita; kehottaa 
komissiota perustamaan muitakin 
molemminpuolisesti edullisia 
kumppanuuksia luonnonvaroiltaan 
rikkaiden maiden kanssa, esimerkiksi 
tekemään tarkistetun 
kumppanuussopimuksen Grönlannin 
itsehallintohallituksen kanssa; katsoo, että 
EU:n olisi tarjottava infrastruktuureja ja 
luonnonvaroja koskevia kumppanuuksia, 
joihin osallistuisi eurooppalaisia yhtiöitä; 
kehottaa EU:ta tukemaan 
luonnonvaroiltaan rikkaita kehitysmaita 
niiden geologian alan osaamisen 
kehittämisessä; ehdottaa tässä yhteydessä 
yhteistyössä rahoitettavien professuurien 
perustamista geologisiin tiedekuntiin;

Or. en

Tarkistus 247
Silvia-Adriana Ţicău
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Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää valitettavana, ettei tiedonannossa 
nimetä muita alueita tai valtioita; kehottaa 
komissiota perustamaan muitakin 
molemminpuolisesti edullisia 
kumppanuuksia luonnonvaroiltaan 
rikkaiden maiden kanssa; katsoo, että EU:n 
olisi tarjottava infrastruktuureja ja 
luonnonvaroja koskevia kumppanuuksia; 
kehottaa EU:ta tukemaan 
luonnonvaroiltaan rikkaita kehitysmaita 
niiden geologian alan osaamisen 
kehittämisessä; ehdottaa tässä yhteydessä 
yhteistyössä rahoitettavien professuurien 
perustamista geologisiin tiedekuntiin;

27. pitää valitettavana, ettei tiedonannossa 
nimetä muita alueita tai valtioita; kehottaa 
komissiota perustamaan muitakin 
molemminpuolisesti edullisia 
kumppanuuksia luonnonvaroiltaan 
rikkaiden maiden kanssa kuten Pohjois-
Amerikan ja Aasian maiden, Australian 
ja Mercosurin alueen; katsoo, että EU:n 
olisi tarjottava infrastruktuureja ja 
luonnonvaroja koskevia kumppanuuksia; 
kehottaa EU:ta tukemaan 
luonnonvaroiltaan rikkaita kehitysmaita, 
kuten Intiaa ja Brasiliaa, niiden geologian 
alan osaamisen kehittämisessä; ehdottaa 
tässä yhteydessä yhteistyössä rahoitettavien 
professuurien perustamista geologisiin 
tiedekuntiin;

Or. ro

Tarkistus 248
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää valitettavana, ettei tiedonannossa 
nimetä muita alueita tai valtioita; kehottaa 
komissiota perustamaan muitakin 
molemminpuolisesti edullisia 
kumppanuuksia luonnonvaroiltaan 
rikkaiden maiden kanssa; katsoo, että EU:n 
olisi tarjottava infrastruktuureja ja 
luonnonvaroja koskevia kumppanuuksia; 
kehottaa EU:ta tukemaan 
luonnonvaroiltaan rikkaita kehitysmaita 
niiden geologian alan osaamisen 
kehittämisessä; ehdottaa tässä yhteydessä 
yhteistyössä rahoitettavien professuurien 

27. pitää valitettavana, ettei tiedonannossa 
nimetä muita alueita tai valtioita; kehottaa 
komissiota edistämään muitakin 
molemminpuolisesti edullisia 
kumppanuuksia luonnonvaroiltaan 
rikkaiden Aasian ja Latinalaisen 
Amerikan maiden kanssa; katsoo, että 
EU:n olisi tarjottava infrastruktuureja ja 
luonnonvaroja koskevia kumppanuuksia; 
kehottaa EU:ta tukemaan 
luonnonvaroiltaan rikkaita kehitysmaita 
niiden geologian alan ja kaivostoimintaa ja 
mineraalien käsittelyä koskevan 
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perustamista geologisiin tiedekuntiin; osaamisen kehittämisessä; ehdottaa tässä 
yhteydessä yhteistyössä rahoitettavien 
professuurien perustamista geologisiin 
tiedekuntiin;

Or. en

Tarkistus 249
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. on huolestunut siitä, ettei Kiinan kanssa 
tehtävää yhteistyötä varten ole määritelty 
strategiaa; korostaa, että on tarpeen käydä 
teknologiaa koskevaa vuoropuhelua Kiinan 
kanssa; kehottaa komissiota tutkimaan, 
miten voitaisiin perustaa kriittisiin raaka-
aineisiin liittyvää kestävää kaivostoimintaa 
sekä tällaisten raaka-aineiden korvaamista 
ja kierrätystä koskevia pilottihankkeita 
Kiinan kanssa;

28. ottaa huomioon, että jotkin kehittyvät 
maat, erityisesti Kiina, hankkivat raaka-
aineita eri puolilta maailmaa, erityisesti 
Afrikasta, ja katsoo, että niiden politiikka 
saattaa vaarantaa Euroopan unionin 
mahdollisuuden saada hyödykkeitä 
kyseiseltä mantereelta; on huolestunut 
siitä, ettei Kiinan kanssa käytävää 
vuoropuhelua ja tehtävää yhteistyötä 
varten ole määritelty strategiaa; korostaa, 
että on tarpeen käydä kauppaa ja 
teknologiaa koskevaa vuoropuhelua Kiinan 
kanssa; kehottaa komissiota tutkimaan, 
miten Kiinan kanssa voitaisiin perustaa 
kriittisiin raaka-aineisiin liittyvää kestävää 
kaivostoimintaa sekä tällaisten raaka-
aineiden korvaamista ja kierrätystä 
koskevia pilottihankkeita, jotka auttaisivat 
myös parantamaan raaka-aineiden 
toimitusvarmuutta Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 250
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
28 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. on huolestunut siitä, ettei Kiinan kanssa 
tehtävää yhteistyötä varten ole määritelty 
strategiaa; korostaa, että on tarpeen käydä 
teknologiaa koskevaa vuoropuhelua Kiinan 
kanssa; kehottaa komissiota tutkimaan, 
miten voitaisiin perustaa kriittisiin raaka-
aineisiin liittyvää kestävää kaivostoimintaa 
sekä tällaisten raaka-aineiden korvaamista 
ja kierrätystä koskevia pilottihankkeita 
Kiinan kanssa;

28. on huolestunut siitä, ettei Kiinan kanssa 
tehtävää yhteistyötä varten ole määritelty
strategiaa; korostaa, että on tarpeen käydä 
teknologiaa koskevaa vuoropuhelua Kiinan 
kanssa; kehottaa komissiota tutkimaan, 
miten voitaisiin perustaa kriittisiin raaka-
aineisiin liittyvää kestävää kaivostoimintaa 
ja mineraalien jalostusta sekä tällaisten 
raaka-aineiden korvaamista, tehokasta 
käyttöä ja kierrätystä koskevia 
pilottihankkeita Kiinan kanssa molempien 
osapuolten eduksi; kannattaa myös 
voimakkaasti samanlaisen kahdenvälisen 
vuoropuhelun käymistä Brasilian 
kaltaisten kynnystalouksien kanssa 
olennaisista raaka-ainekysymyksistä; 
kehottaa komissiota käsittelemään raaka-
ainekysymystä samalla tavalla Euroopan 
naapuruuspolitiikassa;

