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Ändringsförslag 1
Sira Rego
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0280/2021
Hildegard Bentele
En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse
(2021/2011(INI))

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
anskaffningen av råvaror av avgörande 
betydelse är knuten till det geografiska 
läget, och att den hittills i hög grad varit 
beroende av tillgången på fossil energi och 
riskerar indirekt eller direkt 
koldioxidläckage och att utsättas för illojal 
konkurrens. Parlamentet konstaterar att 
anskaffningen av råvaror av avgörande 
betydelse ofta är förbunden med potentiellt 
betydande miljöpåverkan såsom förlust av 
biologisk mångfald eller förorening av luft, 
jord och vatten, och möjliga konflikter med 
lokalsamhällen. Parlamentet betonar 
behovet av en omställning till förnybar 
energi i gruv- och förädlingssektorerna. 
Parlamentet konstaterar därför att det 
behövs en aktiv industripolitik för att 
stödja sektorn under omställningen, med 
tillgång till källor till ren energi till rimliga 
kostnader. Parlamentet noterar vidare de 
gynnsamma förhållandena för hållbar 
gruvdrift med låga utsläpp i EU, och begär 
att man ytterligare utforskar 
anskaffningsmöjligheterna i de 
medlemsstater som har rikligt med råvaror 
av avgörande betydelse.

2. Europaparlamentet betonar att 
anskaffningen av råvaror av avgörande 
betydelse är knuten till det geografiska 
läget, och att den hittills i hög grad varit 
beroende av tillgången på fossil energi och 
riskerar indirekt eller direkt 
koldioxidläckage och att utsättas för illojal 
konkurrens. Parlamentet konstaterar att 
anskaffningen av råvaror av avgörande 
betydelse ofta är förbunden med betydande 
miljöpåverkan såsom förlust av biologisk 
mångfald eller förorening av luft, jord och 
vatten, och möjliga konflikter med 
lokalsamhällen. Parlamentet betonar 
behovet av en omställning till förnybar 
energi i gruv- och förädlingssektorerna. 
Parlamentet konstaterar därför att det 
behövs en aktiv industripolitik för att 
stödja sektorn under omställningen, med 
tillgång till källor till ren energi till rimliga 
kostnader. Parlamentet noterar vidare de 
gynnsamma förhållandena för hållbar 
gruvdrift med låga utsläpp i EU, och begär 
att man ytterligare utforskar 
anskaffningsmöjligheterna i de 
medlemsstater som har rikligt med råvaror 
av avgörande betydelse.
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Ändringsförslag 2
Sira Rego
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0280/2021
Hildegard Bentele
En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse
(2021/2011(INI))

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet konstaterar att 
utvecklingen och den framtida storskaliga 
användningen av teknik, inbegripet nya 
digitala tillämpningar, produktion av 
förnybar energi och batterier för elektriska 
fordon och lätta transportmedel kommer att 
öka efterfrågan på vissa råvaror av 
avgörande betydelse och andra råvaror. 
Parlamentet begär att man tar hänsyn till att 
ländernas stigande klimatmässiga och 
digitala ambitioner ökar konkurrensen på 
de globala marknaderna och leder till 
ytterligare påfrestningar när det gäller 
tryggad försörjning av råvaror av 
avgörande betydelse i Europa.

4. Europaparlamentet konstaterar att 
utvecklingen och den framtida storskaliga 
användningen av teknik, inbegripet nya 
digitala tillämpningar, produktion av 
förnybar energi och batterier för elektriska 
fordon och lätta transportmedel kommer att 
drastiskt öka efterfrågan på vissa råvaror 
av avgörande betydelse och andra råvaror. 
Parlamentet begär att man tar hänsyn till att 
ländernas stigande klimatmässiga och 
digitala ambitioner ökar konkurrensen på 
de globala marknaderna och leder till 
ytterligare påfrestningar när det gäller 
tryggad försörjning av råvaror av 
avgörande betydelse i Europa.
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Sira Rego
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0280/2021
Hildegard Bentele
En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse
(2021/2011(INI))

Förslag till resolution
Punkt 40

Förslag till resolution Ändringsförslag

40. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå åtgärder för 
produktdesign som skräddarsys för olika 
produktkategorier, för att enkelt kunna 
identifiera och ta bort delar eller 
komponenter som innehåller material av 
avgörande betydelse, i synnerhet från 
avfall efter konsumentledet. Dessa krav ska 
införas i tillägg till ekodesignkraven för att 
kraftigt förbättra livslängden, hållbarheten, 
reparerbarheten, modulariteten, 
återanvändningen och återvinningsbarheten 
av uttjänta produkter som tillverkas eller 
säljs i EU. Parlamentet betonar att dessa 
åtgärder bör skapa konkurrensfördelar för 
EU-företag, de bör inte lägga en 
oproportionerlig ekonomisk börda på dem 
och bör stimulera innovation.

40. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå åtgärder för 
produktdesign som skräddarsys för olika 
produktkategorier, för att enkelt kunna 
identifiera och ta bort delar eller 
komponenter som innehåller material av 
avgörande betydelse, i synnerhet från 
avfall efter konsumentledet. Dessa krav ska 
införas i tillägg till ekodesignkraven för att 
kraftigt förbättra livslängden, hållbarheten, 
reparerbarheten, modulariteten, 
återanvändningen och återvinningsbarheten 
av uttjänta produkter som tillverkas eller 
säljs i EU. Parlamentet betonar att dessa 
åtgärder skulle skapa konkurrensfördelar 
för EU-företag samt avsevärda fördelar 
för konsumenterna och planeten som 
helhet.
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Sira Rego
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0280/2021
Hildegard Bentele
En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse
(2021/2011(INI))

Förslag till resolution
Punkt 50

Förslag till resolution Ändringsförslag

50. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att en hållbar anskaffning av råvaror av 
avgörande betydelse grundas på principen 
om att noga balansera både EU:s ökande 
behov av hållbart anskaffade råvaror av 
avgörande betydelse och behovet av att 
skydda naturen och den biologiska 
mångfalden.

50. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att en hållbar anskaffning av råvaror av 
avgörande betydelse respekterar behovet 
av att skydda naturen och den biologiska 
mångfalden, särskilt genom att förbjuda 
gruvdrift i skyddade områden, inbegripet 
på havsbotten.
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Ändringsförslag 5
Sira Rego
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0280/2021
Hildegard Bentele
En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse
(2021/2011(INI))

Förslag till resolution
Punkt 56

Förslag till resolution Ändringsförslag

56. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens offentliga åtagande att 
under 2021 lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om företagens 
tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet 
och insisterar på att denna lagstiftning 
bidrar till att bekämpa brott mot mänskliga 
rättigheter och sociala och miljömässiga 
standarder i värdekedjor. Parlamentet 
påminner i detta avseende om sin 
resolution av den 10 mars 2021 med 
rekommendationer till kommissionen om 
företagens tillbörliga aktsamhet och 
ansvarsskyldighet.

56. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens offentliga åtagande att 
under 2021 lägga fram ett bindande 
lagstiftningsförslag om företagens 
tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet 
och insisterar på att denna lagstiftning 
bidrar till att bekämpa brott mot mänskliga 
rättigheter och sociala och miljömässiga 
standarder i värdekedjor och i hela 
underleverantörskedjan. Parlamentet 
påminner i detta avseende om sin 
resolution av den 10 mars 2021 med 
rekommendationer till kommissionen om 
företagens tillbörliga aktsamhet och 
ansvarsskyldighet.
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för The Left-gruppen

Betänkande A9-0280/2021
Hildegard Bentele
En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse
(2021/2011(INI))

Förslag till resolution
Punkt 70

Förslag till resolution Ändringsförslag

70. Europaparlamentet anser att EU:s 
lagstiftning och internationella 
konventioner bör förhindra att gruvdrift 
bedrivs i naturskyddsområden, 
dvs. Natura 2000-områden och 
Ramsarområden, andra statligt utsedda och 
överstatliga bevarandeområden (t.ex. 
Unescos världsarv), 
ursprungsbefolkningars och 
lokalsamhällens bevarandeområden, 
djuphaven och Arktis. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att 
överväga att ändra de aktuella artiklarna i 
fågeldirektivet och habitatdirektivet för att 
nå detta mål.

70. Europaparlamentet anser att EU:s 
lagstiftning och internationella 
konventioner bör förbjuda att gruvdrift 
bedrivs i naturskyddsområden, 
dvs. Natura 2000-områden och 
Ramsarområden, andra statligt utsedda och 
överstatliga bevarandeområden (t.ex. 
Unescos världsarv), 
ursprungsbefolkningars och 
lokalsamhällens bevarandeområden, 
djuphaven och Arktis. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att 
överväga att ändra de aktuella artiklarna i 
fågeldirektivet och habitatdirektivet för att 
nå detta mål.
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Ändringsförslag 7
Sira Rego
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0280/2021
Hildegard Bentele
En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse
(2021/2011(INI))

Förslag till resolution
Punkt 75

Förslag till resolution Ändringsförslag

75. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse så mycket som 
möjligt, öka resurseffektiviteten och 
minska det nuvarande beroendet av ett fåtal 
tredjeländer genom att stödja investeringar 
som engagerar EU-partner och globala 
partner samt små och medelstora företag, 
som en del av en långsiktig internationell 
anskaffningsstrategi. Parlamentet betonar 
att detta mål bör nås genom att förstärka 
befintliga partnerskap och handelsavtal och 
skapa nya strategiska avtal eller 
EU-samriskföretag med resursrika länder 
och andra likasinnade ursprungsländer i 
enlighet med klart definierade 
prioriteringar. Parlamentet välkomnar i 
detta sammanhang den pågående 
dialogen med Kanada, Australien och 
Chile om en förstärkning av 
handelsförbindelserna inom området 
råvaror av avgörande betydelse. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
ytterligare förstärka samarbetet under 
nästa EU-USA-Japankonferensen om 
kritiska material. Parlamentet betonar 
behovet av ett närmare samarbete med 
viktiga internationella leverantörer på 
västra Balkan, i Östeuropa, Latinamerika 
och Afrika samt med Kina och andra 
utvecklingsländer på södra halvklotet.

75. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse så mycket som 
möjligt, öka resurseffektiviteten och 
minska det nuvarande beroendet av ett fåtal 
tredjeländer genom att stödja investeringar 
som engagerar EU-partner och globala 
partner samt små och medelstora företag, 
som en del av en långsiktig internationell 
anskaffningsstrategi. Parlamentet betonar 
att detta mål bör nås genom att förstärka 
befintliga partnerskap och handelsavtal och 
skapa nya strategiska avtal eller 
EU-samriskföretag med resursrika länder 
och andra likasinnade ursprungsländer i 
enlighet med klart definierade 
prioriteringar. Parlamentet betonar behovet 
av ett närmare samarbete med viktiga 
internationella leverantörer på 
västra Balkan, i Östeuropa, Latinamerika 
och Afrika samt med Kina och andra 
utvecklingsländer på södra halvklotet.
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