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Tarkistus 1
Sira Rego
The Left -ryhmän puolesta

Mietintö A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Kriittisiä raaka-aineita koskeva eurooppalainen strategia
(2021/2011(INI))

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että kriittisten raaka-
aineiden hankinta on sidoksissa 
maantieteelliseen sijaintiin ja on tähän 
mennessä ollut hyvin riippuvaista 
fossiilisesta energiasta ja että siihen 
kohdistuu epäsuoran ja suoran hiilivuodon 
ja vilpilliselle kilpailulle altistumisen riski; 
toteaa, että kriittisten raaka-aineiden 
hankintaan liittyy usein mahdollisesti 
merkittäviä ympäristövaikutuksia, kuten 
biologisen monimuotoisuuden häviäminen 
tai ilman, maaperän ja veden saastuminen, 
sekä mahdollisia konflikteja 
paikallisyhteisöjen kanssa; korostaa 
tarvetta siirtyä uusiutuvaan energiaan 
kaivos- ja jalostusaloilla; toteaa, että sen 
vuoksi tarvitaan aktiivista 
teollisuuspolitiikkaa tukemaan alaa sen 
muutoksessa ja on huolehdittava sen 
mahdollisuuksista käyttää kohtuuhintaisia 
puhtaan energian lähteitä; panee merkille 
vähäpäästöisen ja kestävän 
kaivostoiminnan suotuisat olosuhteet 
EU:ssa ja pyytää tutkimaan edelleen 
hankintamahdollisuuksia jäsenvaltioista, 
joissa on runsaasti kriittisiä raaka-aineita;

2. korostaa, että kriittisten raaka-
aineiden hankinta on sidoksissa 
maantieteelliseen sijaintiin ja on tähän 
mennessä ollut hyvin riippuvaista 
fossiilisesta energiasta ja että siihen 
kohdistuu epäsuoran ja suoran hiilivuodon 
ja vilpilliselle kilpailulle altistumisen riski; 
toteaa, että kriittisten raaka-aineiden 
hankintaan liittyy usein merkittäviä 
ympäristövaikutuksia, kuten biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen tai ilman, 
maaperän ja veden saastuminen, sekä 
mahdollisia konflikteja paikallisyhteisöjen 
kanssa; korostaa tarvetta siirtyä 
uusiutuvaan energiaan kaivos- ja 
jalostusaloilla; toteaa, että sen vuoksi 
tarvitaan aktiivista teollisuuspolitiikkaa 
tukemaan alaa sen muutoksessa ja on 
huolehdittava sen mahdollisuuksista 
käyttää kohtuuhintaisia puhtaan energian 
lähteitä; panee merkille vähäpäästöisen ja 
kestävän kaivostoiminnan suotuisat 
olosuhteet EU:ssa ja pyytää tutkimaan 
edelleen hankintamahdollisuuksia 
jäsenvaltioista, joissa on runsaasti kriittisiä 
raaka-aineita;
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Hildegard Bentele
Kriittisiä raaka-aineita koskeva eurooppalainen strategia
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Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että teknologioiden 
kehittäminen ja laajamittainen käyttöönotto 
tulevaisuudessa, mukaan lukien uudet 
digitaaliset sovellukset, energian tuotanto 
uusiutuvista energialähteistä ja akut 
sähköajoneuvoille ja kevyille 
liikennevälineille, lisäävät tiettyjen 
kriittisten ja muiden raaka-aineiden 
kysyntää; kehottaa ottamaan huomioon, 
että maiden tiukemmat ilmasto- ja 
digitaalitavoitteet lisäävät kilpailua 
maailmanmarkkinoilla ja asettavat 
lisärasitteita niiden toimitusvarmuudelle 
Euroopassa;