Or. en

Tarkistus 251
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. on huolestunut siitä, ettei Kiinan kanssa 
tehtävää yhteistyötä varten ole määritelty 
strategiaa; korostaa, että on tarpeen käydä 
teknologiaa koskevaa vuoropuhelua Kiinan 
kanssa; kehottaa komissiota tutkimaan, 
miten voitaisiin perustaa kriittisiin raaka-
aineisiin liittyvää kestävää kaivostoimintaa 
sekä tällaisten raaka-aineiden korvaamista 
ja kierrätystä koskevia pilottihankkeita 
Kiinan kanssa;

28. on huolestunut siitä, ettei Kiinan kanssa 
tehtävää yhteistyötä tai edes sen kanssa 
käytävää kilpailua varten ole määritelty 
strategiaa; korostaa, että on tarpeen käydä 
teknologiaa koskevaa vuoropuhelua Kiinan 
kanssa; kehottaa komissiota tutkimaan, 
miten voitaisiin perustaa kriittisiin raaka-
aineisiin liittyvää kestävää kaivostoimintaa 
sekä tällaisten raaka-aineiden korvaamista 
ja kierrätystä koskevia pilottihankkeita 
Kiinan kanssa; kehottaa komissiota 
arvioimaan Kiinasta tuotujen raaka-
aineiden, erityisesti harvinaisten 
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maametallien ja myös niitä sisältävien 
lopputuotteiden, ympäristövaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 252
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. on huolestunut siitä, ettei Kiinan kanssa 
tehtävää yhteistyötä varten ole määritelty 
strategiaa; korostaa, että on tarpeen käydä 
teknologiaa koskevaa vuoropuhelua Kiinan 
kanssa; kehottaa komissiota tutkimaan, 
miten voitaisiin perustaa kriittisiin raaka-
aineisiin liittyvää kestävää kaivostoimintaa 
sekä tällaisten raaka-aineiden korvaamista 
ja kierrätystä koskevia pilottihankkeita 
Kiinan kanssa;

28. on huolestunut siitä, ettei Kiinan ja 
muiden keskeisten kansainvälisten 
toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä 
varten ole määritelty strategiaa; korostaa, 
että on tarpeen käydä teknologiaa koskevaa 
vuoropuhelua Kiinan kanssa; kehottaa 
komissiota tutkimaan, miten voitaisiin 
perustaa kriittisiin raaka-aineisiin liittyvää 
kestävää kaivostoimintaa sekä tällaisten 
raaka-aineiden korvaamista ja kierrätystä 
koskevia pilottihankkeita keskeisten 
kansainvälisten toimijoiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 253
Ioan Enciu

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. on huolestunut siitä, ettei Kiinan kanssa 
tehtävää yhteistyötä varten ole määritelty 
strategiaa; korostaa, että on tarpeen käydä 
teknologiaa koskevaa vuoropuhelua Kiinan 
kanssa; kehottaa komissiota tutkimaan, 
miten voitaisiin perustaa kriittisiin raaka-
aineisiin liittyvää kestävää kaivostoimintaa 
sekä tällaisten raaka-aineiden korvaamista 

28. on huolestunut siitä, ettei Kiinan kanssa 
tehtävää yhteistyötä varten ole määritelty 
strategiaa, ja pitää tätä ongelmallisena 
siksi, että Kiina hallitsee huomattavaa 
osaa raaka-ainemarkkinoista; korostaa, 
että on tarpeen käydä teknologiaa koskevaa 
vuoropuhelua Kiinan kanssa; kehottaa 
komissiota tutkimaan, miten voitaisiin 
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ja kierrätystä koskevia pilottihankkeita 
Kiinan kanssa;

perustaa kriittisiin raaka-aineisiin liittyvää 
kestävää kaivostoimintaa sekä tällaisten 
raaka-aineiden korvaamista ja kierrätystä 
koskevia pilottihankkeita Kiinan kanssa;

Or. en

Tarkistus 254
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. on huolestunut siitä, ettei Kiinan kanssa 
tehtävää yhteistyötä varten ole määritelty 
strategiaa; korostaa, että on tarpeen käydä 
teknologiaa koskevaa vuoropuhelua Kiinan 
kanssa; kehottaa komissiota tutkimaan, 
miten voitaisiin perustaa kriittisiin raaka-
aineisiin liittyvää kestävää kaivostoimintaa 
sekä tällaisten raaka-aineiden korvaamista 
ja kierrätystä koskevia pilottihankkeita 
Kiinan kanssa;

28. on huolestunut siitä, ettei Kiinan kanssa 
tehtävää yhteistyötä varten ole määritelty 
strategiaa; korostaa, että on tarpeen käydä 
teknologiaa koskevaa vuoropuhelua Kiinan 
kanssa; korostaa asianmukaisen 
valvonnan ja sääntelyn merkitystä ja 
kehottaa komissiota tutkimaan, miten 
voitaisiin perustaa kriittisiin raaka-aineisiin 
liittyvää kestävää kaivostoimintaa sekä 
tällaisten raaka-aineiden korvaamista ja 
kierrätystä koskevia pilottihankkeita 
Kiinan kanssa;

Or. en

Tarkistus 255
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. muistuttaa, että Kiinalla on 
harvinaisia maametalleja koskeva 
menestyksekäs pitkän aikavälin strategia, 
jossa alan teollisuuden vertikaalinen 
organisaatio yhdistyy vahvaan 
tutkimukseen ja kehitykseen, ja että se on 
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jo saavuttanut merkittävän kilpailuedun 
harvinaisia maametalleja sisältävän 
malmin jalostuksen sekä lejeerinkien ja 
lopputuotteiden tuotannon alalla, kun 
taas EU:n teollisuudelta puuttuvat sekä 
harvinaisia maametalleja sisältävien 
raaka-aineiden lähde että niiden 
prosessointia koskeva teollinen ja 
tieteellinen taitotieto; lisäksi Kiina on 
asettanut harvinaisille maametalleille 
vientirajoituksia ja -veroja, jotka 
pahentavat EU:n toimitusongelmaa; 
korostaa tältä osin, että EU:n on 
määritettävä vaihtoehtoisia (muita kuin 
kiinalaisia) harvinaisten maametallien 
lähteitä ja tutkittava niiden käyttöä;

Or. en

Tarkistus 256
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. katsoo, että Euroopan unionin ja 
Venäjän välinen strateginen 
kumppanuuspolitiikka on tärkeä osa 
yhteismarkkinoiden raaka-ainetaseen 
tasapainottamista samalla, kun unioni 
vastavuoroisesti avustaa Venäjää maan 
modernisoinnissa;

