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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet välkomnar EU:s nya handlingsplan för råvaror av avgörande 
betydelse, inrättandet av den europeiska råvarualliansen och 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 europeisk industri. 

2. Europaparlamentet betonar att EU:s handelspolitik spelar en viktig roll för att förbättra 
EU:s tillgång till råvaror av avgörande betydelse, däribland basmetaller, 
industrimineraler, aggregat och biotiska material, samtidigt som man främjar hållbara 
standarder, god förvaltning och ansvarsfull anskaffning. Parlamentet noterar att EU:s 
reviderade förteckning för 2020 innehåller 30 råvaror av avgörande betydelse inklusive 
fyra som nyligen lagts till. Parlamentet noterar vidare att de ökande spänningarna 
mellan stormakterna har avslöjat strategiska sårbarheter för EU, särskilt när det gäller 
att säkra viktiga resurser, inbegripet råvaror av avgörande betydelse och bearbetade 
råvaror, som är avgörande och nödvändiga för att genomföra den gröna given och 
säkerställa den digitala omställningen av EU:s ekonomi. Parlamentet noterar att 
övervakning av råvaruberoendet och säkrad tillgång till råvaror av avgörande betydelse 
kan säkerställa större resiliens i hållbara leveranskedjor. Parlamentet noterar att detta 
bör vara ett av nyckelinslagen i genomförandet av EU:s öppna strategiska oberoende.

3. Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av den uppdaterade nya 
industristrategin1 och uppmaningen i denna att förstärka Europas öppna strategiska 
oberoende och nya partnerskap med industrin och med likasinnade internationella 
partner. Parlamentet välkomnar kommissionens pågående arbete med leveranskedjor av 
avgörande betydelse och understryker vikten av att anpassa dess olika strategier och 
politik. Parlamentet betonar att riskerna hos leveranskedjor av avgörande betydelse har 
blivit uppenbara genom covid-19-krisen och uppmanar kommissionen att anta en EU-
strategi för resiliens och hållbara leveranskedjor som uppföljning till EU:s 
industristrategi för att identifiera leveranskedjor som bygger på råvaror av avgörande 
betydelse och för vilka resiliensen och hållbarheten skulle öka genom diversifiering av 
försörjningen, återflyttning av bearbetningsanläggningar, utvinning där så är lämpligt 
och lageruppbyggnad. Parlamentet stöder att de rapporteringsbestämmelser som behövs 
för denna analys införs i texten till direktivet om företags hållbarhetsrapportering.

4. Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang till ökat samarbete från investerares 
och alla relevanta aktörers sida, inbegripet industriella aktörer längs värdekedjan, 
medlemsstater och regioner, fackföreningar, civilsamhället, forsknings- och 
teknikorganisationer, investerare och icke-statliga organisationer inom de sektorer av 
EU:s ekonomi som påverkas mest av flaskhalsar i tillförseln av råvaror av avgörande 

1 Kommissionens meddelande av den 5 maj 2021 Uppdatering av industristrategin 2020: 
en starkare inre marknad för Europas återhämtning (COM(2021)0350).
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betydelse, antingen genom användning av det ramverk som den europeiska 
råvarualliansen erbjuder eller genom att bilda specifika bransch- och aktörsallianser för 
att avhjälpa brister i tillförseln av råvaror av avgörande betydelse. Parlamentet anser att 
ett sådant samarbete bör sikta mot att analysera flaskhalsar i leveranskedjor, den roll 
strategisk lagerhållning skulle kunna spela för att hantera sårbarheter och finansiering 
av forskning om utnyttjande av nya platser och ny teknik för anskaffningen.

5. Europaparlamentet anser att det är viktigt att öka omfattningen av den europeiska 
strategin för råvaror av avgörande betydelse, som har som slutligt mål att staka ut en 
väg mot större säkerhet och hållbarhet. Parlamentet betonar att denna ansträngning för 
att uppnå större resiliens bör omfatta inte enbart råvaror av avgörande betydelse utan 
också alla råvaror, inbegripet sekundära råvaror, som utgör en strategisk del av de 
viktigaste värdekedjorna.

6. Europaparlamentet noterar med oro Internationella energiorganets prognos för 2021 om 
att energisektorns globala behov av kritiska mineraler skulle kunna öka så mycket som 
sex gånger fram till 2040 på grund av deras användning i batterier, förnybar 
energiteknik och nätinfrastruktur2 och är övertygat om att EU:s betydande beroende av 
import när det gäller råvaror av avgörande betydelse, inbegripet ett importberoende på 
100 procent för vissa specialitetsmetaller och sällsynta jordartsmetaller, undergräver 
dess strategiska oberoende och geopolitiska mål. Parlamentet betonar att eftersom EU:s 
försörjnings- och investeringsplaner för många råvaror av avgörande betydelse inte når 
upp till vad som behövs för att tillgodose den interna efterfrågan, och eftersom priserna 
på råvaror av avgörande betydelse bestäms globalt, står industrin i EU inför en stark 
internationell konkurrens om tillgången till råvaror och är sårbar för exportrestriktioner 
som införs av tredjeländer. Parlamentet inser att en ökad global efterfrågan troligen 
medför höjda priser och uppmuntrar kommissionen att lägga fram en analys i denna 
fråga. Parlamentet anser att denna analys bör kompletteras med en kraftfull 
kommunikationsstrategi som förklarar eventuella fördelar för medborgarna. 

7. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att – förutom att stärka den 
inhemska råvaruförsörjningen – diversifiera försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse så mycket som möjligt, öka resurseffektiviteten och minska det 
nuvarande beroendet av ett fåtal tredjeländer genom att utveckla inte bara 
utvinningskapacitet utan även bearbetnings-, raffinerings- och återvinningsanläggningar 
och stödja investeringar som engagerar europeiska 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 bygga upp 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 förstärkning av handelsförbindelserna inom området 
råvaror av avgörande betydelse. Parlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare 
stärka samarbetet inom ramen för konferensen mellan EU, Förenta staterna och Japan 
om råvaror av avgörande betydelse. Parlamentet betonar behovet av ett närmare 
samarbete med viktiga internationella leverantörer på västra Balkan, i Östeuropa, 

2 https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions
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Latinamerika och Afrika samt med Kina och andra utvecklingsländer på södra 
halvklotet.

8. Europaparlamentet betonar att utvinningen av råvaror i många fall är skadlig för miljön. 
Parlamentet anser därför att EU:s cirkulära ekonomi bör stärkas genom att förbättra 
resurseffektiviteten, öka återvinningen av primära och sekundära råvaror, främja 
cirkulära leveranskedjor, utveckla värdekedjor för uttjänta produkter och ersätta och 
minska användningen av råvaror av avgörande betydelse inom värdekedjorna där så är 
möjligt, t.ex. genom syntetiska alternativ. Parlamentet uppmanar kommissionen att, mot 
bakgrund av den osäkerhet som hänger samman med utvecklingen av den geopolitiska 
situationen i världen och de potentiella spänningarna i handeln med rika 
producentländer utanför EU på grund av miljömässiga och sociala risker, inbegripet 
strandade tillgångar och de högre kostnaderna för miljöåtgärder, även inrikta sig på att 
trygga försörjningen av råvaror av avgörande betydelse i Europa genom att inrätta 
strategisk lageruppbyggnad där det bedöms lämpligt.

9. 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 ansvarige för efterlevnaden av handelsbestämmelserna. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, Europeiska investeringsbanken och de 
andra EU-institutionerna att i samarbete med internationella partner främja och stödja 
investeringar i hållbara anläggningar för anskaffning, bearbetning och förädling av 
råvaror av avgörande betydelse som är förenliga med EU:s regler, och därigenom 
säkerställa lika villkor. Parlamentet uppmanar kommissionen att stärka samarbetet om 
hållbar anskaffning av råvaror av avgörande betydelse med länder utanför EU, särskilt 
med likasinnade partner såsom Förenta staterna, inom ramen för EU:s befintliga och 
framtida politik och instrument, inbegripet utvidgnings-, grannskaps-, utvecklings- och 
samarbetspolitik, samt i sitt engagemang i Världshandelsorganisationen (WTO), i linje 
med erkända internationella standarder (t.ex. de som utarbetats av Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling och FN:s vägledande principer) och globala 
branschinitiativ om ansvarsfull anskaffning. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
konsekvent samordna sina åtgärder beträffande råvaror med andra hållbarhetsfrämjande 
EU-initiativ för att skapa lika villkor och strömlinjeforma regelboken så att politiken 
inte blir alltför betungande för industrin. 

11. Europaparlamentet betonar att en förstärkning av den cirkulära ekonomin inom EU, och 
en förbättring av EU:s återvinningsgrad för råvaror av avgörande betydelse som behövs 
i grön och digital teknik, skulle kunna hjälpa Europa att förbättra sin resiliens i linje 
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med strävandet efter ett strategiskt öppet oberoende. Parlamentet noterar i detta 
sammanhang att man vid övergången till en cirkulär ekonomi måste ägna särskild 
uppmärksamhet åt viktiga leveranskedjor där EU:s beroende av råvaror av avgörande 
betydelse är särskilt starkt. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja 
förbindelserna med våra partnerländer med sikte på en global cirkulär ekonomi genom 
att föreslå en global allians för cirkulär ekonomi, enas om en internationell 
överenskommelse för förvaltningen av naturresurser samt starta en diskussion inom 
WTO om de hinder som fastställts för uppgraderingen av den cirkulära ekonomin 
genom åtgärderna med avseende på kravet på lokalt innehåll, bygga ett starkare 
partnerskap med olika områden i världen, särskilt med Afrika, och säkerställa att 
frihandelsavtalen återspeglar den cirkulära ekonomins höjda mål. Parlamentet anser att 
det är viktigt att stärka tillgången till och en högre kvalitet på sekundära råvaror, bland 
annat järnhaltigt skrot och sällsynta jordartsmetaller, för att förbättra resiliensen och 
cirkulariteten när det gäller försörjningen av råvaror av avgörande betydelse. 

