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17.11.2021 A9-0280/18

Tarkistus 18
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

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 kestävä hankinta perustuu 
lähestymistapaan, jossa tarve suojella 
luontoa ja biologista monimuotoisuutta 
asetetaan teollisuuden tarpeiden edelle;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/19

Tarkistus 19
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. odottaa, että komissio antaa 
lisätietoja kriittisiä raaka-aineita koskevien 
hankkeiden toteuttamisesta 
vaihtoehtoisena liiketoimintamallina ja 
alueellisena työpaikkojen lähteenä 
hiilikaivosalueilla ja muilla 
siirtymäalueilla;

52. odottaa, että komissio antaa 
lisätietoja sosiaalisesti ja ympäristön 
kannalta kestävien kriittisiä raaka-aineita 
koskevien hankkeiden potentiaalista 
vaihtoehtoisena liiketoimintamallina ja 
alueellisena työpaikkojen lähteenä 
hiilikaivosalueilla ja muilla 
siirtymäalueilla;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/20

Tarkistus 20
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. korostaa, että jos Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmalla yksinkertaisesti 
siirretään EU:n kasvihuonekaasupäästöt 
sen kauppakumppaneille, sillä ei ole 
lainkaan vaikutusta ilmastonmuutokseen; 
kehottaa siksi EU:ta edistämään 
täytäntöönpanokelpoisia ilmaston 
lämpenemisen hillitsemistä ja EU:n 
ympäristönormien, mukaan lukien 
hankinnan ja jalostuksen ympäristönormit, 
vientiä koskevia monenvälisiä sopimuksia; 
katsoo, että EU:n on kehitettävä uusia 
kauppa- ja investointisopimuksia, uusia 
rahoituksellisen ja teknisen tuen malleja ja 
yleisemmin kansainvälistä diplomatiaa 
koskeva uusi lähestymistapa, jonka 
tavoitteena on tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistaminen;

54. korostaa, että jos Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmalla yksinkertaisesti 
siirretään EU:n kasvihuonekaasupäästöt 
sen kauppakumppaneille, sillä ei ole 
lainkaan vaikutusta ilmastonmuutokseen; 
kehottaa siksi EU:ta edistämään 
täytäntöönpanokelpoisia ilmaston 
lämpenemisen hillitsemistä ja EU:n 
ympäristönormien, mukaan lukien 
hankinnan ja jalostuksen ympäristönormit, 
vientiä koskevia monenvälisiä sopimuksia; 
katsoo, että EU:n on kehitettävä uusia 
kauppa- ja investointisopimuksia, jotka 
ovat erittäin korkeiden ilmasto- ja 
ympäristönormien mukaisia ja joissa 
otetaan huomioon monialaiset 
kestävyysvaatimukset, sekä uusia 
rahoituksellisen ja teknisen tuen malleja ja 
yleisemmin kansainvälistä diplomatiaa 
koskeva uusi lähestymistapa, jonka 
tavoitteena on tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistaminen;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/21

Tarkistus 21
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
73 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

73. pitää myönteisenä, että 
kauppapolitiikan uudelleentarkastelusta 
annetussa komission tiedonannossa 
painotetaan kriittisiä raaka-aineita; 
peräänkuuluttaa määrätietoista 
kauppapolitiikkaa, jossa korostetaan 
toimitusketjujen monipuolistamista ja 
kestävyyttä ja asetetaan etusijalle 
maailmanlaajuisten ja EU:n mekanismien 
parantaminen suotuisan kauppaympäristön 
luomiseksi EU:n teollisuudelle;

73. pitää myönteisenä, että 
kauppapolitiikan uudelleentarkastelusta 
annetussa komission tiedonannossa 
painotetaan kriittisiä raaka-aineita; 
peräänkuuluttaa määrätietoista 
kauppapolitiikkaa, jossa korostetaan 
toimitusketjujen monipuolistamista ja 
kestävyyttä ja asetetaan etusijalle 
maailmanlaajuisten ja EU:n mekanismien 
parantaminen suotuisan ja kestävän 
kauppaympäristön luomiseksi EU:n 
teollisuudelle ja hankintamaille 
varmistamalla korkeat sosiaali- ja 
ympäristönormit; korostaa, että raaka-
aineiden talteenottoa ja käsittelyä 
koskevien kestävyysvaatimusten olisi 
oltava ennakkoehtona kyseisten aineiden 
kaupalle ja niihin kohdistuville 
investoinneille;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/22

Tarkistus 22
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
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 maailman kehitysmaiden 