Or. pl

Tarkistus 257
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. ilmaisee vastustavansa lujasti 
luonnonvaroiltaan rikkaiden maiden 
protektionistista politiikkaa ja kehottaa 
komissiota ryhtymään WTO:ssa, G20-
ryhmässä ja OECD:ssä määrätietoisiin 
toimiin protektionismin torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 258
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. katsoo, että EU:n raaka-
ainestrategian pitäisi heijastaa 
kehittyneiden ja suurten kehittyvien 
talouksien sekä vähiten kehittyneiden 
maiden välisiä eroja;

Or. en

Tarkistus 259
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. yhtyy siihen näkemykseen, että 
kehitysyhteistyöpolitiikalla on oma 
roolinsa maiden auttamisessa muuttamaan 
runsaat luonnonvaransa kestäväksi ja 
osallistavaksi kasvuksi muun muassa 
hallintoa ja avoimuutta vahvistamalla; ei 
pidä kehitysyhteistyöpolitiikkaa raaka-
ainealan diplomatiikan välineenä; 

29. yhtyy siihen näkemykseen, että 
kehitysyhteistyöpolitiikalla on oma 
roolinsa maiden auttamisessa muuttamaan 
runsaat luonnonvaransa kestäväksi ja 
osallistavaksi kasvuksi muun muassa 
hallintoa ja avoimuutta vahvistamalla; 
korostaa, että kehitysyhteistyöpolitiikka ei 
ole raaka-ainealan diplomatian väline; 
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hyväksyy sen, että kauppasopimuksissa 
olisi tarjottava tarvittavaa joustavuutta 
kehitysmaiden tukemiseksi yhteyksien 
luomisessa niiden kaivannaisteollisuuden 
ja paikallisen teollisuuden välille; katsoo, 
että tässä yhteydessä on kunnioitettava 
valtioiden oikeutta määrätä itse 
luonnonvarojensa käytöstä;

hyväksyy sen, että kauppasopimuksissa 
olisi tarjottava tarvittavaa joustavuutta 
kehitysmaiden tukemiseksi yhteyksien 
luomisessa niiden kaivannaisteollisuuden 
ja paikallisen teollisuuden välille; katsoo, 
että on kunnioitettava valtioiden oikeutta 
määrätä itse luonnonvarojensa käytöstä, ja 
pyytää tässä yhteydessä komissiota 
käyttämään eriytettyä, erilaiset kansalliset 
tilanteet huomioon ottavaa 
lähestymistapaa vastapainona sille, että se 
vastustaa kehitysmaiden vientiveroja,
jottei kehitysmaiden kehitystavoitteita ja 
teollistumista vaaranneta; korostaa, että 
vapaa ja oikeudenmukainen kauppa on 
keskeisen tärkeää maailmanlaajuisen 
raaka-ainealan kehittymiselle ja 
vaurauden luomiselle kaikissa 
yhteiskunnissa;

Or. en

Tarkistus 260
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. yhtyy siihen näkemykseen, että 
kehitysyhteistyöpolitiikalla on oma 
roolinsa maiden auttamisessa muuttamaan 
runsaat luonnonvaransa kestäväksi ja 
osallistavaksi kasvuksi muun muassa 
hallintoa ja avoimuutta vahvistamalla; ei 
pidä kehitysyhteistyöpolitiikkaa raaka-
ainealan diplomatian välineenä; hyväksyy 
sen, että kauppasopimuksissa olisi 
tarjottava tarvittavaa joustavuutta 
kehitysmaiden tukemiseksi yhteyksien 
luomisessa niiden kaivannaisteollisuuden 
ja paikallisen teollisuuden välille; katsoo, 
että tässä yhteydessä on kunnioitettava 
valtioiden oikeutta määrätä itse 
luonnonvarojensa käytöstä;

29. yhtyy siihen näkemykseen, että
kehitysyhteistyöpolitiikalla on oma 
roolinsa maiden auttamisessa muuttamaan 
runsaat luonnonvaransa kestäväksi ja 
osallistavaksi kasvuksi muun muassa 
hallintoa ja avoimuutta vahvistamalla; 
hyväksyy sen, että kauppasopimuksissa 
olisi tarjottava tarvittavaa joustavuutta 
kehitysmaiden tukemiseksi yhteyksien 
luomisessa niiden kaivannaisteollisuuden 
ja paikallisen teollisuuden välille; katsoo, 
että tässä yhteydessä on kunnioitettava 
valtioiden oikeutta määrätä itse 
luonnonvarojensa käytöstä; katsoo 
kuitenkin, että EU:n pitäisi harkita 
tapauskohtaisesti mahdollisuutta rajoittaa 
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yksipuolisia tullietuuksia maille, jotka 
toteuttavat aiheettomasti raaka-aineisiin 
liittyviä rajoittavia kauppa- ja 
investointitoimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 261
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. yhtyy siihen näkemykseen, että 
kehitysyhteistyöpolitiikalla on oma 
roolinsa maiden auttamisessa muuttamaan 
runsaat luonnonvaransa kestäväksi ja 
osallistavaksi kasvuksi muun muassa 
hallintoa ja avoimuutta vahvistamalla; ei 
pidä kehitysyhteistyöpolitiikkaa raaka-
ainealan diplomatiikan välineenä; 
hyväksyy sen, että kauppasopimuksissa 
olisi tarjottava tarvittavaa joustavuutta 
kehitysmaiden tukemiseksi yhteyksien 
luomisessa niiden kaivannaisteollisuuden 
ja paikallisen teollisuuden välille; katsoo, 
että tässä yhteydessä on kunnioitettava 
valtioiden oikeutta määrätä itse 
luonnonvarojensa käytöstä;

29. yhtyy siihen näkemykseen, että 
kehitysyhteistyöpolitiikalla on oma 
roolinsa maiden auttamisessa muuttamaan 
runsaat luonnonvaransa kestäväksi ja 
osallistavaksi kasvuksi muun muassa 
hallintoa ja avoimuutta vahvistamalla; 
katsoo, että kehitysyhteistyöllä voi olla 
tärkeä EU:n raaka-ainepolitiikkaa tukeva 
tehtävä; ei kuitenkaan pidä sitä raaka-
ainealan diplomatian välineenä; hyväksyy 
sen, että kauppasopimuksissa olisi 
tarjottava tarvittavaa joustavuutta 
kehitysmaiden tukemiseksi yhteyksien 
luomisessa niiden kaivannaisteollisuuden 
ja paikallisen teollisuuden välille; katsoo, 
että tässä yhteydessä on kunnioitettava 
valtioiden oikeutta määrätä itse 
luonnonvarojensa käytöstä;

