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Amendement 1
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. onderstreept dat potentiële risico’s 
in verband met externe afhankelijkheid 
verder worden verminderd indien de open 
economie van de EU wordt geïntegreerd 
in een doeltreffend en eerlijk 
wereldhandelsstelsel; onderstreept dat 
wereldhandel met name kan bijdragen tot 
diversificatie van de 
bevoorradingsbronnen en ondersteuning 
van de vraag naar onze industriële 
productie, en daarmee bijdraagt tot het 
opvangen van mogelijke schokken en 
verstoringen die van invloed zijn op de 
interne waardeketens van de EU, maar er 
ook voor kan zorgen dat de EU aan haar 
interne vraag kan voldoen wanneer de 
vraag naar bepaalde goederen snel 
toeneemt;

Or. en

Amendement 2
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf –1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. herinnert eraan dat verscheidene 
technologieën, die van cruciaal belang 
worden geacht om de doelstellingen van 
de Green Deal te verwezenlijken, volledig 
afhankelijk zijn van bepaalde derde 
landen; herinnert eraan dat de groene en 
digitale transitie tegen 2050 zullen leiden 
tot een drastische toename van de 
Europese vraag naar bepaalde kritieke 
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grondstoffen;

Or. en

Amendement 3
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 ter. onderstreept dat het belangrijk is 
om de Europese strategie voor kritieke 
grondstoffen af te stemmen op de nieuwe 
industriestrategie en het vernieuwde 
handelsbeleid van de EU;

Or. en

Amendement 4
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel 
Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het nieuwe EU-
actieplan inzake kritieke grondstoffen en 
benadrukt dat het handelsbeleid van de EU 
een sleutelrol kan spelen bij het verbeteren 
van de toegang van de EU tot deze 
grondstoffen; merkt op dat de COVID-19-
uitbraak het gebrek aan veerkracht van de 
mondiale waardeketens voor bepaalde 
cruciale producten heeft blootgelegd, 
waaruit blijkt dat er behoefte is aan 
sterkere en veerkrachtigere 
leveringsketens voor kritieke 
grondstoffen;

1. is ingenomen met het nieuwe EU-
actieplan inzake kritieke grondstoffen, de 
oprichting van de Europese 
grondstoffenalliantie (ERMA), en de 
nadruk op kritieke grondstoffen in de 
communicatie over de toetsing van het 
handelsbeleid; dringt aan op een assertief 
handelsbeleid waarin de nadruk ligt op 
diversificatie en veerkracht van de 
leveringsketens, en waarin voorrang 
wordt gegeven aan het verbeteren van 
mondiale en EU-mechanismen om een 
gunstig handelsklimaat voor de Europese 
industrie te scheppen; benadrukt dat het 
handelsbeleid van de EU een sleutelrol 
speelt bij het verbeteren van de toegang 
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van de EU tot alle kritieke grondstoffen, 
met inbegrip van basismetalen, industriële 
mineralen, aggregaten en biotisch 
materialen; merkt op dat de verstoring van 
de internationale leveringsketens als 
gevolg van de COVID-19-pandemie en de 
toenemende spanningen tussen 
grootmachten de strategische 
kwetsbaarheden van de EU hebben 
blootgelegd, met name ten aanzien van 
het veiligstellen van de essentiële 
hulpbronnen die nodig zijn om de Green 
Deal te verwezenlijken en de digitale 
transformatie van de economie in de EU 
te waarborgen;

Or. en

Amendement 5
Marek Belka

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het nieuwe EU-
actieplan inzake kritieke grondstoffen en 
benadrukt dat het handelsbeleid van de EU 
een sleutelrol kan spelen bij het verbeteren 
van de toegang van de EU tot deze 
grondstoffen; merkt op dat de COVID-19-
uitbraak het gebrek aan veerkracht van de 
mondiale waardeketens voor bepaalde 
cruciale producten heeft blootgelegd, 
waaruit blijkt dat er behoefte is aan 
sterkere en veerkrachtigere leveringsketens 
voor kritieke grondstoffen;

1. is ingenomen met het nieuwe EU-
actieplan inzake kritieke grondstoffen en 
benadrukt dat het handelsbeleid van de EU 
een sleutelrol kan spelen bij het verbeteren 
van de toegang van de EU tot deze 
grondstoffen; merkt op dat de herziene EU 
lijst van 2020, 30 kritieke grondstoffen 
bevat, waaronder vier nieuw toegevoegde 
grondstoffen; merkt op dat de COVID-19-
uitbraak het gebrek aan veerkracht van de 
mondiale waardeketens voor bepaalde 
cruciale producten heeft blootgelegd, 
waaruit blijkt dat er behoefte is aan 
sterkere en veerkrachtigere duurzame 
leveringsketens voor kritieke grondstoffen; 
merkt op dat het toezicht op de 
afhankelijkheid van grondstoffen en het 
veiligstellen van de toegang tot kritieke 
grondstoffen een van de kernpunten moet 
zijn bij de uitvoering van de open 
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strategische autonomie van de EU;

Or. en

Amendement 6
Roman Haider

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het nieuwe EU-
actieplan inzake kritieke grondstoffen en 
benadrukt dat het handelsbeleid van de EU 
een sleutelrol kan spelen bij het verbeteren 
van de toegang van de EU tot deze 
grondstoffen; merkt op dat de COVID-19-
uitbraak het gebrek aan veerkracht van de 
mondiale waardeketens voor bepaalde 
cruciale producten heeft blootgelegd, 
waaruit blijkt dat er behoefte is aan 
sterkere en veerkrachtigere leveringsketens 
voor kritieke grondstoffen;

1. is ingenomen met het nieuwe EU-
actieplan inzake kritieke grondstoffen en 
benadrukt dat het handelsbeleid van de EU 
een sleutelrol kan spelen bij het verbeteren 
van de toegang van de EU tot deze 
grondstoffen; merkt op dat de COVID-19-
uitbraak het gebrek aan veerkracht van de 
mondiale waardeketens voor bepaalde 
cruciale producten heeft blootgelegd, 
waaruit blijkt dat er behoefte is aan 
sterkere en veerkrachtigere leveringsketens 
voor kritieke grondstoffen; onderstreept in 
dit verband dat het actieplan gericht moet 
zijn op het veiligstellen van betrouwbare 
leveringen van kritieke grondstoffen die 
noodzakelijk zijn voor een grotere 
veerkracht van strategische 
leveringsketens met het oog op de transitie 
naar een groene en digitale economie;

Or. en

Amendement 7
Manuela Ripa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het nieuwe EU-
actieplan inzake kritieke grondstoffen en 

1. is ingenomen met het nieuwe EU-
actieplan inzake kritieke grondstoffen en 
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benadrukt dat het handelsbeleid van de EU 
een sleutelrol kan spelen bij het verbeteren 
van de toegang van de EU tot deze 
grondstoffen; merkt op dat de COVID-19-
uitbraak het gebrek aan veerkracht van de 
mondiale waardeketens voor bepaalde 
cruciale producten heeft blootgelegd, 
waaruit blijkt dat er behoefte is aan 
sterkere en veerkrachtigere leveringsketens 
voor kritieke grondstoffen;

benadrukt dat het handelsbeleid van de EU 
een sleutelrol kan spelen bij het verbeteren 
van de toegang van de EU tot deze 
grondstoffen; merkt op dat de COVID-19-
uitbraak het gebrek aan veerkracht van de 
mondiale waardeketens voor bepaalde 
cruciale producten heeft blootgelegd, 
waaruit blijkt dat er behoefte is aan 
duurzamere, sterkere en veerkrachtigere 
leveringsketens voor kritieke grondstoffen; 
onderstreept dat duurzaamheidseisen met 
betrekking tot de winning van 
grondstoffen een allereerste voorwaarde 
moeten zijn voor de handel en 
investeringen in die grondstoffen;

