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17.11.2021 A9-0280/18

Ändringsförslag 18
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 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 grundas på en princip 
som prioriterar skyddet av naturen och 
den biologiska mångfalden framför de 
industriella behoven.

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/19

Ändringsförslag 19
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 52

Förslag till resolution Ändringsförslag

52. Europaparlamentet förväntar sig att 
kommissionen ger ytterligare detaljer om 
genomförandet av projekt om råvaror av 
avgörande betydelse som en alternativ 
företagsmodell och en källa till regional 
sysselsättning i kolbrytningsregioner och 
andra omställningsregioner.

52. Europaparlamentet förväntar sig att 
kommissionen ger ytterligare detaljer om 
potentialen hos socialt och miljömässigt 
hållbara projekt om råvaror av avgörande 
betydelse som en alternativ företagsmodell 
och en källa till regional sysselsättning i 
kolbrytningsregioner och andra 
omställningsregioner.

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/20

Ändringsförslag 20
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 54

Förslag till resolution Ändringsförslag

54. Europaparlamentet betonar att om 
den europeiska gröna given endast överför 
EU:s utsläpp av växthusgaser på dess 
handelspartner kommer den inte att ha 
någon inverkan alls på 
klimatförändringarna. Parlamentet 
uppmanar därför med kraft EU att driva på 
genomförbara multilaterala avtal om 
begränsning av den globala 
uppvärmningen och export av sina 
miljöstandarder, även inom anskaffning 
och bearbetning. Parlamentet anser att EU 
kommer att behöva utveckla nya handels- 
och investeringsavtal, nya modeller för 
ekonomiskt och tekniskt bistånd och mer 
allmänt, en ny syn på internationell 
diplomati i syfte att säkerställa likvärdiga 
förutsättningar.

54. Europaparlamentet betonar att om 
den europeiska gröna given endast överför 
EU:s utsläpp av växthusgaser på dess 
handelspartner kommer den inte att ha 
någon inverkan alls på 
klimatförändringarna. Parlamentet 
uppmanar därför med kraft EU att driva på 
genomförbara multilaterala avtal om 
begränsning av den globala 
uppvärmningen och export av sina 
miljöstandarder, även inom anskaffning 
och bearbetning. Parlamentet anser att EU 
kommer att behöva utveckla nya handels- 
och investeringsavtal, som är anpassade 
till de högsta klimat- och miljömässiga 
standarderna, och som integrerar 
tvärgående hållbarhetskrav samt nya 
modeller för ekonomiskt och tekniskt 
bistånd och mer allmänt, en ny syn på 
internationell diplomati i syfte att 
säkerställa likvärdiga förutsättningar.

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/21

Ändringsförslag 21
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 73

Förslag till resolution Ändringsförslag

73. Europaparlamentet välkomnar 
tonvikten på råvaror av avgörande 
betydelse i kommissionens meddelande om 
översynen av handelspolitiken. Parlamentet 
efterlyser en beslutsam handelspolitik med 
tonvikt på diversifiering av och resiliens i 
leveranskedjorna, och med prioritering av 
förbättrade mekanismer i världen och i EU 
för att skapa en gynnsam handelsmiljö för 
EU-industrin.

73. Europaparlamentet välkomnar 
tonvikten på råvaror av avgörande 
betydelse i kommissionens meddelande om 
översynen av handelspolitiken. Parlamentet 
efterlyser en beslutsam handelspolitik med 
tonvikt på diversifiering av och resiliens i 
leveranskedjorna, och med prioritering av 
förbättrade mekanismer i världen och i EU 
för att skapa en gynnsam och hållbar 
handelsmiljö för EU-industrin och 
ursprungsländerna genom att säkerställa 
höga sociala och miljömässiga 
standarder. Parlamentet betonar att 
hållbarhetskrav för utvinning och 
bearbetning av råvaror bör vara ett villkor 
för handel med och investering i dessa 
råvaror.

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/22

Ändringsförslag 22
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 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, minska konsumtionen, öka 
resurseffektiviteten, främja den cirkulära 
ekonomin 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, och särskilt 
hållbarhetskriterier för utvinning och 
bearbetning av råvaror. Parlamentet 
noterar 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 
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internationella leverantörer på västra 
Balkan, i Östeuropa, Latinamerika och 
Afrika samt med Kina och andra 
utvecklingsländer på södra halvklotet. 
Parlamentet betonar att 
handelspartnerskap på området för 
råvaror av avgörande betydelse bör 
prioritera resurseffektivitet och 
miljövänligare alternativ och kräva att 
partnerna följer högsta miljömässiga, 
sociala och människorättsliga standarder.

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/23

Ändringsförslag 23
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 76

Förslag till resolution Ändringsförslag

76. Europaparlamentet understryker att 
EU:s framtida frihandelsavtal och 
partnerskapsavtal inte bara kan ge större 
försörjningstrygghet, utan också en 
tillförlitlig politisk och ekonomisk ram, 
och att de bör innehålla särskilda 
bestämmelser om råvaror av avgörande 
betydelse, såsom kommissionen 
tillkännagett i sin strategi ”Handel för 
alla”, i syfte att främja samarbete, 
säkerställa efterlevnad av internationella 
åtaganden, undanröja och undvika 
exportrestriktioner och följa de nuvarande 
reglerna för utländska direktinvesteringar 
före och efter etablering. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ytterligare 
förbättra övervakningen och efterlevnaden 
av frihandelsavtal, inbegripet kapitlen om 
handel och hållbar utveckling, för att 
säkerställa att åtaganden och bestämmelser 
om ansvarsfull anskaffning av råvaror av 
avgörande betydelse fastställs och uppfylls 
av handelspartner och att eventuella 
farhågor hos samhällen som påverkas av 
utvinningsverksamhet beaktas. Parlamentet 
understryker att detta bör vara en 
prioriterad uppgift för den ansvariga för 
efterlevnaden av handelsbestämmelserna.