Or. en

Tarkistus 262
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
29 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. yhtyy siihen näkemykseen, että 
kehitysyhteistyöpolitiikalla on oma 
roolinsa maiden auttamisessa muuttamaan 
runsaat luonnonvaransa kestäväksi ja 
osallistavaksi kasvuksi muun muassa 
hallintoa ja avoimuutta vahvistamalla; ei 
pidä kehitysyhteistyöpolitiikkaa raaka-
ainealan diplomatiikan välineenä; 
hyväksyy sen, että kauppasopimuksissa 
olisi tarjottava tarvittavaa joustavuutta 
kehitysmaiden tukemiseksi yhteyksien 
luomisessa niiden kaivannaisteollisuuden 
ja paikallisen teollisuuden välille; katsoo, 
että tässä yhteydessä on kunnioitettava 
valtioiden oikeutta määrätä itse 
luonnonvarojensa käytöstä;

29. yhtyy siihen näkemykseen, että 
kehitysyhteistyöpolitiikalla on oma 
roolinsa maiden auttamisessa muuttamaan 
runsaat luonnonvaransa kestäväksi ja 
osallistavaksi kasvuksi muun muassa 
hallintoa ja avoimuutta vahvistamalla; ei 
pidä kehitysyhteistyöpolitiikkaa raaka-
ainealan diplomatian välineenä; hyväksyy 
sen, että kauppasopimuksissa olisi 
tarjottava tarvittavaa joustavuutta 
kehitysmaiden tukemiseksi yhteyksien 
luomisessa niiden kaivannaisteollisuuden 
ja paikallisen teollisuuden välille; katsoo, 
että tässä yhteydessä on kunnioitettava 
valtioiden oikeutta määrätä itse 
luonnonvarojensa käytöstä; toteaa, että 
raaka-aineista saatavat tulot voivat auttaa 
ratkaisevalla tavalla vähiten kehittyneitä 
maita saavuttamaan vuosituhannen 
kehitystavoitteet;

Or. en

Tarkistus 263
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. yhtyy siihen näkemykseen, että 
kehitysyhteistyöpolitiikalla on oma 
roolinsa maiden auttamisessa muuttamaan 
runsaat luonnonvaransa kestäväksi ja 
osallistavaksi kasvuksi muun muassa 
hallintoa ja avoimuutta vahvistamalla; ei 
pidä kehitysyhteistyöpolitiikkaa raaka-
ainealan diplomatiikan välineenä; 
hyväksyy sen, että kauppasopimuksissa 
olisi tarjottava tarvittavaa joustavuutta 
kehitysmaiden tukemiseksi yhteyksien 
luomisessa niiden kaivannaisteollisuuden 

29. yhtyy siihen näkemykseen, että 
kehitysyhteistyöpolitiikalla on oma 
roolinsa maiden auttamisessa muuttamaan 
runsaat luonnonvaransa kestäväksi ja 
osallistavaksi kasvuksi muun muassa 
hallintoa ja avoimuutta vahvistamalla; ei 
pidä kehitysyhteistyöpolitiikkaa raaka-
ainealan diplomatian välineenä; hyväksyy 
sen, että kauppasopimuksissa olisi 
tarjottava tarvittavaa joustavuutta 
kehitysmaiden tukemiseksi yhteyksien 
luomisessa niiden kaivannaisteollisuuden 
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ja paikallisen teollisuuden välille; katsoo, 
että tässä yhteydessä on kunnioitettava 
valtioiden oikeutta määrätä itse 
luonnonvarojensa käytöstä;

ja paikallisen teollisuuden välille; katsoo, 
että tässä yhteydessä on kunnioitettava 
valtioiden oikeutta määrätä itse 
luonnonvarojensa käytöstä; kehottaa 
komissiota varmistamaan 
kehitysyhteistyöpolitiikan ja raaka-
ainepolitiikan välisen 
johdonmukaisuuden;

Or. en

Tarkistus 264
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. yhtyy siihen näkemykseen, että 
kehitysyhteistyöpolitiikalla on oma 
roolinsa maiden auttamisessa muuttamaan 
runsaat luonnonvaransa kestäväksi ja 
osallistavaksi kasvuksi muun muassa 
hallintoa ja avoimuutta vahvistamalla; ei 
pidä kehitysyhteistyöpolitiikkaa raaka-
ainealan diplomatiikan välineenä; 
hyväksyy sen, että kauppasopimuksissa 
olisi tarjottava tarvittavaa joustavuutta 
kehitysmaiden tukemiseksi yhteyksien 
luomisessa niiden kaivannaisteollisuuden 
ja paikallisen teollisuuden välille; katsoo, 
että tässä yhteydessä on kunnioitettava 
valtioiden oikeutta määrätä itse 
luonnonvarojensa käytöstä;

29. yhtyy siihen näkemykseen, että 
kehitysyhteistyöpolitiikalla on oma 
roolinsa maiden auttamisessa muuttamaan 
runsaat luonnonvaransa kestäväksi ja 
osallistavaksi kasvuksi muun muassa 
hallintoa ja avoimuutta vahvistamalla; 
pitää kehitysyhteistyöpolitiikkaa raaka-
ainealan diplomatian välineenä; hyväksyy 
sen, että kauppasopimuksissa olisi 
tarjottava tarvittavaa joustavuutta 
kehitysmaiden tukemiseksi yhteyksien 
luomisessa niiden kaivannaisteollisuuden 
ja paikallisen teollisuuden välille; katsoo, 
että tässä yhteydessä on kunnioitettava 
valtioiden oikeutta määrätä itse 
luonnonvarojensa käytöstä;

Or. en

Tarkistus 265
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. jäsenvaltioiden raaka-
ainesuvereniteetin ja Euroopan unionin 
raaka-ainepolitiikan määrittelyyn liittyvän 
jäsenvaltioiden kasvaneen roolin, joka 
johtuu useista ympäristöllisistä ja 
maaperän geologisista rajoituksista sekä 
paikallisista perinteistä, tulee perustua 
julkisen rahoituksen (esim. 
eläkerahastojen) suurempaan osuuteen 
sekä primääriraaka-aineiden että 
kierrätyksestä saatavien uusiokäyttöisten 
raaka-aineiden hankintaan liittyvissä 
investoinneissa;

Or. pl

Tarkistus 266
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa komissiota auttamaan 
kehitysmaita selviämään tiedon 
epäsymmetrian aiheuttamasta ongelmasta 
raaka-aineita ja kaivossopimuksia 
koskevissa neuvotteluissa valmiuksien 
kehittämisen avulla;

30. kehottaa komissiota auttamaan 
kehitysmaita selviämään tiedon 
epäsymmetrian aiheuttamasta ongelmasta 
raaka-aineita ja kaivossopimuksia 
koskevissa neuvotteluissa valmiuksien 
kehittämisen avulla; katsoo, että EU:n 
raaka-ainestrategian on vastattava 
köyhyyden poistamista ja politiikan 
johdonmukaisuutta koskevaa 
päätavoitetta, joka vahvistetaan 
Lissabonin sopimuksen 208 artiklassa;