Or. en

Amendement 8
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het nieuwe EU-
actieplan inzake kritieke grondstoffen en 
benadrukt dat het handelsbeleid van de EU 
een sleutelrol kan spelen bij het verbeteren 
van de toegang van de EU tot deze 
grondstoffen; merkt op dat de COVID-19-
uitbraak het gebrek aan veerkracht van de 
mondiale waardeketens voor bepaalde 
cruciale producten heeft blootgelegd, 
waaruit blijkt dat er behoefte is aan 
sterkere en veerkrachtigere leveringsketens 
voor kritieke grondstoffen;

1. is ingenomen met het nieuwe EU-
actieplan inzake kritieke grondstoffen en 
benadrukt dat het handelsbeleid van de EU 
een sleutelrol kan spelen bij het verbeteren 
van de toegang van de EU tot deze 
grondstoffen terwijl duurzame normen, 
goed bestuur en verantwoorde 
bevoorrading worden bevorderd; merkt op 
dat de COVID-19-uitbraak het gebrek aan 
veerkracht van de mondiale waardeketens 
voor bepaalde cruciale producten heeft 
blootgelegd, waaruit blijkt dat er behoefte 
is aan sterkere, duurzamere en 
veerkrachtigere leveringsketens voor 
kritieke grondstoffen;

Or. en
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Amendement 9
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het nieuwe EU-
actieplan inzake kritieke grondstoffen en 
benadrukt dat het handelsbeleid van de EU 
een sleutelrol kan spelen bij het verbeteren 
van de toegang van de EU tot deze 
grondstoffen; merkt op dat de COVID-19-
uitbraak het gebrek aan veerkracht van de 
mondiale waardeketens voor bepaalde 
cruciale producten heeft blootgelegd, 
waaruit blijkt dat er behoefte is aan 
sterkere en veerkrachtigere leveringsketens 
voor kritieke grondstoffen;

1. is ingenomen met het nieuwe EU-
actieplan inzake kritieke grondstoffen en 
benadrukt dat het handelsbeleid van de EU 
een sleutelrol kan spelen bij het verbeteren 
van de toegang van de EU tot deze 
grondstoffen; merkt op dat de groene 
transitie en de COVID-19-uitbraak het 
gebrek aan veerkracht van de mondiale 
waardeketens voor bepaalde cruciale 
producten hebben blootgelegd, waaruit 
blijkt dat er behoefte is aan sterkere en 
veerkrachtigere leveringsketens voor 
kritieke grondstoffen;

Or. en

Amendement 10
Barry Andrews, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Karin Karlsbro, Urmas Paet, Samira 
Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het nieuwe EU-
actieplan inzake kritieke grondstoffen en 
benadrukt dat het handelsbeleid van de EU 
een sleutelrol kan spelen bij het verbeteren 
van de toegang van de EU tot deze 
grondstoffen; merkt op dat de COVID-19-
uitbraak het gebrek aan veerkracht van de 
mondiale waardeketens voor bepaalde 
cruciale producten heeft blootgelegd, 
waaruit blijkt dat er behoefte is aan 
sterkere en veerkrachtigere leveringsketens 
voor kritieke grondstoffen;

1. is ingenomen met het nieuwe EU-
actieplan inzake kritieke grondstoffen en 
benadrukt dat het handelsbeleid van de EU 
een sleutelrol speelt bij het verbeteren van 
de toegang van de EU tot deze 
grondstoffen; merkt op dat de COVID-19-
uitbraak het gebrek aan veerkracht van de 
mondiale waardeketens voor bepaalde 
cruciale producten heeft blootgelegd, 
waaruit blijkt dat er behoefte is aan 
sterkere en veerkrachtigere leveringsketens 
voor kritieke grondstoffen;

Or. en
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Amendement 11
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel 
Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ingenomen met de 
bekendmaking van de geactualiseerde 
nieuwe industriestrategie1 bis en de daarin 
vervatte oproep om de strategische 
autonomie van Europa en de nieuwe 
partnerschappen met de industrie en 
gelijkgestemde internationale partners te 
versterken; is ingenomen met de lopende 
werkzaamheden van de Commissie inzake 
kritieke leveringsketens, waarbij wordt 
benadrukt dat kritieke grondstoffen en 
verwerkte materialen cruciaal zijn voor 
het welslagen van de schone energie- en 
digitale transitie;
__________________
1 bis Actualisering van de nieuwe 
industriestrategie van 2020: een sterkere 
eengemaakte markt tot stand brengen 
voor het herstel van Europa, 
COM(2021) 350 final.

Or. en

Amendement 12
Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. acht het van cruciaal belang dat de 
reikwijdte van het begrip “veerkracht op 
het gebied van kritieke grondstoffen” 
wordt verruimd, om zo uiteindelijk het pad 
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te effenen richting meer zekerheid en 
duurzaamheid; merkt op dat zekerheid en 
duurzaamheid van de toelevering van 
grondstoffen voor de EU-industrie niet 
alleen voor de kritieke grondstoffen 
moeten gelden, maar op alle grondstoffen, 
met inbegrip van secundaire grondstoffen, 
die een strategisch onderdeel vormen van 
de belangrijkste waardeketens;

Or. en

Amendement 13
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat het belangrijk is het 
toepassingsgebied van de Europese 
strategie voor kritieke grondstoffen uit te 
breiden, aangezien het uiteindelijk de 
bedoeling is het pad te effenen richting 
meer zekerheid en duurzaamheid; merkt 
op dat zekerheid en duurzaamheid van de 
toelevering van grondstoffen voor de EU-
industrie niet alleen van toepassing 
moeten zijn op de kritieke grondstoffen, 
maar op alle grondstoffen, met inbegrip 
van secundaire grondstoffen, die een 
strategisch onderdeel vormen van de 
belangrijkste waardeketens;

Or. en

Amendement 14
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. acht het van belang dat de 
desbetreffende onderzoeks-, 
ondernemerschaps- en regionale 
strategieën beter worden gecoördineerd 
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via de kennis- en 
innovatiegemeenschappen voor 
grondstoffen van het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie (EIT);

Or. en

Amendement 15
Manuela Ripa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de vraag naar 
grondstoffen tegen 2050 naar verwachting 
zal verdubbelen en dat de EU voor kritieke 
grondstoffen in hoge mate afhankelijk is 
van derde landen, met als gevolg dat een 
diversificatie van de bevoorrading 
essentieel is om de voorzieningszekerheid 
van de EU te vergroten; verzoekt de 
Commissie derhalve de 
bevoorradingsbronnen van kritieke 
grondstoffen zoveel mogelijk te 
diversifiëren en de huidige afhankelijkheid 
van een paar landen te verminderen; 
verzoekt de Commissie zich ook te richten 
op het veiligstellen van leveringen middels 
de aanleg van strategische voorraden en de 
opslag van de nodige reserves aan kritieke 
grondstoffen in Europa, met name in het 
licht van de onzekere ontwikkeling van de 
internationale geopolitieke situatie en de 
potentiële handelsspanningen met rijke 
productielanden buiten de EU;