76. Europaparlamentet understryker att 
EU:s framtida frihandelsavtal och 
partnerskapsavtal inte bara kan ge större 
försörjningstrygghet, utan också en 
tillförlitlig politisk och ekonomisk ram, 
och att de bör innehålla särskilda 
bestämmelser om råvaror av avgörande 
betydelse, såsom kommissionen 
tillkännagett i sin strategi ”Handel för 
alla”, i syfte att främja samarbete, 
säkerställa efterlevnad av internationella 
åtaganden, undanröja och undvika 
exportrestriktioner och följa de nuvarande 
reglerna för utländska direktinvesteringar 
före och efter etablering. Parlamentet 
anser att specifika och målinriktade 
hållbarhetskrav som omfattar sanktioner 
bör integreras i kapitlen om energi och 
råvaror i frihandelsavtal, inbegripet bland 
annat krav om öppenhet, deltagande, 
spårbarhet och ansvarsfull anskaffning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
ytterligare förbättra övervakningen och 
efterlevnaden av frihandelsavtal, inbegripet 
kapitlen om handel och hållbar utveckling, 
för att säkerställa att åtaganden och 
bestämmelser om ansvarsfull anskaffning 
av råvaror av avgörande betydelse fastställs 
och uppfylls av handelspartner och att 
eventuella farhågor hos samhällen som 
påverkas av utvinningsverksamhet beaktas. 
Parlamentet understryker att detta bör vara 
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en prioriterad uppgift för den ansvariga för 
efterlevnaden av handelsbestämmelserna.

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/24

Ändringsförslag 24
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 76a

Förslag till resolution Ändringsförslag

 76a. Europaparlamentet välkomnar att 
kommissionen har åtagit sig att 
genomföra en efterhandsbedömning av 
effekterna av EU:s avtal i fråga om 
viktiga miljöaspekter, inbegripet klimatet. 
Parlamentet efterlyser en konkret tidsplan 
och betonar att bedömningarna bör, när 
så är nödvändigt, leda till en översyn av 
befintliga avtal för att åtgärda de negativa 
konsekvenser som identifierats. 
Parlamentet betonar vikten av särskilda 
konsekvensbedömningar före, under och 
efter genomförandet beträffande 
handelsflöden av råvaror av avgörande 
betydelse som främjas av frihandelsavtal.

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/25

Ändringsförslag 25
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 79

Förslag till resolution Ändringsförslag

79. Europaparlamentet understryker att 
ett fullt fungerande regelbaserat 
multilateralt handelssystem är avgörande 
för att säkerställa öppna och hållbara 
handelsflöden för råvaror av avgörande 
betydelse. Parlamentet uttrycker oro över 
att vissa WTO-medlemmar, bland annat 
Kina, använder exportrestriktioner för 
råvaror av avgörande betydelse, och 
uppmanar med eftertryck alla medlemmar 
att avstå från att bedriva en sådan politik. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att använda internationella 
forum för att begränsa sådana 
snedvridande exportrestriktioner för 
råvaror av avgörande betydelse. 
Parlamentet upprepar sin uppmaning till 
kommissionen i detta sammanhang att 
fördubbla sina ansträngningar att uppnå en 
ambitiös reform av WTO för att bekämpa 
snedvridningar av den internationella 
handeln och illojala handelsmetoder, 
tillhandahålla en stabil och förutsägbar 
internationell handelsmiljö och garantera 
rättvis och effektiv konkurrens runt om i 
världen.

79. Europaparlamentet understryker att 
ett fullt fungerande regelbaserat 
multilateralt handelssystem är avgörande 
för att säkerställa öppna och hållbara 
handelsflöden för råvaror av avgörande 
betydelse. Parlamentet noterar att vissa 
WTO-medlemmar, bland annat Kina, 
använder exportrestriktioner för råvaror av 
avgörande betydelse. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att använda 
internationella forum för att ta itu med 
sådana snedvridande exportrestriktioner för 
råvaror av avgörande betydelse. 
Parlamentet upprepar sin uppmaning till 
kommissionen i detta sammanhang att 
fördubbla sina ansträngningar att uppnå en 
ambitiös reform av WTO för att bekämpa 
snedvridningar av den internationella 
handeln och illojala handelsmetoder, 
tillhandahålla en stabil och förutsägbar 
internationell handelsmiljö och garantera 
rättvis och effektiv konkurrens runt om i 
världen, och i synnerhet förhindra 
snedvridning såsom subventioner till 
miljömässigt skadlig verksamhet, 
däribland subventioner till fossila 
bränslen, vilket inte bara snedvrider 
marknaden utan också bidrar till ett 
alltför stort beroende när det gäller 
förbrukning av naturresurser.

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/26

Ändringsförslag 26
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 81

Förslag till resolution Ändringsförslag

81. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
och Förenta staternas gemensamma 
initiativ för att hantera den globala 
överkapaciteten av stål och aluminium och 
efterlyser heltäckande och snabba åtgärder 
för att ställa länder som Kina till svars för 
deras stöd till politik som snedvrider 
handeln. Parlamentet påminner dock 
kommissionen om att Förenta staternas 
tullar enligt avsnitt 232 fortfarande är i 
full kraft och att detta problem snarast 
måste få en lösning.

81. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
och Förenta staternas gemensamma 
initiativ för att hantera den globala 
överkapaciteten av stål och aluminium och 
efterlyser heltäckande och snabba åtgärder 
för att ställa länder som Kina till svars för 
deras stöd till politik som snedvrider 
handeln. 

Or. en