75. kehottaa komissiota 
monipuolistamaan kriittisten raaka-
aineiden hankintalähteitä mahdollisimman 
paljon, vähentämään kulutusta, lisäämään 
resurssitehokkuutta, edistämään 
kiertotaloutta 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 ja erityisesti 
raaka-aineiden talteenottoon ja 
käsittelyyn sovellettavien 
kestävyysvaatimusten mukaisesti; panee 
tässä mielessä merkille Kanadan, 
Australian ja Chilen kanssa käytävän 
vuoropuhelun, 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 
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kanssa; tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä keskeisten 
kansainvälisten toimittajien kanssa Länsi-
Balkanilla, Itä-Euroopassa, Latinalaisessa 
Amerikassa ja Afrikassa sekä Kiinan ja 
muiden eteläisen maailman kehitysmaiden 
kanssa; korostaa, että kriittisten raaka-
aineiden alan kauppakumppanuuksissa 
olisi asetettava etusijalle 
resurssitehokkuus ja vihreämmät 
vaihtoehdot ja vaadittava kumppaneita 
noudattamaan mahdollisimman korkeita 
ympäristö-, sosiaali- ja 
ihmisoikeusnormeja;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/23

Tarkistus 23
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
76 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

76. korostaa, että EU:n tulevat 
vapaakauppa- ja kumppanuussopimukset 
voivat paitsi parantaa toimitusvarmuutta 
myös luoda luotettavan poliittisen ja 
taloudellisen kehyksen ja että niihin olisi 
sisällytettävä kriittisiä raaka-aineita 
koskevia erityismääräyksiä, kuten komissio 
ilmoitti Kaikkien kauppa -strategiassaan, 
jotta voidaan edistää yhteistyötä, varmistaa 
kansainvälisten sitoumusten 
noudattaminen, poistaa ja välttää 
vientirajoitukset ja noudattaa nykyisiä 
sääntöjä, jotka koskevat ennen 
sijoittautumista tai sijoittautumisen jälkeen 
tehtäviä suoria ulkomaisia investointeja; 
kehottaa komissiota edelleen tehostamaan 
vapaakauppasopimusten, myös kauppaa ja 
kestävää kehitystä koskevien lukujen, 
seurantaa ja täytäntöönpanoa, jotta 
varmistetaan, että kauppakumppanit 
määrittelevät kriittisten raaka-aineiden 
vastuullista hankintaa koskevia 
sitoumuksia ja määräyksiä ja noudattavat 
niitä ja että otetaan huomioon sellaisten 
yhteisöjen, joihin kaivannaistoiminta 
vaikuttaa, mahdolliset huolenaiheet; 
korostaa, että tämän olisi kuuluttava 
kauppasopimusten noudattamista ja 
täytäntöönpanoa valvovan virkamiehen 
ensisijaisiin tehtäviin;

76. korostaa, että EU:n tulevat 
vapaakauppa- ja kumppanuussopimukset 
voivat paitsi parantaa toimitusvarmuutta 
myös luoda luotettavan poliittisen ja 
taloudellisen kehyksen ja että niihin olisi 
sisällytettävä kriittisiä raaka-aineita 
koskevia erityismääräyksiä, kuten komissio 
ilmoitti Kaikkien kauppa -strategiassaan, 
jotta voidaan edistää yhteistyötä, varmistaa 
kansainvälisten sitoumusten 
noudattaminen, poistaa ja välttää 
vientirajoitukset ja noudattaa nykyisiä 
sääntöjä, jotka koskevat ennen 
sijoittautumista tai sijoittautumisen jälkeen 
tehtäviä suoria ulkomaisia investointeja; 
katsoo, että vapaakauppasopimusten 
energiaa ja raaka-aineita koskeviin 
lukuihin olisi sisällytettävä erityisiä, 
seuraamukset mahdollistavia ja 
kohdennettuja kestävyysvaatimuksia, 
jotka koskevat muun muassa avoimuutta, 
osallistumista, jäljitettävyyttä ja 
vastuullista hankintaa; kehottaa 
komissiota edelleen tehostamaan 
vapaakauppasopimusten, myös kauppaa ja 
kestävää kehitystä koskevien lukujen, 
seurantaa ja täytäntöönpanoa, jotta 
varmistetaan, että kauppakumppanit 
määrittelevät kriittisten raaka-aineiden 
vastuullista hankintaa koskevia 
sitoumuksia ja määräyksiä ja noudattavat 
niitä ja että otetaan huomioon sellaisten 
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yhteisöjen, joihin kaivannaistoiminta 
vaikuttaa, mahdolliset huolenaiheet; 
korostaa, että tämän olisi kuuluttava 
kauppasopimusten noudattamista ja 
täytäntöönpanoa valvovan virkamiehen 
ensisijaisiin tehtäviin;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/24

