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Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Den växande befolkningen och 
omställningen till digitala, mycket 
energieffektiva och klimatneutrala 
ekonomier leder i alla scenarier till en 
betydligt högre efterfrågan på råvaror av 
avgörande betydelse 21.

_________________
21 Världsbanken, Minerals for Climate 
Action: The Mineral Intensity of the Clean 
Energy Transition, Europeiska 
kommissionens framtidsstudie, OECD, 
Global Material Resources Outlook to 
2060: Economic Drivers and 
Environmental Consequences.

B. Den växande befolkningen och 
omställningen till digitala, mycket 
energieffektiva och klimatneutrala 
ekonomier leder i alla scenarier till en 
betydligt högre efterfrågan på råvaror av 
avgörande betydelse 21. Grön teknik 
kommer att bära det huvudsakliga 
ansvaret för den framtida ökningen av 
efterfrågan på endast 6 av 30 råvaror på 
EU:s förteckning över råvaror av 
avgörande betydelse, och andra sektorer – 
såsom försvar och luftrum, 
gödningsmedel, stål och robotteknik – 
kommer att vara en drivkraft för 
efterfrågan på råvaror av avgörande 
betydelse21a.
_________________
21 Världsbanken, Minerals for Climate 
Action: The Mineral Intensity of the Clean 
Energy Transition, Europeiska 
kommissionens framtidsstudie, OECD, 
Global Material Resources Outlook to 
2060: Economic Drivers and 
Environmental Consequences.

21a Policydokument för institutet för 
tillämpad ekologi Öko-Institut e.V. 
”Green technologies and critical raw 
materials: Strategies for a circular 
economy” av den 14 juni 2021.
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Henrike Hahn
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Betänkande A9-0280/2021
Hildegard Bentele
En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse
(2021/2011(INI))

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet varnar för att 
EU:s omställning till klimatneutralitet inte 
bör leda till att beroendet av fossila 
bränslen ersätts med ett beroende av 
råvaror. Parlamentet betonar att 
omställningen bör minska EU:s beroende 
av importerade råvaror av avgörande 
betydelse. Parlamentet betonar också den 
roll som innovation, ny teknik, minimering 
av resursförbrukning och underhåll och 
återanvändning av värdefulla råvaror i EU 
kan spela för att minska beroendet av 
råvaror av avgörande betydelse.

3. Europaparlamentet varnar för att 
EU:s omställning till klimatneutralitet inte 
bör leda till att beroendet av fossila 
bränslen ersätts med ett beroende av 
råvaror och inte bör användas för att 
rättfärdiga ohållbara och socialt 
oacceptabla strategier för anskaffning av 
råvaror av avgörande betydelse. 
Parlamentet betonar att omställningen bör 
minska EU:s beroende av importerade 
råvaror av avgörande betydelse. 
Parlamentet betonar också den roll som 
innovation, ny teknik, minimering av 
resursförbrukning och underhåll och 
återanvändning av värdefulla råvaror i EU 
kan spela för att minska beroendet av 
råvaror av avgörande betydelse.

Or. en
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Betänkande A9-0280/2021
Hildegard Bentele
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Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet påminner om 
att det i sin resolution av den 
10 februari 2021 om den nya 
handlingsplanen för den cirkulära 
ekonomin krävde vetenskapligt grundade, 
bindande EU-mål för 2030 för att 
avsevärt minska EU:s material- och 
konsumtionsavtryck och till att de ska 
ligga inom planetens gränser senast 2050, 
med användning av de indikatorer som 
ska antas senast i slutet av 2021 som en 
del av den uppdaterade 
övervakningsramen.
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Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta ett mer objektivt 
tillvägagångssätt i fråga om att förutse 
den framtida efterfrågan på råvaror av 
avgörande betydelse, inbegripet en 
realistisk bedömning av i vilken grad 
denna efterfrågan har drivits av grön 
teknik i förhållande till andra sektorer, 
och att beskriva dessa prognoser om 
efterfrågan inte bara i relativa, utan också 
i absoluta tal, för att skapa en realistisk 
bild av omfattningen av potentiella 
försörjningsproblem.

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

Förslag till resolution
Punkt 4b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera alla tänkbara 
alternativ för att minimera 
resursförbrukningen i sina scenarier för 
efterfrågan på råvaror av avgörande 
betydelse.

Or. en
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Hildegard Bentele
En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse
(2021/2011(INI))

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram vetenskapligt 
baserade hållbarhetskriterier för att 
fastställa vad som utgör hållbara 
investeringar i gruvbranschen enligt 
taxonomiförordningen. Parlamentet 
betonar vikten av att göra det möjligt för 
den europeiska utvinningsindustrin att 
bidra till den dubbla gröna och digitala 
omställningen.

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram vetenskapligt 
baserade och strikta hållbarhetskriterier för 
att fastställa vad som utgör hållbara 
investeringar i gruvbranschen enligt 
taxonomiförordningen. Parlamentet 
betonar att alla subventioner som rör 
råvaror av avgörande betydelse ska följa 
principen om att inte vålla skada, i 
enlighet med åtagandena i den europeiska 
gröna given. Parlamentet betonar vikten av 
att göra det möjligt för den europeiska 
utvinningsindustrin att bidra till den dubbla 
gröna och digitala omställningen.

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, Europeiska 
investeringsbanken och de andra 
EU-insitutionerna att samarbeta med 
internationella partner, för att ge tekniskt 
och strategiskt ekonomiskt stöd till 
långsiktiga strategiska investeringsprojekt 
för råvaror av avgörande betydelse, bland 
annat för att hitta nya verktyg för att dela 
riskerna i gruvsektorn, och för att främja 
och stödja investeringar i forskning om 
hållbar anskaffning och bearbetning av 
råvaror av avgörande betydelse och på 
förädlingsanläggningar, i syfte att göra 
dem förenliga med EU:s regler och höga 
sociala och miljömässiga standarder, och 
därigenom säkerställa lika villkor.

18. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, Europeiska 
investeringsbanken och de andra 
EU-insitutionerna att samarbeta med 
internationella partner, för att ge tekniskt 
och strategiskt ekonomiskt stöd till 
långsiktiga strategiska investeringsprojekt 
för råvaror av avgörande betydelse, och för 
att främja och stödja investeringar i 
forskning om hållbar anskaffning och 
bearbetning av råvaror av avgörande 
betydelse och på förädlingsanläggningar, i 
syfte att göra dem förenliga med EU:s 
regler och höga sociala och miljömässiga 
standarder, och därigenom säkerställa lika 
villkor.

Or. en
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En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse
(2021/2011(INI))

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet beklagar att 
strategisk lagerhållning ännu inte ingår i 
handlingsplanen och uppmanar 
kommissionen att även fokusera på att 
trygga försörjningen av råvaror av 
avgörande betydelse i EU genom att 
uppmuntra medlemsstaterna att 
genomföra strategisk lagerhållning som 
en del av en samordnad strategi, när det 
bedöms lämpligt. Parlamentet anser att 
strategisk lagerhållning i kombination 
med andra strategiska åtgärder bidrar till 
att minska beroendet av råvaror av 
avgörande betydelse. Parlamentet 
understryker att en ökad tillgång bör gå 
hand i hand med en minskad efterfrågan 
genom att man ser på hela värdekedjan – 
utformning, drift och avveckling.

22. Europaparlamentet ifrågasätter 
nyttan med lagring av råvaror av 
avgörande betydelse och anser att lagring 
skulle kunna vara kontraproduktivt 
eftersom det skulle kunna motverka 
teknisk innovation i EU, som skulle 
kunna göra vissa råvaror av avgörande 
betydelse föråldrade. Parlamentet anser att 
lagring av potentiellt föråldrade råvaror 
av avgörande betydelse därför skulle 
kunna leda till slöseri med offentliga 
ekonomiska resurser.

Or. en
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Henrike Hahn
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En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse
(2021/2011(INI))

Förslag till resolution
Punkt 42

Förslag till resolution Ändringsförslag

42. Europaparlamentet konstaterar att 
trots att smart produktdesign, 
återanvändning av material, ersättning med 
återvunnet material och främjande av 
minskad användning av material och 
minskade konsumtionsavtryck kan minska 
den primära efterfrågan avsevärt, och att 
dess potential bör utnyttjas till fullo, 
behövs det en ansvarsfull och hållbar 
anskaffning av råvaror av avgörande 
betydelse med en föregående 
konsekvensbedömning för att minska de 
eventuella sociala och miljömässiga 
effekterna, när försörjningen av råvaror av 
avgörande betydelse inte kan tillgodoses på 
ett ekonomiskt lönsamt sätt genom de 
åtgärder som nämnts, eller de skulle leda 
till produkter av lägre kvalitet.

42. Europaparlamentet konstaterar att 
smart produktdesign, återanvändning av 
material, ersättning med återvunnet 
material och främjande av minskad 
användning av material och minskade 
konsumtionsavtryck kan minska den 
primära efterfrågan avsevärt, och att dess 
potential bör utnyttjas till fullo, och 
betonar att en ansvarsfull och hållbar 
anskaffning av råvaror av avgörande 
betydelse med en föregående 
konsekvensbedömning för att minska de 
eventuella sociala och miljömässiga 
effekterna endast kan övervägas om och i 
den mån som efterfrågan på råvaror av 
avgörande betydelse inte kan tillgodoses 
genom de åtgärder som nämnts.

Or. en
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Ändringsförslag 17
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet framhåller att 
den primära och sekundära 
råvaruanskaffningen i EU omfattas av de 
högsta miljömässiga och sociala 
standarderna i världen, efterlevs korrekt, 
tillhandahåller tusentals högkvalificerade 
arbetstillfällen och är avgörande för den 
gröna och digitala omställningen. 
Parlamentet uppmanar därför alla aktörer 
att främja ansvarsfulla och hållbara projekt 
för anskaffning av råvaror av avgörande 
betydelse i EU, och stödja lokal produktion 
och höja medvetenheten om 
miljöavtrycken av importerade råvaror av 
avgörande betydelse från länder 
utanför EU. Parlamentet anser att detta 
måste fastställas genom en öppen, 
transparent och vetenskapligt baserad 
process, med tidigt deltagande från 
relevanta berörda parter och 
lokalsamhällen.

43. Europaparlamentet anser att den 
primära och sekundära 
råvaruanskaffningen i EU bör omfattas av 
de högsta miljömässiga och sociala 
standarderna i världen, efterlevs korrekt, 
tillhandahåller tusentals högkvalificerade 
arbetstillfällen och är avgörande för den 
gröna och digitala omställningen. 
Parlamentet uppmanar därför alla aktörer 
att främja ansvarsfulla och hållbara projekt 
för anskaffning av råvaror av avgörande 
betydelse i EU, och stödja lokal produktion 
och höja medvetenheten om 
miljöavtrycken av importerade råvaror av 
avgörande betydelse från länder 
utanför EU. Parlamentet anser att detta 
måste fastställas genom en öppen, 
transparent och vetenskapligt baserad 
process, med tidigt deltagande från 
relevanta berörda parter och 
lokalsamhällen.

Or. en