Or. en

Tarkistus 267
Reinhard Bütikofer
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Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa komissiota auttamaan 
kehitysmaita selviämään tiedon 
epäsymmetrian aiheuttamasta ongelmasta 
raaka-aineita ja kaivossopimuksia 
koskevissa neuvotteluissa valmiuksien 
kehittämisen avulla;

30. kehottaa komissiota auttamaan 
kehitysmaita selviämään tiedon 
epäsymmetrian aiheuttamasta ongelmasta 
raaka-aineita ja kaivossopimuksia 
koskevissa neuvotteluissa valmiuksien 
kehittämisen avulla sekä kansallisella 
tasolla että paikallisyhteisöissä;

Or. en

Tarkistus 268
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa komissiota auttamaan 
kehitysmaita selviämään tiedon 
epäsymmetrian aiheuttamasta ongelmasta 
raaka-aineita ja kaivossopimuksia 
koskevissa neuvotteluissa valmiuksien 
kehittämisen avulla;

30. kehottaa komissiota auttamaan 
kehitysmaita selviämään tiedon 
epäsymmetrian aiheuttamasta ongelmasta 
raaka-aineita ja kaivossopimuksia 
koskevissa neuvotteluissa valmiuksien 
kehittämisen avulla sekä kansallisella että 
paikallisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 269
Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa komissiota auttamaan 
kehitysmaita selviämään tiedon 
epäsymmetrian aiheuttamasta ongelmasta 

30. kehottaa komissiota auttamaan 
kehitysmaita selviämään tiedon 
epäsymmetrian aiheuttamasta ongelmasta 
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raaka-aineita ja kaivossopimuksia 
koskevissa neuvotteluissa valmiuksien 
kehittämisen avulla;

raaka-aineita ja kaivossopimuksia 
koskevissa neuvotteluissa valmiuksien 
kehittämisen ja teknologiansiirron avulla;

Or. en

Tarkistus 270
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. korostaa yritysten yhteiskuntavastuun 
roolia, joka ilmenee tiukkojen 
ympäristönormien ja sosiaalisten ja työtä 
koskevien normien noudattamisessa 
kotimaan ulkopuolella sekä parhaiden 
käytettävissä olevien tekniikoiden 
soveltamisessa; kehottaa EU:n yrityksiä 
kehittämään asianmukaiset 
menettelysäännöt kolmansissa maissa 
toimiville yrityksille; kehottaa komissiota 
seuraamaan konfliktialueiden mineraaleja 
koskevan Yhdysvaltojen Dodd–Frank-lain
antamaa esimerkkiä; kannattaa 
kaivannaisteollisuuden avoimuutta ajavaa 
EITI-aloitetta; katsoo, että näitä normeja 
olisi erityisesti sovellettava esimerkiksi 
Euroopan investointipankilta EU-rahoitusta 
saaviin hankkeisiin; kehottaa komissiota 
vahvistamaan tässä yhteydessä 
"sormenjälkitekniikan" käyttöä ja 
edistämään pilottihankkeita, jotka 
perustuvat "koltaanin sormenjäljestä" 
saatuihin kokemuksiin;

31. korostaa yritysten yhteiskuntavastuun 
roolia, joka ilmenee tiukkojen 
ympäristönormien ja sosiaalisten ja työtä 
koskevien normien noudattamisessa 
kotimaan ulkopuolella sekä parhaiden 
käytettävissä olevien tekniikoiden 
soveltamisessa; kehuu tässä yhteydessä 
YK:n Global Compact -aloitteen 
myönteisiä vaikutuksia; kehottaa EU:n 
yrityksiä kehittämään asianmukaiset 
menettelysäännöt kolmansissa maissa 
toimiville yrityksille; kehottaa komissiota 
toteuttamaan toimenpiteitä, joilla taataan, 
että eurooppalaiset yhtiöt, jotka kaivavat 
luonnonvaroja kolmansissa maissa, 
kunnioittavat sosiaali-, ympäristö- ja 
työnormeja; kehottaa komissiota 
esittämään oman ehdotuksensa 
konfliktialueiden mineraaleja koskevasta 
maakohtaisesta raportoinnista 
Yhdysvaltojen Dodd–Frank-lain esimerkin 
mukaisesti; kannattaa 
kaivannaisteollisuuden avoimuutta ajavaa 
EITI-aloitetta ja maailmanlaajuista 
"Publish What You Pay" (PWYP) 
-verkostoa; katsoo, että näitä normeja olisi 
erityisesti sovellettava esimerkiksi 
Euroopan investointipankilta EU-rahoitusta 
saaviin hankkeisiin; kehottaa komissiota 
vahvistamaan tässä yhteydessä 
"sormenjälkitekniikan" käyttöä ja 
edistämään pilottihankkeita, jotka 
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perustuvat "koltaanin sormenjäljestä" 
saatuihin kokemuksiin; kehottaa 
Euroopan investointipankkia
tarkastelemaan säännöllisesti 
kaivannaisteollisuudelle antamiensa 
lainojen odotettuja vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 271
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. korostaa yritysten yhteiskuntavastuun 
roolia, joka ilmenee tiukkojen 
ympäristönormien ja sosiaalisten ja työtä 
koskevien normien noudattamisessa 
kotimaan ulkopuolella sekä parhaiden 
käytettävissä olevien tekniikoiden 
soveltamisessa; kehottaa EU:n yrityksiä 
kehittämään asianmukaiset 
menettelysäännöt kolmansissa maissa 
toimiville yrityksille; kehottaa komissiota 
seuraamaan konfliktialueiden mineraaleja 
koskevan Yhdysvaltojen Dodd–Frank-lain
antamaa esimerkkiä; kannattaa 
kaivannaisteollisuuden avoimuutta ajavaa 
EITI-aloitetta; katsoo, että näitä normeja 
olisi erityisesti sovellettava esimerkiksi 
Euroopan investointipankilta EU-rahoitusta 
saaviin hankkeisiin; kehottaa komissiota 
vahvistamaan tässä yhteydessä 
"sormenjälkitekniikan" käyttöä ja 
edistämään pilottihankkeita, jotka 
perustuvat "koltaanin sormenjäljestä" 
saatuihin kokemuksiin;