4. toteaa, että teknologioiden 
kehittäminen ja laajamittainen käyttöönotto 
tulevaisuudessa, mukaan lukien uudet 
digitaaliset sovellukset, energian tuotanto 
uusiutuvista energialähteistä ja akut 
sähköajoneuvoille ja kevyille 
liikennevälineille, lisäävät voimakkaasti 
tiettyjen kriittisten ja muiden raaka-
aineiden kysyntää; kehottaa ottamaan 
huomioon, että maiden tiukemmat ilmasto- 
ja digitaalitavoitteet lisäävät kilpailua 
maailmanmarkkinoilla ja asettavat 
lisärasitteita niiden toimitusvarmuudelle 
Euroopassa;
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Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. kehottaa komissiota ehdottamaan 
ekologista suunnittelua koskevien 
vaatimusten lisäksi 
tuotesuunnittelutoimenpiteitä, jotka on 
räätälöity eri tuoteluokille ja joiden avulla 
voidaan helposti tunnistaa ja poistaa 
kriittisiä raaka-aineita sisältävät osat tai 
komponentit erityisesti kulutusjätteestä, 
jotta voidaan parantaa merkittävästi EU:ssa 
valmistettujen tai myytävien tuotteiden 
käyttöikää, kestävyyttä, korjattavuutta ja 
modulaarisuutta sekä käyttöiän lopussa 
olevien tuotteiden uudelleenkäytettävyyttä 
ja kierrätettävyyttä; korostaa, että näillä 
toimenpiteillä olisi luotava kilpailuetuja 
EU:n yrityksille, ne eivät saisi aiheuttaa 
niille kohtuutonta taloudellista rasitetta ja 
niiden olisi vauhditettava innovointia;

40. kehottaa komissiota ehdottamaan 
ekologista suunnittelua koskevien 
vaatimusten lisäksi 
tuotesuunnittelutoimenpiteitä, jotka on 
räätälöity eri tuoteluokille ja joiden avulla 
voidaan helposti tunnistaa ja poistaa 
kriittisiä raaka-aineita sisältävät osat tai 
komponentit erityisesti kulutusjätteestä, 
jotta voidaan parantaa merkittävästi EU:ssa 
valmistettujen tai myytävien tuotteiden 
käyttöikää, kestävyyttä, korjattavuutta ja 
modulaarisuutta sekä käyttöiän lopussa 
olevien tuotteiden uudelleenkäytettävyyttä 
ja kierrätettävyyttä; korostaa, että näillä 
toimenpiteillä luotaisiin kilpailuetuja EU:n 
yrityksille sekä huomattavia etuja 
kuluttajille ja koko maapallolle;
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan, että kriittisten 
raaka-aineiden kestävä hankinta perustuu 
lähestymistapaan, jolla taitavasti 
tasapainotetaan sekä EU:n lisääntynyt 
tarve saada kestävästi hankittuja kriittisiä 
raaka-aineita että tarve suojella luontoa ja 
biologista monimuotoisuutta;

50. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan, että kriittisten 
raaka-aineiden kestävässä hankinnassa 
otetaan huomioon tarve suojella luontoa ja 
biologista monimuotoisuutta, erityisesti 
kieltämällä kaivostoiminta suojelluilla 
alueilla, merenpohja mukaan luettuna;
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56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. suhtautuu myönteisesti komission 
julkiseen sitoumukseen laatia vuonna 2021 
lainsäädäntöehdotus yritysten 
huolellisuusvelvoitteesta ja 
vastuuvelvollisuudesta ja korostaa, että 
tällä lainsäädännöllä on torjuttava 
ihmisoikeusloukkauksia ja edistettävä 
sosiaalisten ja ympäristönormien 
noudattamista arvoketjuissa; palauttaa 
mieliin päätöslauselmansa suosituksista 
komissiolle yritysten 
huolellisuusvelvoitteesta ja 
vastuuvelvollisuudesta;

56. suhtautuu myönteisesti komission 
julkiseen sitoumukseen laatia vuonna 2021 
sitova lainsäädäntöehdotus yritysten 
huolellisuusvelvoitteesta ja 
vastuuvelvollisuudesta ja korostaa, että 
tällä lainsäädännöllä on torjuttava 
ihmisoikeusloukkauksia ja edistettävä 
sosiaalisten ja ympäristönormien 
noudattamista arvoketjuissa ja koko 
alihankintaketjussa; palauttaa mieliin 
päätöslauselmansa suosituksista 
komissiolle yritysten 
huolellisuusvelvoitteesta ja 
vastuuvelvollisuudesta;
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70 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

