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17.11.2021 A9-0280/8

Tarkistus 8
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että väestönkasvu 
ja siirtyminen digitaalisiin, hyvin 
energiatehokkaisiin ja ilmastoneutraaleihin 
talouksiin johtaa kaikissa skenaarioissa 
kriittisten raaka-aineiden kysynnän 
merkittävään kasvuun21;

_________________
21 Maailmanpankki, Minerals for Climate 
Action: The Mineral Intensity of the Clean 
Energy Transition; Komission 
ennakointitutkimus; OECD, Global 
Material Resources Outlook to 2060: 
Economic Drivers and Environmental 
Consequences.

B. ottaa huomioon, että väestönkasvu 
ja siirtyminen digitaalisiin, hyvin 
energiatehokkaisiin ja ilmastoneutraaleihin 
talouksiin johtaa kaikissa skenaarioissa 
kriittisten raaka-aineiden kysynnän 
merkittävään kasvuun21; ottaa huomioon, 
että vihreät teknologiat ovat 
tulevaisuudessa pääasiallisessa vastuussa 
vain siitä, että kolmestakymmenestä EU:n 
kriittisten raaka-aineiden luettelossa 
olevasta aineesta kuuden aineen kysyntä 
lisääntyy, ja muut alat, kuten puolustus-, 
ilmailu-, lannoite-, teräs- ja robotiikka-
ala, lisäävät merkittävästi kriittisten 
raaka-aineiden kysyntää21 a;
_________________
21 Maailmanpankki, Minerals for Climate 
Action: The Mineral Intensity of the Clean 
Energy Transition; Komission 
ennakointitutkimus; OECD, Global 
Material Resources Outlook to 2060: 
Economic Drivers and Environmental 
Consequences.

21 a Soveltavan ekologian 
tutkimuslaitoksen Öko-Institut e.V. 
14. kesäkuuta 2021 päivätty selvitys 
”Green technologies and critical raw 
materials: Strategies for a circular 
economy”.
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17.11.2021 A9-0280/9

Tarkistus 9
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. varoittaa, että EU:n siirtyessä kohti 
ilmastoneutraaliutta sen ei pitäisi korvata 
riippuvuutta fossiilisista polttoaineista 
riippuvuudella raaka-aineista; korostaa, 
että siirtymän pitäisi vähentää EU:n 
riippuvuutta kriittisen raaka-aineiden 
tuonnista; korostaa lisäksi roolia, joka 
innovoinnilla, uudella teknologialla, 
resurssien kulutuksen minimoimisella sekä 
arvokkaiden raaka-aineiden ylläpidolla ja 
uudelleenkäytöllä EU:ssa voi olla 
vähennettäessä riippuvuutta kriittisistä 
raaka-aineista;

3. varoittaa, että EU:n siirtyessä kohti 
ilmastoneutraaliutta sen ei pitäisi korvata 
riippuvuutta fossiilisista polttoaineista 
riippuvuudella raaka-aineista, ja 
huomauttaa, että ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisellä ei pitäisi oikeuttaa sellaisia 
lähestymistapoja kriittisten raaka-
aineiden hankintaan, jotka eivät ole 
kestäviä eivätkä sosiaalisesti 
hyväksyttäviä; korostaa, että siirtymän 
pitäisi vähentää EU:n riippuvuutta 
kriittisen raaka-aineiden tuonnista; 
korostaa lisäksi roolia, joka innovoinnilla, 
uudella teknologialla, resurssien 
kulutuksen minimoimisella sekä 
arvokkaiden raaka-aineiden ylläpidolla ja 
uudelleenkäytöllä EU:ssa voi olla 
vähennettäessä riippuvuutta kriittisistä 
raaka-aineista;
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17.11.2021 A9-0280/10

Tarkistus 10
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. muistuttaa vaatineensa uudesta 
kiertotaloutta koskevasta 
toimintasuunnitelmasta 10. helmikuuta 
2021 antamassaan päätöslauselmassa 
tieteeseen perustuvia ja sitovia EU:n 
tavoitteita vuodelle 2030, jotta voidaan 
vähentää merkittävästi EU:n materiaali- 
ja kulutusjalanjälkeä, ja todenneensa, että 
ne olisi sovitettava maapallon sietokyvyn 
rajoihin viimeistään vuoteen 2050 
mennessä niin, että hyödynnetään 
vuoden 2021 loppuun mennessä osana 
päivitettyä seurantakehystä käyttöön 
otettavia indikaattoreita;
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17.11.2021 A9-0280/11