2. merkt op dat de vraag naar 
grondstoffen tegen 2050 naar verwachting 
zal verdubbelen en dat de EU voor kritieke 
grondstoffen in hoge mate afhankelijk is 
van derde landen, met als gevolg dat een 
grotere hulpbronnenefficiëntie en 
diversificatie van de bevoorrading 
essentieel is om de voorzieningszekerheid 
van de EU te vergroten; verzoekt de 
Commissie derhalve de 
bevoorradingsbronnen van kritieke 
grondstoffen zoveel mogelijk te 
diversifiëren; benadrukt dat de winning 
van grondstoffen zeer schadelijk is voor 
het milieu; benadrukt derhalve dat de 
afhankelijkheid van het 
grondstoffenverbruik moet worden 
verminderd en de circulaire economie van 
de EU moet worden versterkt door een 
efficiënter gebruik van hulpbronnen te 
stimuleren, recycling van primaire en 
secundaire grondstoffen op te voeren, 
circulaire toeleveringsketens te 
bevorderen evenals waardeketens aan het 
einde van de levenscyclus, en door 
kritieke grondstoffen binnen 
waardeketens te vervangen en het gebruik 
ervan te verminderen; onderstreept de 
groeiende bezorgdheid dat de toegenomen 
vraag naar kritieke grondstoffen kan 
leiden tot potentiële spanningen met 
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productielanden buiten de EU, vanwege 
de ecologische en sociale risico’s, 
waaronder gestrande activa en hogere 
kosten van milieumaatregelen; verzoekt 
de Commissie zich ook te richten op het 
veiligstellen van leveringen middels de 
aanleg van strategische voorraden en de 
opslag van de nodige reserves aan kritieke 
grondstoffen in Europa, ook in het licht 
van de onzekere ontwikkeling van de 
internationale geopolitieke situatie;

Or. en

Amendement 16
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel 
Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de vraag naar 
grondstoffen tegen 2050 naar 
verwachting zal verdubbelen en dat de EU 
voor kritieke grondstoffen in hoge mate 
afhankelijk is van derde landen, met als 
gevolg dat een diversificatie van de 
bevoorrading essentieel is om de 
voorzieningszekerheid van de EU te 
vergroten; verzoekt de Commissie 
derhalve de bevoorradingsbronnen van 
kritieke grondstoffen zoveel mogelijk te 
diversifiëren en de huidige afhankelijkheid 
van een paar landen te verminderen; 
verzoekt de Commissie zich ook te richten 
op het veiligstellen van leveringen middels 
de aanleg van strategische voorraden en de 
opslag van de nodige reserves aan kritieke 
grondstoffen in Europa, met name in het 
licht van de onzekere ontwikkeling van de 
internationale geopolitieke situatie en de 
potentiële handelsspanningen met rijke 
productielanden buiten de EU;

2. neemt met bezorgdheid nota van 
de prognose van 2021 van het 
Internationaal Energieagentschap (IEA) 
dat de wereldwijde behoefte van de 
energiesector aan kritieke mineralen in 
2040 wel eens zou kunnen verzesvoudigen 
ten gevolge van het gebruik ervan in 
batterijen, technologieën voor 
hernieuwbare energie en 
netwerkinfrastructuur1 bis, en is ervan 
overtuigd dat de sterke afhankelijkheid 
van de EU van de invoer van kritieke 
grondstoffen, waaronder de volledige 
afhankelijkheid van de invoer van 
verscheidene speciale metalen en 
zeldzame aardmetalen, haar strategische 
autonomie en geopolitieke doelstellingen 
ondermijnt; benadrukt dat, aangezien de 
leverings- en investeringsplannen van de 
EU voor vele kritische grondstoffen 
achterblijven bij hetgeen nodig is om aan 
de interne vraag te voldoen en de prijzen 
voor kritieke grondstoffen op 
wereldniveau worden bepaald, de EU-
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industrie bij de toegang tot grondstoffen 
te maken heeft met scherpe internationale 
concurrentie en kwetsbaar is voor 
uitvoerbeperkingen door derde landen; 
verzoekt de Commissie derhalve de 
bevoorradingsbronnen van kritieke 
grondstoffen zoveel mogelijk te 
diversifiëren en de huidige afhankelijkheid 
van een paar derde landen te verminderen; 
verzoekt de Commissie zich ook te richten 
op het veiligstellen van leveringen middels 
de aanleg van strategische voorraden en de 
opslag van de nodige reserves aan kritieke 
grondstoffen in Europa, met name in het 
licht van de onzekere ontwikkeling van de 
internationale geopolitieke situatie en de 
potentiële handelsspanningen met rijke 
productielanden buiten de EU;

__________________
1 bis https://www.iea.org/reports/the-role-
of-critical-minerals-in-clean-energy-
transitions

Or. en

Amendement 17
Roman Haider

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de vraag naar 
grondstoffen tegen 2050 naar verwachting 
zal verdubbelen en dat de EU voor kritieke 
grondstoffen in hoge mate afhankelijk is 
van derde landen, met als gevolg dat een 
diversificatie van de bevoorrading 
essentieel is om de voorzieningszekerheid 
van de EU te vergroten; verzoekt de 
Commissie derhalve de 
bevoorradingsbronnen van kritieke 
grondstoffen zoveel mogelijk te 
diversifiëren en de huidige afhankelijkheid 
van een paar landen te verminderen; 

2. merkt op dat de vraag naar 
grondstoffen tegen 2050 naar verwachting 
zal verdubbelen en dat de EU voor kritieke 
grondstoffen in hoge mate afhankelijk is 
van derde landen, met als gevolg dat een 
diversificatie van de bevoorrading 
essentieel is om de voorzieningszekerheid 
van de EU te vergroten; verzoekt de 
Commissie derhalve de 
bevoorradingsbronnen van kritieke 
grondstoffen zoveel mogelijk te 
diversifiëren en de huidige afhankelijkheid 
van een paar landen te verminderen; 
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verzoekt de Commissie zich ook te richten 
op het veiligstellen van leveringen middels 
de aanleg van strategische voorraden en de 
opslag van de nodige reserves aan kritieke 
grondstoffen in Europa, met name in het 
licht van de onzekere ontwikkeling van de 
internationale geopolitieke situatie en de 
potentiële handelsspanningen met rijke 
productielanden buiten de EU;

benadrukt dat dit doel moet worden 
bereikt door de bestaande 
partnerschappen en 
handelsovereenkomsten te versterken en 
nieuwe strategische overeenkomsten te 
sluiten met landen die rijk zijn aan 
hulpbronnen, waaronder 
ontwikkelingslanden en de Westelijke 
Balkan in het bijzonder, volgens duidelijk 
omschreven prioriteiten; verzoekt de 
Commissie zich ook te richten op het 
veiligstellen van leveringen middels de 
aanleg van strategische voorraden en de 
opslag van de nodige reserves aan kritieke 
grondstoffen in Europa, met name in het 
licht van de onzekere ontwikkeling van de 
internationale geopolitieke situatie en de 
potentiële handelsspanningen met rijke 
productielanden buiten de EU; merkt in dit 
verband op dat een verslechtering van de 
handelsbetrekkingen met China 
aanzienlijke negatieve gevolgen zou 
kunnen hebben voor de bevoorrading van 
de EU met bepaalde kritieke grondstoffen;

Or. en

Amendement 18
Barry Andrews, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Karin Karlsbro, Urmas Paet, Samira 
Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de vraag naar 
grondstoffen tegen 2050 naar verwachting 
zal verdubbelen en dat de EU voor kritieke 
grondstoffen in hoge mate afhankelijk is 
van derde landen, met als gevolg dat een 
diversificatie van de bevoorrading 
essentieel is om de voorzieningszekerheid 
van de EU te vergroten; verzoekt de 
Commissie derhalve de 
bevoorradingsbronnen van kritieke 
grondstoffen zoveel mogelijk te 