70. katsoo, että EU:n lainsäädännöllä ja 
kansainvälisillä yleissopimuksilla olisi 
estettävä kaivostoiminta suojelualueilla eli 
Natura 2000- ja Ramsar-alueilla, muilla 
valtioiden osoittamilla ja valtioiden rajat 
ylittävillä suojelualueilla (esimerkiksi 
Unescon maailmanperintökohteet), 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöille 
kuuluvilla suojelualueilla sekä 
avomerialueilla ja arktisella alueella; 
kehottaa siksi komissiota harkitsemaan 
lintudirektiivin ja luontotyyppidirektiivin 
asiaankuuluvien artiklojen muuttamista 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi;

70. katsoo, että EU:n lainsäädännöllä ja 
kansainvälisillä yleissopimuksilla olisi 
kiellettävä kaivostoiminta suojelualueilla 
eli Natura 2000- ja Ramsar-alueilla, muilla 
valtioiden osoittamilla ja valtioiden rajat 
ylittävillä suojelualueilla (esimerkiksi 
Unescon maailmanperintökohteet), 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöille 
kuuluvilla suojelualueilla sekä 
avomerialueilla ja arktisella alueella; 
kehottaa siksi komissiota harkitsemaan 
lintudirektiivin ja luontotyyppidirektiivin 
asiaankuuluvien artiklojen muuttamista 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi;
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75 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

75. kehottaa komissiota 
monipuolistamaan kriittisten raaka-
aineiden hankintalähteitä mahdollisimman 
paljon, lisäämään resurssitehokkuutta ja 
vähentämään nykyistä riippuvuutta 
muutamista EU:n ulkopuolisista maista 
tukemalla investointeja, joihin EU:n ja 
maailmanlaajuiset kumppanit sekä pk-
yritykset osallistuvat osana pitkän 
aikavälin kansainvälistä hankintastrategiaa; 
korostaa, että tämä tavoite olisi 
saavutettava vahvistamalla olemassa olevia 
kumppanuuksia ja kauppasopimuksia ja 
luomalla uusia strategisia sopimuksia tai 
EU:n yhteisyrityksiä luonnonvaroiltaan 
rikkaiden ja muiden samanmielisten 
hankintamaiden kanssa selkeästi 
määriteltyjen painopisteiden mukaisesti; 
suhtautuu tässä mielessä myönteisesti 
Kanadan, Australian ja Chilen kanssa 
käytävään vuoropuheluun, jonka 
tavoitteena on vahvistaa kauppasuhteita 
kriittisten raaka-aineiden alalla; kehottaa 
komissiota vahvistamaan edelleen 
yhteistyötä EU:n, Yhdysvaltojen ja 
Japanin välisessä kriittisiä raaka-aineita 
koskevassa seuraavassa konferenssissa; 
korostaa, että tarvitaan tiiviimpää 
yhteistyötä keskeisten kansainvälisten 
toimittajien kanssa Länsi-Balkanilla, Itä-
Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja 
Afrikassa sekä Kiinan ja muiden eteläisen 

75. kehottaa komissiota 
monipuolistamaan kriittisten raaka-
aineiden hankintalähteitä mahdollisimman 
paljon, lisäämään resurssitehokkuutta ja 
vähentämään nykyistä riippuvuutta 
muutamista EU:n ulkopuolisista maista 
tukemalla investointeja, joihin EU:n ja 
maailmanlaajuiset kumppanit sekä pk-
yritykset osallistuvat osana pitkän 
aikavälin kansainvälistä hankintastrategiaa; 
korostaa, että tämä tavoite olisi 
saavutettava vahvistamalla olemassa olevia 
kumppanuuksia ja kauppasopimuksia ja 
luomalla uusia strategisia sopimuksia tai 
EU:n yhteisyrityksiä luonnonvaroiltaan 
rikkaiden ja muiden samanmielisten 
hankintamaiden kanssa selkeästi 
määriteltyjen painopisteiden mukaisesti; 
korostaa, että tarvitaan tiiviimpää 
yhteistyötä keskeisten kansainvälisten 
toimittajien kanssa Länsi-Balkanilla, Itä-
Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja 
Afrikassa sekä Kiinan ja muiden eteläisen 
maailman kehitysmaiden kanssa;
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