31. korostaa yritysten yhteiskuntavastuun 
roolia, joka ilmenee tiukkojen 
ympäristönormien ja sosiaalisten ja työtä 
koskevien normien noudattamisessa 
kotimaan ulkopuolella sekä parhaiden 
käytettävissä olevien tekniikoiden 
soveltamisessa; kehottaa EU:n yrityksiä 
kehittämään asianmukaiset 
menettelysäännöt kolmansissa maissa 
toimiville yrityksille; kehottaa komissiota 
seuraamaan Yhdysvaltojen Dodd–Frank-
lain antamaa esimerkkiä asettamalla 
kaivosyhtiöille oikeudellisesti sitovan 
velvoitteen julkaista isäntämaille 
suorittamansa maksut kunkin 
investointihankkeen osalta kussakin 
maassa, jossa ne toimivat, ja 
harkitsemaan sitä, että se menisi näitä 
Dodd–Frank-lain vaatimuksia 
pidemmälle ottamalla mukaan muut 
taloudenalat ja tiedot, kuten voittoja ja 
liikevaihtoa koskevat tiedot; kehottaa 
komissiota laatimaan Dodd–Frank-lakia 
vastaavat säännöt konfliktimineraalien 
hankinnasta esimerkiksi Kongon 
demokraattisesta tasavallasta; kannattaa 
kaivannaisteollisuuden avoimuutta ajavaa 
EITI-aloitetta; katsoo, että näitä normeja 
olisi erityisesti sovellettava esimerkiksi 
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Euroopan investointipankilta EU-rahoitusta 
saaviin hankkeisiin; kehottaa komissiota 
vahvistamaan tässä yhteydessä 
"sormenjälkitekniikan" käyttöä ja 
edistämään pilottihankkeita, jotka 
perustuvat "koltaanin sormenjäljestä" 
saatuihin kokemuksiin;

Or. en

Tarkistus 272
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. korostaa yritysten yhteiskuntavastuun 
roolia, joka ilmenee tiukkojen 
ympäristönormien ja sosiaalisten ja työtä 
koskevien normien noudattamisessa 
kotimaan ulkopuolella sekä parhaiden 
käytettävissä olevien tekniikoiden 
soveltamisessa; kehottaa EU:n yrityksiä 
kehittämään asianmukaiset 
menettelysäännöt kolmansissa maissa 
toimiville yrityksille; kehottaa komissiota 
seuraamaan konfliktialueiden mineraaleja 
koskevan Yhdysvaltojen Dodd–Frank-lain
antamaa esimerkkiä; kannattaa 
kaivannaisteollisuuden avoimuutta ajavaa 
EITI-aloitetta; katsoo, että näitä normeja 
olisi erityisesti sovellettava esimerkiksi 
Euroopan investointipankilta EU-rahoitusta 
saaviin hankkeisiin; kehottaa komissiota 
vahvistamaan tässä yhteydessä 
"sormenjälkitekniikan" käyttöä ja 
edistämään pilottihankkeita, jotka 
perustuvat "koltaanin sormenjäljestä" 
saatuihin kokemuksiin;

31. korostaa yritysten yhteiskuntavastuun 
roolia, joka ilmenee tiukkojen 
ympäristönormien ja sosiaalisten ja työtä 
koskevien normien noudattamisessa 
kotimaan ulkopuolella sekä parhaiden 
käytettävissä olevien tekniikoiden 
soveltamisessa; kehottaa EU:n yrityksiä 
kehittämään asianmukaiset 
menettelysäännöt kolmansissa maissa 
toimiville yrityksille ja perustamaan 
toimintansa OECD:n toimintaohjeisiin 
monikansallisille yrityksille ja ISO 26000 
-standardiin; kehottaa komissiota 
noudattamaan konfliktialueiden 
mineraaleja koskevan Yhdysvaltojen 
Dodd–Frank-lain henkeä ja vaatii 
komissiota antamaan säädösehdotuksen; 
kannattaa kaivannaisteollisuuden 
avoimuutta ajavaa EITI-aloitetta; katsoo, 
että näitä normeja olisi erityisesti 
sovellettava esimerkiksi Euroopan 
investointipankilta EU-rahoitusta saaviin 
hankkeisiin; kehottaa komissiota 
vahvistamaan tässä yhteydessä 
"sormenjälkitekniikan" käyttöä ja 
edistämään pilottihankkeita, jotka 
perustuvat "koltaanin sormenjäljestä" 
saatuihin kokemuksiin;
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Or. en

Tarkistus 273
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. korostaa yritysten yhteiskuntavastuun 
roolia, joka ilmenee tiukkojen 
ympäristönormien ja sosiaalisten ja työtä 
koskevien normien noudattamisessa 
kotimaan ulkopuolella sekä parhaiden 
käytettävissä olevien tekniikoiden 
soveltamisessa; kehottaa EU:n yrityksiä 
kehittämään asianmukaiset 
menettelysäännöt kolmansissa maissa 
toimiville yrityksille; kehottaa komissiota 
seuraamaan konfliktialueiden mineraaleja 
koskevan Yhdysvaltojen Dodd–Frank-lain
antamaa esimerkkiä; kannattaa 
kaivannaisteollisuuden avoimuutta ajavaa 
EITI-aloitetta; katsoo, että näitä normeja 
olisi erityisesti sovellettava esimerkiksi 
Euroopan investointipankilta EU-rahoitusta 
saaviin hankkeisiin; kehottaa komissiota 
vahvistamaan tässä yhteydessä 
"sormenjälkitekniikan" käyttöä ja 
edistämään pilottihankkeita, jotka 
perustuvat "koltaanin sormenjäljestä" 
saatuihin kokemuksiin;

31. korostaa yritysten yhteiskuntavastuun 
roolia, joka ilmenee tiukkojen 
ympäristönormien ja sosiaalisten ja työtä 
koskevien normien noudattamisessa 
kotimaan ulkopuolella sekä parhaiden 
käytettävissä olevien tekniikoiden 
soveltamisessa; kehottaa EU:n yrityksiä 
kehittämään asianmukaiset 
menettelysäännöt kolmansissa maissa 
toimiville yrityksille; kehottaa komissiota 
seuraamaan konfliktialueiden mineraaleja 
koskevan Yhdysvaltojen Dodd–Frank-lain
antamaa esimerkkiä; kannattaa 
kaivannaisteollisuuden avoimuutta ajavaa 
EITI-aloitetta; katsoo, että näitä normeja 
olisi erityisesti sovellettava esimerkiksi 
Euroopan investointipankilta EU-rahoitusta 
saaviin hankkeisiin; vaatii EU:ta 
tutkimaan, miten laittoman 
kaupankäynnin kohteena olevien tai 
laittomasti louhittujen mineraalien tuonti 
voidaan estää; kehottaa komissiota 
vahvistamaan tässä yhteydessä 
"sormenjälkitekniikan" käyttöä ja 
edistämään pilottihankkeita, jotka 
perustuvat "koltaanin sormenjäljestä" 
saatuihin kokemuksiin;