2. is ingenomen met de voornaamste 
beleidslijnen van de Commissie inzake de 
groene en de digitale transitie; merkt op 
dat kritieke grondstoffen een belangrijke 
rol moeten spelen bij het faciliteren van 
deze transities en dat de vraag ernaar 
tegen 2050 naar verwachting zal 
verdubbelen; erkent dat een wereldwijde 
stijging van de vraag waarschijnlijk tot 
een prijsstijging zal leiden, en spoort de 
Commissie aan met een analyse ter zake 
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diversifiëren en de huidige afhankelijkheid 
van een paar landen te verminderen; 
verzoekt de Commissie zich ook te richten 
op het veiligstellen van leveringen middels 
de aanleg van strategische voorraden en 
de opslag van de nodige reserves aan 
kritieke grondstoffen in Europa, met 
name in het licht van de onzekere 
ontwikkeling van de internationale 
geopolitieke situatie en de potentiële 
handelsspanningen met rijke 
productielanden buiten de EU;

te komen; is van mening dat deze analyse 
moet worden aangevuld met een krachtige 
communicatiestrategie, waarin de 
potentiële wisselwerkingen aan de burgers 
worden uitgelegd; merkt op dat de EU 
voor kritieke grondstoffen in hoge mate 
afhankelijk is van derde landen, met als 
gevolg dat een diversificatie van de 
bevoorrading essentieel is om de 
voorzieningszekerheid van de EU te 
vergroten; verzoekt de Commissie derhalve 
de bevoorradingsbronnen van kritieke 
grondstoffen zoveel mogelijk te 
diversifiëren en de huidige afhankelijkheid 
van een paar landen te verminderen; 
verzoekt de Commissie de strategische 
afhankelijkheden van de EU te blijven 
monitoren, teneinde potentiële 
kwetsbaarheden te identificeren en een 
gedetailleerde analyse te maken van de rol 
die strategische voorraden kunnen spelen 
bij het opvangen van deze 
kwetsbaarheden;

Or. en

Amendement 19
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de vraag naar 
grondstoffen tegen 2050 naar verwachting 
zal verdubbelen en dat de EU voor kritieke 
grondstoffen in hoge mate afhankelijk is 
van derde landen, met als gevolg dat een 
diversificatie van de bevoorrading 
essentieel is om de voorzieningszekerheid 
van de EU te vergroten; verzoekt de 
Commissie derhalve de 
bevoorradingsbronnen van kritieke 
grondstoffen zoveel mogelijk te 
diversifiëren en de huidige afhankelijkheid 
van een paar landen te verminderen; 

2. merkt op dat de vraag naar 
grondstoffen tegen 2050 naar verwachting 
zal verdubbelen en dat de EU voor kritieke 
grondstoffen in hoge mate afhankelijk is 
van derde landen, met als gevolg dat een 
diversificatie van de bevoorrading 
essentieel is om de voorzieningszekerheid 
van de EU te vergroten; merkt op dat de 
grootste voorraden van sommige kritieke 
grondstoffen zich bevinden in derde 
landen met ondemocratische regimes, die 
de behoeften van de Europese Unie 
aanwenden om hun wil op te leggen; 
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verzoekt de Commissie zich ook te richten 
op het veiligstellen van leveringen middels 
de aanleg van strategische voorraden en de 
opslag van de nodige reserves aan kritieke 
grondstoffen in Europa, met name in het 
licht van de onzekere ontwikkeling van de 
internationale geopolitieke situatie en de 
potentiële handelsspanningen met rijke 
productielanden buiten de EU;

verzoekt de Commissie derhalve de 
bevoorradingsbronnen van kritieke 
grondstoffen zoveel mogelijk te 
diversifiëren en de huidige afhankelijkheid 
van een paar landen, waarvan sommige 
zeer ondemocratisch zijn, te verminderen; 
verzoekt de Commissie zich ook te richten 
op het veiligstellen van leveringen middels 
de aanleg van strategische voorraden en de 
opslag van de nodige reserves aan kritieke 
grondstoffen in Europa, met name in het 
licht van de onzekere ontwikkeling van de 
internationale geopolitieke situatie en de 
potentiële handelsspanningen met rijke 
productielanden buiten de EU;

Or. en

Amendement 20
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de vraag naar 
grondstoffen tegen 2050 naar verwachting 
zal verdubbelen en dat de EU voor kritieke 
grondstoffen in hoge mate afhankelijk is 
van derde landen, met als gevolg dat een 
diversificatie van de bevoorrading 
essentieel is om de voorzieningszekerheid 
van de EU te vergroten; verzoekt de 
Commissie derhalve de 
bevoorradingsbronnen van kritieke 
grondstoffen zoveel mogelijk te 
diversifiëren en de huidige afhankelijkheid 
van een paar landen te verminderen; 
verzoekt de Commissie zich ook te richten 
op het veiligstellen van leveringen middels 
de aanleg van strategische voorraden en de 
opslag van de nodige reserves aan kritieke 
grondstoffen in Europa, met name in het 
licht van de onzekere ontwikkeling van de 
internationale geopolitieke situatie en de 
potentiële handelsspanningen met rijke 

2. merkt op dat de vraag naar 
grondstoffen tegen 2050 naar verwachting 
zal verdubbelen, gezien de belangrijke en 
lopende overgang naar een groene en 
digitale economie, en dat de EU voor 
kritieke grondstoffen in hoge mate 
afhankelijk is van derde landen, met als 
gevolg dat een diversificatie van de 
bevoorrading essentieel is om de 
voorzieningszekerheid van de EU te 
vergroten; verzoekt de Commissie derhalve 
de bevoorradingsbronnen van kritieke 
grondstoffen zoveel mogelijk te 
diversifiëren en de huidige afhankelijkheid 
van een paar landen te verminderen door 
niet alleen mijnbouwcapaciteiten te 
ontwikkelen, maar ook faciliteiten voor 
verwerking, raffinage en recycling; 
verzoekt de Commissie zich ook te richten 
op het veiligstellen van leveringen middels 
de aanleg van strategische voorraden en de 
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productielanden buiten de EU; opslag van de nodige reserves aan kritieke 
grondstoffen in Europa, met name in het 
licht van de onzekere ontwikkeling van de 
internationale geopolitieke situatie en de 
potentiële handelsspanningen met rijke 
productielanden buiten de EU;

Or. en

Amendement 21
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de vraag naar 
grondstoffen tegen 2050 naar verwachting 
zal verdubbelen en dat de EU voor kritieke 
grondstoffen in hoge mate afhankelijk is 
van derde landen, met als gevolg dat een 
diversificatie van de bevoorrading 
essentieel is om de voorzieningszekerheid 
van de EU te vergroten; verzoekt de 
Commissie derhalve de 
bevoorradingsbronnen van kritieke 
grondstoffen zoveel mogelijk te 
diversifiëren en de huidige afhankelijkheid 
van een paar landen te verminderen; 
verzoekt de Commissie zich ook te richten 
op het veiligstellen van leveringen middels 
de aanleg van strategische voorraden en de 
opslag van de nodige reserves aan kritieke 
grondstoffen in Europa, met name in het 
licht van de onzekere ontwikkeling van de 
internationale geopolitieke situatie en de 
potentiële handelsspanningen met rijke 
productielanden buiten de EU;

2. merkt op dat de vraag naar 
grondstoffen tegen 2050 naar verwachting 
zal verdubbelen en dat de EU voor kritieke 
grondstoffen in hoge mate afhankelijk is 
van derde landen, met als gevolg dat een 
diversificatie van de bevoorrading 
essentieel is om de voorzieningszekerheid 
van de EU te vergroten; verzoekt de 
Commissie derhalve de 
bevoorradingsbronnen van kritieke 
grondstoffen zoveel mogelijk te 
diversifiëren en de huidige afhankelijkheid 
van een paar landen te verminderen; 
verzoekt de Commissie zich ook te richten 
op het veiligstellen van leveringen middels 
de aanleg van strategische voorraden en de 
opslag van de nodige reserves aan kritieke 
grondstoffen in Europa, met name in het 
licht van de onzekere ontwikkeling van de 
internationale geopolitieke situatie en de 
potentiële handelsspanningen met rijke 
productielanden buiten de EU; is van 
oordeel dat de verlenging van de 
levenscyclus van producten en recycling, 
alsmede het onderzoek naar synthetische 
alternatieven, oplossingen kunnen bieden 
voor de schaarste aan kritieke 
grondstoffen;
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Or. en