Tarkistus 11
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota omaksumaan 
objektiivisemman lähestymistavan 
kriittisten raaka-aineiden tulevan 
kysynnän arvioimiseen, mukaan lukien 
realistinen arviointi siitä, missä määrin 
vihreät teknologiat ohjaavat kysyntää 
suhteessa muihin aloihin, ja antamaan 
näissä kysyntäennusteissa sekä 
suhteellisia että absoluuttisia lukuja, jotta 
saadaan realistinen kuva mahdollisten 
toimitusongelmien laajuudesta;
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17.11.2021 A9-0280/12

Tarkistus 12
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. pyytää komissiota sisällyttämään 
kriittisten raaka-aineiden kysyntää 
koskeviin skenaarioihinsa kaikki 
mahdolliset vaihtoehdot luonnonvarojen 
kulutuksen minimoimiseksi;
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17.11.2021 A9-0280/13

Tarkistus 13
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa komissiota ehdottamaan 
tieteeseen perustuvia kestävyyskriteereitä 
kestävän investoinnin määrittelemiseksi 
kaivosalalla luokitusjärjestelmäasetuksen 
mukaisesti; korostaa tarvetta antaa EU:n 
kaivosteollisuudelle mahdollisuus 
osallistua vihreään ja digitaaliseen 
siirtymään;

16. kehottaa komissiota ehdottamaan 
tieteeseen perustuvia ja tiukkoja 
kestävyyskriteereitä kestävän investoinnin 
määrittelemiseksi kaivosalalla 
luokitusjärjestelmäasetuksen mukaisesti; 
korostaa, että kaikissa kriittisiin raaka-
aineisiin liittyvissä tuissa olisi 
noudatettava vahingon välttämisen 
periaatetta Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman sitoumusten mukaisesti; 
korostaa tarvetta antaa EU:n 
kaivosteollisuudelle mahdollisuus 
osallistua vihreään ja digitaaliseen 
siirtymään;
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

17.11.2021 A9-0280/14

Tarkistus 14
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa komissiota, Euroopan 
investointipankkia ja muita EU:n 
toimielimiä yhteistyössä kansainvälisten 
kumppanien kanssa antamaan teknistä ja 
strategista taloudellista tukea pitkän 
aikavälin strategisille kriittisiä raaka-
aineita koskeville investointihankkeille, 
mukaan lukien uusien välineiden 
löytäminen kaivosalan riskien 
jakamiseksi, sekä edistämään ja tukemaan 
investointeja kriittisten raaka-aineiden 
kestävää hankintaa ja käsittelyä sekä 
jalostuslaitoksia koskevaan tutkimukseen, 
jotta niistä saadaan EU:n sääntöjen ja 
korkeiden sosiaali- ja ympäristönormien 
mukaisia ja varmistetaan näin tasapuoliset 
toimintaedellytykset;

18. kehottaa komissiota, Euroopan 
investointipankkia ja muita EU:n 
toimielimiä yhteistyössä kansainvälisten 
kumppanien kanssa antamaan teknistä ja 
strategista taloudellista tukea pitkän 
aikavälin strategisille kriittisiä raaka-
aineita koskeville investointihankkeille 
sekä edistämään ja tukemaan investointeja 
kriittisten raaka-aineiden kestävää 
hankintaa ja käsittelyä sekä 
jalostuslaitoksia koskevaan tutkimukseen, 
jotta niistä saadaan EU:n sääntöjen ja 
korkeiden sosiaali- ja ympäristönormien 
mukaisia ja varmistetaan näin tasapuoliset 
toimintaedellytykset;
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17.11.2021 A9-0280/15

Tarkistus 15
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää valitettavana, että 
strategisten varastojen perustaminen ei 
ole vielä osa toimintasuunnitelmaa, ja 
kehottaa komissiota keskittymään myös 
kriittisten raaka-aineiden toimitusten 
turvaamiseen EU:ssa kannustamalla 
jäsenvaltioita luomaan strategisia 
varastoja osana koordinoitua 
lähestymistapaa, jos analyysissä pidetään 
sitä asianmukaisena; katsoo, että 
strateginen varastointi yhdessä muiden 
strategisten toimenpiteiden kanssa auttaa 
vähentämään riippuvuutta strategisista 
raaka-aineista; korostaa, että samalla kun 
lisätään saatavuutta, olisi myös 
vähennettävä kysyntää tarkastelemalla 
koko arvoketjua eli suunnittelua, 
toimintaa ja elinkaaren loppuvaihetta;