Or. en

Tarkistus 274
Bendt Bendtsen
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Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. korostaa yritysten yhteiskuntavastuun 
roolia, joka ilmenee tiukkojen 
ympäristönormien ja sosiaalisten ja työtä 
koskevien normien noudattamisessa 
kotimaan ulkopuolella sekä parhaiden 
käytettävissä olevien tekniikoiden 
soveltamisessa; kehottaa EU:n yrityksiä 
kehittämään asianmukaiset 
menettelysäännöt kolmansissa maissa 
toimiville yrityksille; kehottaa komissiota 
seuraamaan konfliktialueiden mineraaleja 
koskevan Yhdysvaltojen Dodd–Frank-lain
antamaa esimerkkiä; kannattaa 
kaivannaisteollisuuden avoimuutta ajavaa 
EITI-aloitetta; katsoo, että näitä normeja 
olisi erityisesti sovellettava esimerkiksi 
Euroopan investointipankilta EU-rahoitusta 
saaviin hankkeisiin; kehottaa komissiota 
vahvistamaan tässä yhteydessä 
"sormenjälkitekniikan" käyttöä ja 
edistämään pilottihankkeita, jotka 
perustuvat "koltaanin sormenjäljestä" 
saatuihin kokemuksiin;

31. korostaa yritysten yhteiskuntavastuun 
roolia, joka ilmenee tiukkojen 
ympäristönormien ja sosiaalisten ja työtä 
koskevien normien noudattamisessa 
kotimaan ulkopuolella sekä parhaiden 
käytettävissä olevien tekniikoiden 
soveltamisessa; kehottaa EU:n yrityksiä 
kehittämään asianmukaiset 
menettelysäännöt kolmansissa maissa 
toimiville yrityksille; kehottaa komissiota 
seuraamaan konfliktialueiden mineraaleja 
koskevan Yhdysvaltojen Dodd–Frank-lain
antamaa esimerkkiä; kannattaa 
kaivannaisteollisuuden avoimuutta ajavaa 
EITI-aloitetta; katsoo, että näitä normeja 
olisi erityisesti sovellettava esimerkiksi 
Euroopan investointipankilta EU-rahoitusta 
saaviin hankkeisiin; pyytää komissiota 
tutkimaan "sormenjälkitekniikan" käyttöä 
tässä yhteydessä ja edistämään 
pilottihankkeita, jotka perustuvat 
"koltaanin sormenjäljestä" saatuihin 
kokemuksiin;

Or. en

Tarkistus 275
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. pitää myönteisenä OECD:n, G8-
ryhmän ja G20-ryhmän tekemää raaka-
aineita ja kestävyyttä koskevaa työtä; 
kannattaa OECD:n ulkopuolisten maiden 
ottamista mukaan näihin keskusteluihin; 
vaatii luomaan kriittisiä raaka-aineita 
koskevaa EU:n, Yhdysvaltojen ja Japanin 

32. pitää myönteisenä OECD:n, G8-
ryhmän ja G20-ryhmän tekemää raaka-
aineita ja kestävyyttä koskevaa työtä; 
korostaa, että G20-ryhmässä on käytävä 
edelleen vuoropuhelua raaka-aineiden 
oikeudenmukaisesta ja kestävästä 
saatavuudesta yhteisen näkökulman 
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välistä strategista yhteistyötä kysyntä- ja 
tarjontatietojen jakamisessa, yhteisten 
ennusteiden laatimisessa, parhaiden 
käytäntöjen vaihdossa, toimitusketjujen 
analysoinnissa, yhteisten strategisten 
varastojen mahdollisuuden tutkimisessa ja 
yhteisten T&K -hankkeiden 
perustamisessa; pyytää komissiota 
tutkimaan kriittisiä raaka-aineita koskevan 
kansainvälisen tilastohankkeen 
toteutettavuutta organisaatioiden tietoja 
koskevan yhteisen hankkeen (JODI) 
tarjoaman esimerkin pohjalta;

kehittämiseksi raaka-aineiden 
vapaakaupasta; kannattaa OECD:n 
ulkopuolisten maiden ottamista mukaan 
näihin keskusteluihin; vaatii luomaan 
kriittisiä raaka-aineita koskevaa EU:n, 
Yhdysvaltojen ja Japanin välistä strategista 
yhteistyötä maailmanlaajuisen raaka-
ainetarkkailujärjestelmän kehittämiseksi 
jakamalla kysyntä- ja tarjontatietoja, 
laatimalla yhteisiä ennusteita, 
vaihtamalla parhaita käytäntöjä, 
analysoimalla toimitusketjuja, tutkimalla
yhteisten strategisten varastojen 
mahdollisuutta ja perustamalla yhteisiä 
T&K-hankkeita; pyytää komissiota 
tutkimaan kriittisiä raaka-aineita koskevan 
kansainvälisen tilastohankkeen 
toteutettavuutta organisaatioiden tietoja 
koskevan yhteisen hankkeen (JODI) 
tarjoaman esimerkin pohjalta;

Or. en

Tarkistus 276
Ioan Enciu

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. pitää myönteisenä OECD:n, G8-
ryhmän ja G20-ryhmän tekemää raaka-
aineita ja kestävyyttä koskevaa työtä; 
kannattaa OECD:n ulkopuolisten maiden 
ottamista mukaan näihin keskusteluihin; 
vaatii luomaan kriittisiä raaka-aineita 
koskevaa EU:n, Yhdysvaltojen ja Japanin 
välistä strategista yhteistyötä kysyntä- ja 
tarjontatietojen jakamisessa, yhteisten 
ennusteiden laatimisessa, parhaiden 
käytäntöjen vaihdossa, toimitusketjujen 
analysoinnissa, yhteisten strategisten 
varastojen mahdollisuuden tutkimisessa ja 
yhteisten T&K-hankkeiden perustamisessa; 
pyytää komissiota tutkimaan kriittisiä 

32. pitää myönteisenä OECD:n, G8-
ryhmän ja G20-ryhmän tekemää raaka-
aineita ja kestävyyttä koskevaa työtä; 
kannattaa OECD:n ulkopuolisten maiden 
ottamista mukaan näihin keskusteluihin; 
vaatii luomaan kriittisiä raaka-aineita 
koskevaa EU:n, Yhdysvaltojen ja Japanin 
välistä strategista yhteistyötä kysyntä- ja 
tarjontatietojen jakamisessa, yhteisten 
ennusteiden laatimisessa, parhaiden 
käytäntöjen vaihdossa, toimitusketjujen 
analysoinnissa, yhteisten strategisten 
varastojen mahdollisuuden tutkimisessa ja 
yhteisten T&K-hankkeiden perustamisessa; 
pyytää komissiota tutkimaan kriittisiä 
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raaka-aineita koskevan kansainvälisen 
tilastohankkeen toteutettavuutta 
organisaatioiden tietoja koskevan yhteisen 
hankkeen (JODI) tarjoaman esimerkin 
pohjalta;

raaka-aineita koskevan kansainvälisen 
tilastohankkeen toteutettavuutta 
organisaatioiden tietoja koskevan yhteisen 
hankkeen (JODI) tarjoaman esimerkin 
pohjalta, sillä tämä hyödyttäisi ilmailu- ja 
avaruusteollisuuden, autoteollisuuden, 
kemianteollisuuden, 
rakennusteollisuuden sekä koneiden ja 
laitteiden valmistuksen kaltaisia 
teollisuudenaloja;