Amendement 22
Marek Belka

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de vraag naar 
grondstoffen tegen 2050 naar verwachting 
zal verdubbelen en dat de EU voor kritieke 
grondstoffen in hoge mate afhankelijk is 
van derde landen, met als gevolg dat een 
diversificatie van de bevoorrading 
essentieel is om de voorzieningszekerheid 
van de EU te vergroten; verzoekt de 
Commissie derhalve de 
bevoorradingsbronnen van kritieke 
grondstoffen zoveel mogelijk te 
diversifiëren en de huidige afhankelijkheid 
van een paar landen te verminderen; 
verzoekt de Commissie zich ook te richten 
op het veiligstellen van leveringen middels 
de aanleg van strategische voorraden en de 
opslag van de nodige reserves aan kritieke 
grondstoffen in Europa, met name in het 
licht van de onzekere ontwikkeling van de 
internationale geopolitieke situatie en de 
potentiële handelsspanningen met rijke 
productielanden buiten de EU;

2. merkt op dat de vraag naar 
grondstoffen tegen 2050 naar verwachting 
zal verdubbelen en dat de EU voor kritieke 
grondstoffen in hoge mate afhankelijk is 
van derde landen, met als gevolg dat een 
diversificatie van de bevoorrading, alsook 
van de verwerking en raffinage, essentieel 
is om de voorzieningszekerheid van de EU 
te vergroten; verzoekt de Commissie 
derhalve de diversificatie van de duurzame 
en verantwoorde bevoorradingsbronnen 
van kritieke grondstoffen zoveel mogelijk 
te bevorderen en de huidige 
afhankelijkheid van een paar landen te 
verminderen; verzoekt de Commissie zich 
ook te richten op het veiligstellen van 
leveringen middels de aanleg van 
strategische voorraden en de opslag van de 
nodige reserves aan kritieke grondstoffen 
in Europa, met name in het licht van de 
onzekere ontwikkeling van de 
internationale geopolitieke situatie;

Or. en

Amendement 23
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de vraag naar 
grondstoffen tegen 2050 naar verwachting 

2. merkt op dat de vraag naar 
grondstoffen tegen 2050 naar verwachting 
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zal verdubbelen en dat de EU voor kritieke 
grondstoffen in hoge mate afhankelijk is 
van derde landen, met als gevolg dat een 
diversificatie van de bevoorrading 
essentieel is om de voorzieningszekerheid 
van de EU te vergroten; verzoekt de 
Commissie derhalve de 
bevoorradingsbronnen van kritieke 
grondstoffen zoveel mogelijk te 
diversifiëren en de huidige afhankelijkheid 
van een paar landen te verminderen; 
verzoekt de Commissie zich ook te richten 
op het veiligstellen van leveringen middels 
de aanleg van strategische voorraden en de 
opslag van de nodige reserves aan kritieke 
grondstoffen in Europa, met name in het 
licht van de onzekere ontwikkeling van de 
internationale geopolitieke situatie en de 
potentiële handelsspanningen met rijke 
productielanden buiten de EU;

zal verdubbelen en dat de EU voor kritieke 
grondstoffen in hoge mate afhankelijk is 
van derde landen, met als gevolg dat een 
diversificatie van de bevoorrading 
essentieel is om de voorzieningszekerheid 
van de EU te vergroten; verzoekt de 
Commissie derhalve de 
bevoorradingsbronnen van kritieke 
grondstoffen zoveel mogelijk te 
diversifiëren en de huidige afhankelijkheid 
van een paar landen te verminderen; 
onderstreept het potentieel van het 
Noordpoolgebied in dit verband; verzoekt 
de Commissie zich ook te richten op het 
veiligstellen van leveringen middels de 
aanleg van strategische voorraden en de 
opslag van de nodige reserves aan kritieke 
grondstoffen in Europa, met name in het 
licht van de onzekere ontwikkeling van de 
internationale geopolitieke situatie en de 
potentiële handelsspanningen met rijke 
productielanden buiten de EU;

Or. en

Amendement 24
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de vraag naar 
grondstoffen tegen 2050 naar verwachting 
zal verdubbelen en dat de EU voor kritieke 
grondstoffen in hoge mate afhankelijk is 
van derde landen, met als gevolg dat een 
diversificatie van de bevoorrading 
essentieel is om de voorzieningszekerheid 
van de EU te vergroten; verzoekt de 
Commissie derhalve de 
bevoorradingsbronnen van kritieke 
grondstoffen zoveel mogelijk te 
diversifiëren en de huidige afhankelijkheid 
van een paar landen te verminderen; 
verzoekt de Commissie zich ook te richten 

2. merkt op dat de vraag naar 
grondstoffen tegen 2050 naar verwachting 
zal verdubbelen en dat de EU voor kritieke 
grondstoffen in hoge mate afhankelijk is 
van derde landen, met als gevolg dat een 
diversificatie van de bevoorrading 
essentieel is om de voorzieningszekerheid 
van de EU te vergroten; verzoekt de 
Commissie derhalve de interne 
bevoorrading van grondstoffen te 
versterken en de bevoorradingsbronnen 
van kritieke grondstoffen zoveel mogelijk 
te diversifiëren en de huidige 
afhankelijkheid van een paar landen te 
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op het veiligstellen van leveringen middels 
de aanleg van strategische voorraden en de 
opslag van de nodige reserves aan kritieke 
grondstoffen in Europa, met name in het 
licht van de onzekere ontwikkeling van de 
internationale geopolitieke situatie en de 
potentiële handelsspanningen met rijke 
productielanden buiten de EU;

verminderen; verzoekt de Commissie zich 
ook te richten op het veiligstellen van 
leveringen middels de aanleg van 
strategische voorraden en de opslag van de 
nodige reserves aan kritieke grondstoffen 
in Europa, met name in het licht van de 
onzekere ontwikkeling van de 
internationale geopolitieke situatie en de 
potentiële handelsspanningen met rijke 
productielanden buiten de EU;

Or. en

Amendement 25
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de vraag naar 
grondstoffen tegen 2050 naar verwachting 
zal verdubbelen en dat de EU voor kritieke 
grondstoffen in hoge mate afhankelijk is 
van derde landen, met als gevolg dat een 
diversificatie van de bevoorrading 
essentieel is om de voorzieningszekerheid 
van de EU te vergroten; verzoekt de 
Commissie derhalve de 
bevoorradingsbronnen van kritieke 
grondstoffen zoveel mogelijk te 
diversifiëren en de huidige afhankelijkheid 
van een paar landen te verminderen; 
verzoekt de Commissie zich ook te richten 
op het veiligstellen van leveringen middels 
de aanleg van strategische voorraden en de 
opslag van de nodige reserves aan kritieke 
grondstoffen in Europa, met name in het 
licht van de onzekere ontwikkeling van de 
internationale geopolitieke situatie en de 
potentiële handelsspanningen met rijke 
productielanden buiten de EU;

2. merkt op dat de vraag naar 
grondstoffen tegen 2050 naar verwachting 
zal verdubbelen en dat de EU voor kritieke 
grondstoffen in hoge mate afhankelijk is 
van derde landen, met als gevolg dat een 
diversificatie van de bevoorrading 
essentieel is om de voorzieningszekerheid 
van de EU te vergroten; verzoekt de 
Commissie, als kortetermijnoplossing, de 
bevoorradingsbronnen van kritieke 
grondstoffen zoveel mogelijk te 
diversifiëren en de huidige afhankelijkheid 
van een paar landen te verminderen; 
verzoekt de Commissie zich ook te richten 
op het veiligstellen van leveringen middels 
de aanleg van strategische voorraden en de 
opslag van de nodige reserves aan kritieke 
grondstoffen in Europa, met name in het 
licht van de onzekere ontwikkeling van de 
internationale geopolitieke situatie en de 
potentiële handelsspanningen met rijke 
productielanden buiten de EU;