22. kyseenalaistaa kriittisten raaka-
aineiden varastoinnin hyödyllisyyden ja 
katsoo, että varastojen kerryttäminen voisi 
toimia tarkoitustaan vastaan, koska se 
saattaisi hillitä EU:ssa tapahtuvaa 
teknologista innovointia, joka voisi johtaa 
joidenkin kriittisten raaka-aineiden 
käytöstä poistumiseen; katsoo, että 
mahdollisesti käytöstä poistuvien 
kriittisten raaka-aineiden varastointi voisi 
näin johtaa julkisten varojen 
tuhlaukseen;
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

17.11.2021 A9-0280/16

Tarkistus 16
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. toteaa, että ensisijaista kysyntää 
voidaan vähentää merkittävästi älykkään 
tuotesuunnittelun ja materiaalien 
uudelleenkäytön avulla, korvaamalla 
kierrätetyillä raaka-aineilla ja edistämällä 
raaka-aineiden vähentämistä ja 
kulutusjalanjäljen pienentämistä ja että 
näitä mahdollisuuksia olisi hyödynnettävä 
täysimääräisesti, mutta katsoo, että 
vastuulliset ja kestävät kriittisten raaka-
aineiden hankintalähteet ja etukäteen 
tehtävä vaikutustenarviointi 
potentiaalisten sosiaalisten ja ympäristöä 
koskevien vaikutusten lieventämiseksi ovat 
tarpeen, kun kriittisten raaka-aineiden 
tarjontaa ei voida mainituilla toimenpiteillä 
pitää taloudellisesti kannattavana tai jos 
toimenpiteet johtaisivat 
heikompilaatuisiin tuotteisiin;

42. toteaa, että ensisijaista kysyntää 
voidaan vähentää merkittävästi älykkään 
tuotesuunnittelun ja materiaalien 
uudelleenkäytön avulla, korvaamalla 
kierrätetyillä raaka-aineilla ja edistämällä 
raaka-aineiden vähentämistä ja 
kulutusjalanjäljen pienentämistä ja että 
näitä mahdollisuuksia olisi hyödynnettävä 
täysimääräisesti; korostaa, että vastuullisia 
ja kestäviä kriittisten raaka-aineiden 
hankintalähteitä ja etukäteen tehtävää 
vaikutustenarviointia potentiaalisten 
sosiaalisten ja ympäristöä koskevien 
vaikutusten lieventämiseksi voidaan 
harkita ainoastaan jos ja siinä määrin 
kuin kriittisten raaka-aineiden tarjontaa ei 
voida täyttää mainituilla toimenpiteillä;
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17.11.2021 A9-0280/17

Tarkistus 17
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. korostaa, että ensisijaiseen ja 
toissijaiseen hankintaan sovelletaan EU:ssa 
maailman korkeimpia ympäristö- ja 
sosiaalisia normeja, joiden noudattamista 
on valvottava asianmukaisesti, ja että 
hankintatoiminta tarjoaa työtä tuhansille 
korkeasti koulutetuille ammattilaisille ja on 
välttämätön edellytys vihreän ja 
digitaalisen siirtymän kannalta; kehottaakin 
kaikkia toimijoita edistämään kriittisten 
raaka-aineiden vastuullista ja kestävää 
hankintaa koskevia hankkeita EU:ssa 
paikallisen tuotannon tukemiseksi ja 
lisäämään tietoisuutta EU:n ulkopuolelta 
tuotujen kriittisten raaka-aineiden tuonnin 
ympäristöjalanjäljestä; katsoo, että tämä on 
tehtävä avoimessa, läpinäkyvässä ja 
tieteeseen perustuvassa prosessissa, johon 
asiaan liittyvät sidosryhmät ja 
paikallisyhteisöt osallistuvat;

43. katsoo, että ensisijaiseen ja 
toissijaiseen hankintaan olisi sovellettava 
EU:ssa maailman korkeimpia ympäristö- ja 
sosiaalisia normeja, joiden noudattamista 
on valvottava asianmukaisesti, ja että 
hankintatoiminta tarjoaa työtä tuhansille 
korkeasti koulutetuille ammattilaisille ja on 
välttämätön edellytys vihreän ja 
digitaalisen siirtymän kannalta; kehottaakin 
kaikkia toimijoita edistämään kriittisten 
raaka-aineiden vastuullista ja kestävää 
hankintaa koskevia hankkeita EU:ssa 
paikallisen tuotannon tukemiseksi ja 
lisäämään tietoisuutta EU:n ulkopuolelta 
tuotujen kriittisten raaka-aineiden tuonnin 
ympäristöjalanjäljestä; katsoo, että tämä on 
tehtävä avoimessa, läpinäkyvässä ja 
tieteeseen perustuvassa prosessissa, johon 
asiaan liittyvät sidosryhmät ja 
paikallisyhteisöt osallistuvat;

Or. en