Or. en

Tarkistus 277
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. pitää myönteisenä OECD:n, G8-
ryhmän ja G20-ryhmän tekemää raaka-
aineita ja kestävyyttä koskevaa työtä; 
kannattaa OECD:n ulkopuolisten maiden 
ottamista mukaan näihin keskusteluihin; 
vaatii luomaan kriittisiä raaka-aineita 
koskevaa EU:n, Yhdysvaltojen ja Japanin 
välistä strategista yhteistyötä kysyntä- ja 
tarjontatietojen jakamisessa, yhteisten 
ennusteiden laatimisessa, parhaiden 
käytäntöjen vaihdossa, toimitusketjujen 
analysoinnissa, yhteisten strategisten 
varastojen mahdollisuuden tutkimisessa ja 
yhteisten T&K-hankkeiden perustamisessa; 
pyytää komissiota tutkimaan kriittisiä 
raaka-aineita koskevan kansainvälisen 
tilastohankkeen toteutettavuutta 
organisaatioiden tietoja koskevan yhteisen 
hankkeen (JODI) tarjoaman esimerkin 
pohjalta;

32. pitää myönteisenä OECD:n, G8-
ryhmän ja G20-ryhmän tekemää raaka-
aineita ja kestävyyttä koskevaa työtä; 
kehottaa komissiota edistämään OECD:n 
työtä, joka koskee vientirajoitusten 
vaikutuksia ja niiden käyttöä poliittisena 
välineenä; kannattaa OECD:n 
ulkopuolisten maiden ottamista mukaan 
näihin keskusteluihin; vaatii luomaan 
kriittisiä raaka-aineita koskevaa EU:n, 
Yhdysvaltojen ja Japanin välistä strategista 
yhteistyötä kysyntä- ja tarjontatietojen 
jakamisessa, yhteisten ennusteiden 
laatimisessa, parhaiden käytäntöjen 
vaihdossa, toimitusketjujen analysoinnissa, 
yhteisten strategisten varastojen 
mahdollisuuden tutkimisessa ja yhteisten 
T&K-hankkeiden perustamisessa; pyytää 
komissiota tutkimaan kriittisiä raaka-
aineita koskevan kansainvälisen 
tilastohankkeen toteutettavuutta 
organisaatioiden tietoja koskevan yhteisen 
hankkeen (JODI) tarjoaman esimerkin 
pohjalta;



AM\864926FI.doc 69/70 PE462.883v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 278
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. pitää myönteisenä OECD:n, G8-
ryhmän ja G20-ryhmän tekemää raaka-
aineita ja kestävyyttä koskevaa työtä; 
kannattaa OECD:n ulkopuolisten maiden 
ottamista mukaan näihin keskusteluihin; 
vaatii luomaan kriittisiä raaka-aineita 
koskevaa EU:n, Yhdysvaltojen ja Japanin 
välistä strategista yhteistyötä kysyntä- ja 
tarjontatietojen jakamisessa, yhteisten 
ennusteiden laatimisessa, parhaiden 
käytäntöjen vaihdossa, toimitusketjujen 
analysoinnissa, yhteisten strategisten 
varastojen mahdollisuuden tutkimisessa ja 
yhteisten T&K-hankkeiden perustamisessa; 
pyytää komissiota tutkimaan kriittisiä 
raaka-aineita koskevan kansainvälisen 
tilastohankkeen toteutettavuutta 
organisaatioiden tietoja koskevan yhteisen 
hankkeen (JODI) tarjoaman esimerkin 
pohjalta;

32. pitää myönteisenä OECD:n, G8-
ryhmän ja G20-ryhmän tekemää raaka-
aineita ja kestävyyttä koskevaa työtä; 
kannattaa OECD:n ulkopuolisten maiden 
ottamista mukaan näihin keskusteluihin; 
vaatii luomaan kriittisiä raaka-aineita 
koskevaa EU:n, Yhdysvaltojen ja Japanin 
välistä strategista yhteistyötä kysyntä- ja 
tarjontatietojen jakamisessa, yhteisten 
ennusteiden laatimisessa, parhaiden 
käytäntöjen vaihdossa, toimitusketjujen 
analysoinnissa, yhteisten strategisten 
varastojen mahdollisuuden tutkimisessa ja 
yhteisten T&K-hankkeiden perustamisessa; 
pyytää komissiota tutkimaan kriittisiä 
raaka-aineita koskevan kansainvälisen 
tilastohankkeen toteutettavuutta 
organisaatioiden tietoja koskevan yhteisen 
hankkeen (JODI) tarjoaman esimerkin 
pohjalta sekä sitä, voisiko metalleja 
koskeva kansainvälinen sopimus olla 
hyödyllinen väline;

Or. en

Tarkistus 279
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
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32. pitää myönteisenä OECD:n, G8-
ryhmän ja G20-ryhmän tekemää raaka-
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ryhmän ja G20-ryhmän tekemää raaka-
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aineita ja kestävyyttä koskevaa työtä; 
kannattaa OECD:n ulkopuolisten maiden 
ottamista mukaan näihin keskusteluihin; 
vaatii luomaan kriittisiä raaka-aineita 
koskevaa EU:n, Yhdysvaltojen ja Japanin 
välistä strategista yhteistyötä kysyntä- ja 
tarjontatietojen jakamisessa, yhteisten 
ennusteiden laatimisessa, parhaiden 
käytäntöjen vaihdossa, toimitusketjujen 
analysoinnissa, yhteisten strategisten 
varastojen mahdollisuuden tutkimisessa ja 
yhteisten T&K-hankkeiden perustamisessa; 
pyytää komissiota tutkimaan kriittisiä 
raaka-aineita koskevan kansainvälisen 
tilastohankkeen toteutettavuutta 
organisaatioiden tietoja koskevan yhteisen 
hankkeen (JODI) tarjoaman esimerkin 
pohjalta;

aineita ja kestävyyttä koskevaa työtä; 
kannattaa OECD:n ulkopuolisten maiden 
ottamista mukaan näihin keskusteluihin; 
vaatii luomaan kriittisiä raaka-aineita 
koskevaa EU:n, Yhdysvaltojen ja Japanin 
välistä strategista yhteistyötä kysyntä- ja 
tarjontatietojen jakamisessa, yhteisten 
ennusteiden laatimisessa, parhaiden 
käytäntöjen, teknologisen taitotiedon ja 
patenttien vaihdossa, toimitusketjujen 
analysoinnissa, yhteisten strategisten 
varastojen mahdollisuuden tutkimisessa ja 
yhteisten T&K-hankkeiden perustamisessa; 
pyytää komissiota tutkimaan kriittisiä 
raaka-aineita koskevan kansainvälisen 
tilastohankkeen toteutettavuutta 
organisaatioiden tietoja koskevan yhteisen 
hankkeen (JODI) tarjoaman esimerkin 
pohjalta;
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