Or. en
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Amendement 26
Miroslav Číž

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de EU alle 
beschikbare instrumenten moet 
aanwenden, met inbegrip van 
handelsovereenkomsten en strategische 
partnerschappen, om de omstandigheden 
te creëren om samenwerkingsverbanden 
van de EU in derde landen die rijk zijn 
aan hulpbronnen te bevorderen, met 
name landen uit Afrika en Zuid-Amerika, 
waarbij tegelijkertijd rekening wordt 
gehouden met een verantwoorde 
voorziening en beste praktijken voor de 
bedrijfsvoering; merkt op dat het ook van 
essentieel belang is om de Westelijke 
Balkan op te nemen in de 
toeleveringsketen van de EU;

Or. en

Amendement 27
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. acht het van belang de 
handelsovereenkomsten en strategische 
partnerschappen aan te wenden om de 
omstandigheden te creëren om 
samenwerkingsverbanden van de EU in 
cruciale derde landen die rijk zijn aan 
hulpbronnen te bevorderen, waarbij 
tegelijkertijd rekening wordt gehouden 
met een verantwoorde bevoorrading en 
beste praktijken voor de bedrijfsvoering; 
verzoekt de Commissie de wijze waarop 
kritieke grondstoffen in China en Afrika 
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worden geproduceerd, te monitoren;

Or. en

Amendement 28
Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de EU alle 
beschikbare instrumenten moet 
aanwenden, met inbegrip van 
handelsovereenkomsten en strategische 
partnerschappen, om de omstandigheden 
te creëren voor samenwerkingsverbanden 
van de EU in derdewereldlanden die rijk 
zijn aan hulpbronnen, met name in Afrika 
en Zuid-Amerika, waarbij tegelijkertijd 
rekening wordt gehouden met een 
verantwoorde bevoorrading en beste 
praktijken voor de bedrijfsvoering; is van 
mening dat het ook essentieel is om de 
landen in de Westelijke Balkan op te 
nemen in de toeleveringsketen van de EU;

Or. en

Amendement 29
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie bilaterale 
vrijhandelsovereenkomsten aan te wenden 
om een duurzame en gediversifieerde 
grondstoffenvoorziening te helpen 
waarborgen, en daarbij strengere 
oorsprongsregels te hanteren en 
wereldwijd duurzaamheidsnormen te 
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bevorderen; is in die zin ingenomen met 
de lopende dialoog met Canada en Chili 
die erop gericht is de handelsbetrekkingen 
op het gebied van kritieke grondstoffen te 
versterken; onderstreept dat toekomstige 
handels- en 
partnerschapsovereenkomsten van de EU 
niet alleen kunnen zorgen voor een 
grotere voorzieningszekerheid, maar ook 
voor een betrouwbaar politiek en 
economisch kader, en dat daarin 
specifieke bepalingen over kritieke 
grondstoffen moeten worden opgenomen 
om samenwerking te bevorderen en 
uitvoerbeperkingen te voorkomen; 
benadrukt de noodzaak van nauwere 
samenwerking met belangrijke 
internationale leveranciers, met name 
Servië, Oekraïne, Australië, de Verenigde 
Staten, Afrika, Mercosur en China;

Or. en

Amendement 30
Manuela Ripa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat mondiale 
waardeketens, en in het bijzonder 
waardeketens voor kritieke grondstoffen, 
worden beïnvloed door de schadelijke 
gevolgen van natuurlijke of door de mens 
veroorzaakte gevaren, en benadrukt dat 
de frequentie en de gevolgen van die 
gevaren in de toekomst dreigen toe te 
nemen en zullen uitstralen naar andere 
delen van de wereld, wat leidt tot een 
toename van de macro-economische 
volatiliteit en van de onzekerheid op de 
markten en in de handel; benadrukt dat 
de milieukosten en de sociale kosten van 
de sterk versnipperde mondiale 
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waardeketens die gebruikmaken van 
kritieke grondstoffen en just-in-time-
productiemodellen, niet in de prijzen van 
deze producten worden doorberekend, en 
derhalve resulteren in marktfalen, 
hetgeen extra gevolgen kan hebben voor 
de handelsbetrekkingen tussen de EU en 
derde landen;

Or. en

Amendement 31
Marek Belka

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept in dit verband op tot meer 
samenwerking tussen investeerders en 
alle relevante belanghebbenden, met 
inbegrip van industriële actoren in de 
waardeketen, lidstaten en regio’s, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld, organisaties voor onderzoek 
en technologie, investeerders en ngo’s 
binnen de sectoren van de EU-economie 
die het vaakst te maken hebben met 
knelpunten in de bevoorrading met 
kritieke grondstoffen, hetzij door gebruik 
te maken van het door de Europese 
grondstoffenalliantie geboden kader, 
hetzij door sectorspecifieke allianties te 
vormen tussen industrie en 
belanghebbenden, om tekorten in de 
bevoorrading met kritieke grondstoffen 
aan te pakken; is van mening dat een 
dergelijke samenwerking gericht moet zijn 
op het bestuderen van knelpunten in de 
toeleveringsketen, het aanleggen van 
strategische voorraden van kritieke 
hulpbronnen en het financieren van 
onderzoek naar nieuwe 
bevoorradingsplaatsen en technologieën;
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Or. en

Amendement 32
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. erkent dat moet worden gestreefd 
naar diversificatie en 
voorzieningszekerheid om de open 
strategische autonomie in deze kritieke 
sector te verwezenlijken; wijst de 
Commissie er in dit verband nogmaals op 
dat moet worden voorkomen dat de 
ontwikkeling van de diepzeemijnbouw 
wordt gestimuleerd en financieel 
gesteund;

Or. en

Amendement 33
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan prioriteit te geven aan de 
intra-Europese toeleveringsketens voor 
kritieke grondstoffen, alsook aan die van 
derde landen met democratische regimes 
in het nabuurschap van de Unie;

Or. en

Amendement 34
Carles Puigdemont i Casamajó
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. merkt op dat de groene transitie 
nieuwe uitdagingen met zich meebrengt, 
namelijk dat, hoewel elektrische auto’s in 
2019 slechts één procent vormden van het 
totale aantal auto’s in de hele wereld, dit 
cijfer volgens scenario’s voor duurzame 
ontwikkeling moet oplopen tot 4,9 %in 
2025 en tot 13,4 %in 2030, met een 
grotere behoefte aan lithiumionaccu’s 
waarmee ze worden aangedreven, en 
waarvan Australië momenteel de 
belangrijkste leverancier is; dringt er 
derhalve op aan dat de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Australië vóór het einde van het huidige 
wetgevingsmandaat wordt afgerond; 
merkt op dat de andere belangrijkste 
bronnen van lithium in de wereld Bolivia, 
Chili en Argentinië zijn;

Or. en

Amendement 35
Manuela Ripa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. wijst op de risico’s in kritieke 
toeleveringsketens die door de COVID-19-
crisis aan het licht zijn gekomen, en 
verzoekt de Commissie om als vervolg op 
de industriestrategie van de EU een EU-
strategie voor duurzame 
toeleveringsketens aan te nemen, waarin 
wordt aangegeven welke op kritieke 
grondstoffen gebaseerde 
toeleveringsketens veerkrachtiger en 
duurzamer zouden worden door 
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diversificatie van de toelevering, 
“reshoring” en aanleg van voorraden; 
steunt de opneming van de voor die 
analyse vereiste rapportagebepalingen in 
het kader van de richtlijn 
duurzaamheidsrapportage door bedrijven;