12. Europaparlamentet betonar att hållbar handel och ansvarsfull gruvdrift och anskaffning 
samt tillbörlig aktsamhet i hela leveranskedjan fortfarande måste vara hörnstenar i 
genomförandet av EU:s handlingsplan för råvaror av avgörande betydelse. Parlamentet 
efterlyser en striktare användning av ursprungsregler för att skydda produktionen av 
råvaror och förebygga kringgående i områden där mindre strikta krav på hållbarhet och 
industrisubventioner gäller för företagen. Parlamentet understryker att all ny 
anskaffningsverksamhet som bedrivs av företag som är verksamma på EU-marknaden 
måste följa förordningen om konfliktmineraler, de regler om ansvarsfull anskaffning 
som beskrivs i direktivet om icke-finansiell rapportering och internationella standarder 
för ansvarsfull anskaffning av råvaror. Parlamentet efterlyser ett förbud mot import av 
råvaror av avgörande betydelse med anknytning till brott mot mänskliga rättigheter och 
arbetstagarrättigheter såsom tvångsarbete eller barnarbete.

13. Europaparlamentet understryker att striktare kontroller av EU:s export av avfallsflöden 
från viktiga råvaror av avgörande betydelse, bland annat elektronikavfall, batterier och 
utrangerade fordon, samt riskavfall från utvinning av resurser, behövs för att förhindra 
föroreningar på grund av informell återvinning i utvecklingsländer, och för att skapa 
lika villkor för återvinningsföretag som uppfyller erforderliga standarder för en säker 
och effektiv återvinning. Parlamentet begär att kommissionen agerar snabbt och 
effektivt för att se över och revidera förordningen om transport av avfall i syfte att 
genom ökade åtgärder och ett förstärkt inspektionssystem förebygga olaglig och 
tvivelaktig export av avfallsprodukter som innehåller råvaror av avgörande betydelse. 
Parlamentet efterlyser ett generellt krav på att avfallsprodukter som innehåller råvaror 
av avgörande betydelse exporteras med garanti för att de i destinationslandet kommer 
att bearbetas under förhållanden som är likvärdiga med EU-standarder, så att resurser 
inte går förlorade på grund av informell återvinningsverksamhet, och som stöder 
omställningen till den cirkulära ekonomin.

14. 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 
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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 mot 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 
effektiv konkurrens runt om i världen.

15. Europaparlamentet välkomnar det gemensamma uttalandet vid trepartsmötet mellan 
Japans och USA:s handelsministrar och kommissionen, och stöder den föreslagna 
definitionen av industrisubventioner. Parlamentet välkomnar att denna definition 
sträcker sig utöver WTO:s avtal om subventioner och utjämningsåtgärder och EU:s 
förordning om skydd mot subventioner och ger en bredare definition av subventioner. 
Parlamentet anser att dessa åtgärder är ytterst viktiga för att åstadkomma lika 
internationella villkor inom området råvaror av avgörande betydelse, eftersom 
industrisubventioner, särskilt i Kina, utgör ett allvarligt hot mot EU:s industri och 
arbetstagare eftersom de snedvrider den internationella konkurrensen.

16. Europaparlamentet välkomnar EU:s och Förenta staternas gemensamma initiativ för att 
hantera den globala överkapaciteten för 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.

17. Europaparlamentet delar kommissionens bedömning att en övergång av betalningar av 
EU:s import av råvaror av avgörande betydelse från andra internationella valutor till 
euron skulle medföra vissa fördelar, till exempel lägre prisvolatilitet och bidra till att 
göra EU-importörerna och tredjelandsexportörerna mindre beroende av marknaderna för 
finansiering i US-dollar.

18. Europaparlamentet påminner om att EU:s handelspolitik består av multilaterala och 
bilaterala engagemang samt av autonoma åtgärder, varför parlamentet 

– 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,

– uppmanar kommissionen att undersöka nya tekniska lösningar för förbättrad 
spårbarhet i globala värdekedjor och påminner om att blockkedjetekniken kan 
bidra till detta mål,

– också välkomnar det förberedande arbetet med en mekanism för 
koldioxidjustering vid gränserna som följer WTO:s regler och som när den 
införts kommer att bidra ytterligare till värdekedjors hållbarhet och skapande av 
lika villkor,

– välkomnar kommissionens planer att upprätta starka och stödjande 
internationella partnerskap genom att ställa sig bakom en global agenda för 
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råvaror med sikte på EU-partnerskap som säkerställer både försörjningssäkerhet 
och utvecklingsfördelar,

– uppmanar kommissionen att säkra särskilda finansieringsinstrument för medel 
till forskning och innovation inriktade på följande områden: avfallsbearbetning 
och konkreta och betydande förbättringar av material utvunna ur avfall, teknik 
och processer för att utvinna värdefulla råvaror ur gruvrester, avfall och 
komplexa flöden.
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