Tarkistus 24
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
76 a kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 76 a. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio on sitoutunut tekemään 
jälkiarvioinnin EU:n sopimusten 
vaikutuksista keskeisiin 
ympäristönäkökohtiin, myös ilmastoon; 
kehottaa laatimaan konkreettisen 
aikataulun ja korostaa, että arviointien 
olisi tarvittaessa johdettava olemassa 
olevien sopimusten 
uudelleentarkasteluun, jotta voidaan 
puuttua havaittuihin kielteisiin 
vaikutuksiin; korostaa vaikutuksia 
koskevien erityisten ennakko-, väli- ja 
jälkiarviointien merkitystä 
vapaakauppasopimusten helpottamien 
kriittisten raaka-aineiden kauppavirtojen 
kannalta;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/25

Tarkistus 25
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
79 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

79. korostaa, että täysin toimiva 
sääntöihin perustuva monenvälinen 
kauppajärjestelmä on avaintekijä kriittisten 
raaka-aineiden avoimien ja kestävien 
kauppavirtojen varmistamisessa; ilmaisee 
huolensa siitä, että jotkin WTO:n jäsenet, 
myös Kiina, käyttävät kriittisten raaka-
aineiden vientirajoituksia, ja kehottaa 
kaikkia jäseniä pidättäytymään tällaisen 
politiikan harjoittamisesta; kehottaa siksi 
komissiota rajoittamaan kansainvälisillä 
foorumeilla kriittisiä raaka-aineita koskevia 
vääristäviä vientirajoituksia; kehottaa 
tässä yhteydessä jälleen komissiota 
tehostamaan toimiaan WTO:n 
kunnianhimoisen uudistuksen 
toteuttamiseksi, jotta voidaan torjua 
kansainvälisen kaupan vääristymiä ja 
epäterveitä kaupan käytäntöjä, tarjota 
vakaa ja ennakoitava kansainvälisen 
kaupan ympäristö ja taata 
oikeudenmukainen ja tehokas kilpailu koko 
maailmassa;

79. korostaa, että täysin toimiva 
sääntöihin perustuva monenvälinen 
kauppajärjestelmä on avaintekijä kriittisten 
raaka-aineiden avoimien ja kestävien 
kauppavirtojen varmistamisessa; panee 
merkille, että jotkin WTO:n jäsenet, myös 
Kiina, käyttävät kriittisten raaka-aineiden 
vientirajoituksia; kehottaa komissiota 
puuttumaan kansainvälisillä foorumeilla 
kriittisiä raaka-aineita koskeviin 
vääristäviin vientirajoituksiin; kehottaa 
tässä yhteydessä jälleen komissiota 
tehostamaan toimiaan WTO:n 
kunnianhimoisen uudistuksen 
toteuttamiseksi, jotta voidaan torjua 
kansainvälisen kaupan vääristymiä ja 
epäterveitä kaupan käytäntöjä, tarjota 
vakaa ja ennakoitava kansainvälisen 
kaupan ympäristö, taata oikeudenmukainen 
ja tehokas kilpailu koko maailmassa ja 
erityisesti poistaa sellaiset vääristymät 
kuin ympäristön kannalta haitalliselle 
toiminnalle myönnettävät tuet, mukaan 
lukien fossiilisten polttoaineiden tuet, 
jotka vääristävät markkinoita mutta myös 
edistävät liiallista riippuvuutta 
luonnonvarojen kulutuksesta;

Or. en



AM\1243531FI.docx PE699.887v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

17.11.2021 A9-0280/26

Tarkistus 26
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
81 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

81. suhtautuu myönteisesti EU:n ja 
Yhdysvaltojen yhteiseen aloitteeseen, joka 
koskee teräksen ja alumiinin 
maailmanlaajuisen ylikapasiteetin 
vähentämistä, ja kehottaa toteuttamaan 
kattavia ja nopeita toimenpiteitä, jotta 
Kiinan kaltaiset kauppaa vääristävää 
politiikkaa tukevat maat voidaan saattaa 
vastuuseen; muistuttaa kuitenkin 
komissiota siitä, että toistaiseksi 
232 pykälään perustuvat Yhdysvaltojen 
tullit ovat edelleen kokonaan voimassa ja 
että tämä kysymys on ratkaistava kiireesti;

81. suhtautuu myönteisesti EU:n ja 
Yhdysvaltojen yhteiseen aloitteeseen, joka 
koskee teräksen ja alumiinin 
maailmanlaajuisen ylikapasiteetin 
vähentämistä, ja kehottaa toteuttamaan 
kattavia ja nopeita toimenpiteitä, jotta 
Kiinan kaltaiset kauppaa vääristävää 
politiikkaa tukevat maat voidaan saattaa 
vastuuseen; 

Or. en