Or. en

Amendement 36
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel 
Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is ingenomen met het gezamenlijk 
initiatief van de Europese Unie en de 
Verenigde Staten om de mondiale 
overcapaciteit aan staal en aluminium een 
halt toe te roepen, en dringt aan op 
uitgebreide en voortvarende maatregelen 
om landen als China, die een 
handelsverstorend beleid voeren, ter 
verantwoording te roepen; herinnert de 
Commissie er evenwel aan dat de tarieven 
van de VS op grond van afdeling 232 
vooralsnog onverkort van kracht blijven 
en dat deze kwestie dringend moet worden 
opgelost;

Or. en

Amendement 37
Manuela Ripa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 quater. dringt aan op de 
vaststelling van een wettelijk EU-kader in 
de context van de richtlijn 
duurzaamheidsrapportage door bedrijven, 
om bedrijven die in grote mate te maken 
hebben met internationale 
toeleveringsketens te verplichten 
regelmatig “stresstests inzake veerkracht” 
uit te voeren waarmee de risico’s die zij 
lopen in hun toeleveringsketen, met 
inbegrip van externe factoren, alsook 
sociale, ecologische en politieke risico’s, 
in kaart worden gebracht, beoordeeld en 
van een mogelijke respons worden 
voorzien;

Or. en

Amendement 38
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. wijst op de voordelen van het 
versnellen van de “strategische 
autonomie” van Europa met betrekking 
tot kritieke grondstoffen, door een 
Europees partnerschap (Horizon Europa) 
of een belangrijk project van 
gemeenschappelijk Europees belang te 
ondersteunen; wijst erop dat deze 
instrumenten betrekking moeten hebben 
op de gehele – kritieke en strategische – 
toeleveringsketen van grondstoffen: van 
de beoordeling van interne minerale 
bronnen tot eindgebruik en recycling; 
wijst erop dat het van essentieel belang is 
zowel de aanbod- als de vraagzijde te 
stimuleren om de veerkracht te versterken 
en bij te dragen tot autonomie;



AM\1232778NL.docx 29/50 PE693.653v01-00

NL

Or. en

Amendement 39
Marek Belka

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat de toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU een 
specifieke focus op grondstoffen moeten 
bevatten; verzoekt de Commissie de 
handhaving van 
vrijhandelsovereenkomsten verder te 
versterken om ervoor te zorgen dat 
handelspartners de verbintenissen en 
verplichtingen met betrekking tot de 
bevoorrading van kritieke grondstoffen 
nakomen; verzoekt de Commissie de 
samenwerking met derde landen op het 
gebied van duurzame grondstoffenwinning 
te versterken in het kader van bestaande 
EU-instrumenten en bestaand EU-beleid 
zoals het uitbreidings-, nabuurschaps-, 
ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid;

3. onderstreept dat de toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU een 
specifieke focus op grondstoffen moeten 
bevatten; verzoekt de Commissie de 
handhaving van 
vrijhandelsovereenkomsten verder te 
versterken, door gebruik te maken van alle 
beschikbare EU-
handelsbeleidsinstrumenten, waaronder 
de mogelijkheid tot het opleggen van 
unilaterale sancties bij niet-naleving door 
partners, om ervoor te zorgen dat 
handelspartners de verbintenissen en 
verplichtingen met betrekking tot de 
bevoorrading van kritieke grondstoffen 
nakomen; verzoekt de Commissie de 
samenwerking met derde landen op het 
gebied van duurzame grondstoffenwinning 
te versterken in het kader van bestaande 
EU-instrumenten en bestaand EU-beleid 
zoals het uitbreidings-, nabuurschaps-, 
ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid; 
verzoekt de Commissie strategische 
partnerschappen aan te gaan met landen 
waar voorraad wordt ingekocht, en deze te 
versterken, en de samenwerking in het 
kader van de conferentie tussen de EU, de 
VS en Japan over kritieke materialen 
verder te verdiepen door meer met 
Australië, Canada en andere 
gelijkgestemde landen waar voorraad 
wordt ingekocht, samen te werken;

Or. en
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Amendement 40
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat de toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU een 
specifieke focus op grondstoffen moeten 
bevatten; verzoekt de Commissie de 
handhaving van 
vrijhandelsovereenkomsten verder te 
versterken om ervoor te zorgen dat 
handelspartners de verbintenissen en 
verplichtingen met betrekking tot de 
bevoorrading van kritieke grondstoffen 
nakomen; verzoekt de Commissie de 
samenwerking met derde landen op het 
gebied van duurzame grondstoffenwinning 
te versterken in het kader van bestaande 
EU-instrumenten en bestaand EU-beleid 
zoals het uitbreidings-, nabuurschaps-, 
ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid;

3. onderstreept dat de toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU een 
specifiek hoofdstuk over grondstoffen 
moeten bevatten, zoals de Commissie in 
haar strategie “Handel voor iedereen” 
heeft aangekondigd, om ervoor te zorgen 
dat internationale verbintenissen worden 
nageleefd, om uitvoerbeperkingen op te 
heffen en om tegemoet te komen aan de 
huidige regels die van toepassing zijn op 
buitenlandse directe investeringen voor en 
na vestiging; verzoekt de Commissie de 
handhaving van 
vrijhandelsovereenkomsten verder te 
versterken om ervoor te zorgen dat 
handelspartners de verbintenissen en 
verplichtingen met betrekking tot de 
bevoorrading van kritieke grondstoffen 
nakomen, met volledige eerbiediging van 
de rechten van de gemeenschappen die 
gevolgen ondervinden van 
winningsactiviteiten en van de sociale en 
milieugevolgen van de handel; verzoekt de 
Commissie de samenwerking met derde 
landen op het gebied van duurzame 
grondstoffenwinning te versterken in het 
kader van bestaande EU-instrumenten en 
bestaand EU-beleid zoals het uitbreidings-, 
nabuurschaps-, ontwikkelings- en 
samenwerkingsbeleid;

Or. en

Amendement 41
Manuela Ripa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat de toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU een 
specifieke focus op grondstoffen moeten 
bevatten; verzoekt de Commissie de 
handhaving van 
vrijhandelsovereenkomsten verder te 
versterken om ervoor te zorgen dat 
handelspartners de verbintenissen en 
verplichtingen met betrekking tot de 
bevoorrading van kritieke grondstoffen 
nakomen; verzoekt de Commissie de 
samenwerking met derde landen op het 
gebied van duurzame grondstoffenwinning 
te versterken in het kader van bestaande 
EU-instrumenten en bestaand EU-beleid 
zoals het uitbreidings-, nabuurschaps-, 
ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid;

3. onderstreept dat de toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU een 
specifieke focus op grondstoffen moeten 
bevatten; is van oordeel dat specifieke, 
sanctioneerbare en doelgerichte 
duurzaamheidseisen moeten worden 
opgenomen in de hoofdstukken van de 
vrijhandelsovereenkomst over energie en 
grondstoffen, met inbegrip van onder 
meer eisen voor transparantie, 
participatie, traceerbaarheid en 
verantwoorde bevoorrading; verzoekt de 
Commissie het toezicht, de handhaving en 
inclusiviteit van 
vrijhandelsovereenkomsten, met inbegrip 
van de hoofdstukken inzake handel en 
duurzame ontwikkeling, verder te 
versterken om ervoor te zorgen dat de 
verbintenissen en verplichtingen met 
betrekking tot de bevoorrading van kritieke 
grondstoffen worden gedefinieerd en 
nagekomen; verzoekt de Commissie de 
samenwerking met derde landen op het 
gebied van duurzame grondstoffenwinning 
te versterken in het kader van bestaande 
EU-instrumenten en bestaand EU-beleid 
zoals het uitbreidings-, nabuurschaps-, 
ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid;

Or. en

Amendement 42
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel 
Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat de toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU 
een specifieke focus op grondstoffen 
moeten bevatten; verzoekt de Commissie 

3. verzoekt de Commissie de 
handhaving van 
vrijhandelsovereenkomsten verder te 
versterken om ervoor te zorgen dat 
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de handhaving van 
vrijhandelsovereenkomsten verder te 
versterken om ervoor te zorgen dat 
handelspartners de verbintenissen en 
verplichtingen met betrekking tot de 
bevoorrading van kritieke grondstoffen 
nakomen; verzoekt de Commissie de 
samenwerking met derde landen op het 
gebied van duurzame grondstoffenwinning 
te versterken in het kader van bestaande 
EU-instrumenten en bestaand EU-beleid 
zoals het uitbreidings-, nabuurschaps-, 
ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid;

handelspartners de verbintenissen en 
verplichtingen met betrekking tot de 
bevoorrading van kritieke grondstoffen 
nakomen; verzoekt de Commissie de 
samenwerking met derde landen op het 
gebied van duurzame grondstoffenwinning 
te versterken in het kader van bestaande 
EU-instrumenten en bestaand EU-beleid 
zoals het uitbreidings-, nabuurschaps-, 
ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid, 
en op basis van erkende internationale 
normen (bijv. OESO- en VN-
richtsnoeren) en internationale 
initiatieven van de industrie voor 
verantwoorde grondstoffenwinning; 
verzoekt de Commissie haar maatregelen 
inzake grondstoffen op coherente wijze af 
te stemmen op andere EU-initiatieven ter 
bevordering van duurzaamheid, teneinde 
een gelijk speelveld te creëren en de regels 
te stroomlijnen, zodat het beleid de 
industrie niet overbelast;

Or. en

Amendement 43
Barry Andrews, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Karin Karlsbro, Urmas Paet, Samira 
Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat de toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU een 
specifieke focus op grondstoffen moeten 
bevatten; verzoekt de Commissie de 
handhaving van 
vrijhandelsovereenkomsten verder te 
versterken om ervoor te zorgen dat 
handelspartners de verbintenissen en 
verplichtingen met betrekking tot de 
bevoorrading van kritieke grondstoffen 
nakomen; verzoekt de Commissie de 
samenwerking met derde landen op het 
gebied van duurzame grondstoffenwinning 

3. onderstreept dat de toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU 
specifieke bepalingen over kritieke 
grondstoffen moeten bevatten; verzoekt de 
Commissie de handhaving van 
vrijhandelsovereenkomsten verder te 
versterken om ervoor te zorgen dat 
handelspartners de verbintenissen en 
verplichtingen met betrekking tot de 
verantwoorde bevoorrading van kritieke 
grondstoffen nakomen; verzoekt de 
Commissie de samenwerking met derde 
landen op het gebied van duurzame 
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te versterken in het kader van bestaande 
EU-instrumenten en bestaand EU-beleid 
zoals het uitbreidings-, nabuurschaps-, 
ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid;

winning van kritieke grondstoffen te 
versterken, in het bijzonder met 
gelijkgestemde partners zoals de VS, in het 
kader van bestaande en toekomstige EU-
instrumenten en bestaand en toekomstig 
EU-beleid zoals het uitbreidings-, 
nabuurschaps-, ontwikkelings- en 
samenwerkingsbeleid, alsook in het kader 
van haar rol in de WTO;

Or. en

Amendement 44
Roman Haider

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat de toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU een 
specifieke focus op grondstoffen moeten 
bevatten; verzoekt de Commissie de 
handhaving van 
vrijhandelsovereenkomsten verder te 
versterken om ervoor te zorgen dat 
handelspartners de verbintenissen en 
verplichtingen met betrekking tot de 
bevoorrading van kritieke grondstoffen 
nakomen; verzoekt de Commissie de 
samenwerking met derde landen op het 
gebied van duurzame grondstoffenwinning 
te versterken in het kader van bestaande 
EU-instrumenten en bestaand EU-beleid 
zoals het uitbreidings-, nabuurschaps-, 
ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid;

3. onderstreept dat de toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU een 
specifieke focus op grondstoffen moeten 
bevatten; verzoekt de Commissie de 
handhaving van 
vrijhandelsovereenkomsten verder te 
versterken om ervoor te zorgen dat 
handelspartners de verbintenissen en 
verplichtingen met betrekking tot de 
bevoorrading van kritieke grondstoffen 
nakomen; onderstreept dat dit een van de 
voornaamste taken moet zijn van het 
hoofd handhaving voor de handel; 
verzoekt de Commissie de samenwerking 
met derde landen op het gebied van 
duurzame grondstoffenwinning te 
versterken in het kader van bestaande EU-
instrumenten en bestaand EU-beleid zoals 
het uitbreidings-, nabuurschaps-, 
ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid;

Or. en

Amendement 45
Tiziana Beghin
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat in het plan van de 
Commissie niet wordt vermeld hoe 
plaatselijke gemeenschappen bij de 
besluitvorming worden betrokken; 
verzoekt de Commissie om voorafgaand 
aan de goedkeuring van 
mijnbouwprojecten en de afgifte van 
vergunningen de plaatselijke 
gemeenschappen en belanghebbenden 
volledig bij de zaak te betrekken;

Or. en

Amendement 46
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
prioriteit te geven aan 
vrijhandelsovereenkomsten met 
democratische landen die de rechtsstaat 
respecteren en de mensenrechten 
eerbiedigen;

Or. en

Amendement 47
Manuela Ripa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie heeft toegezegd een evaluatie 
achteraf uit te voeren van de gevolgen die 
de EU-overeenkomsten hebben voor 
essentiële milieuaspecten, met inbegrip 
van klimaatverandering; dringt aan op 
een concreet tijdschema en benadrukt dat 
de evaluaties waar nodig moeten leiden 
tot een herziening van bestaande 
overeenkomsten teneinde de vastgestelde 
negatieve gevolgen ervan aan te pakken; 
benadrukt de rol van specifieke 
effectbeoordelingen vooraf, tussentijds en 
achteraf met betrekking tot 
handelsstromen van kritieke grondstoffen 
die door vrijhandelsovereenkomsten 
worden gefaciliteerd;

Or. en

Amendement 48
Roman Haider

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het versterken van 
de circulaire economie binnen de EU en 
het verbeteren van de recyclingsgraad in 
de EU voor kritische metalen en 
mineralen die nodig zijn in groene en 
digitale technologieën, ertoe kunnen 
bijdragen dat Europa zijn veerkracht 
vergroot in overeenstemming met het 
streven naar strategische open 
autonomie; merkt in dit verband op dat bij 
de overgang op een circulaire economie 
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan belangrijke toeleveringsketens waar 
de afhankelijkheid in de EU van kritieke 
grondstoffen bijzonder groot is; 
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Or. en

Amendement 49
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. acht het van cruciaal belang te 
zorgen voor specifieke financiële 
instrumenten ter ondersteuning van 
investeringsplannen en onderzoeks- en 
innovatiefondsen die specifiek gericht zijn 
op verwerkingstechnologieën voor het 
winnen van waardevolle grondstoffen uit 
mijnbouwafval, -residuen en complexe 
stromen;

Or. en

Amendement 50
Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor specifieke financiële instrumenten 
om de investeringsplannen te 
ondersteunen, en voor onderzoeks- en 
innovatiefondsen die zijn gericht op de 
volgende trajecten: afvalwerking en een 
concrete en aanzienlijke verbetering van 
uit afval gewonnen materialen; 
technologieën en verwerking om 
waardevolle grondstoffen te winnen uit 
mijnbouwafval, -residuen en complexe 
stromen;

Or. en
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Amendement 51
Manuela Ripa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie 
vooruitgang te boeken in onze 
betrekkingen met partnerlanden voor een 
mondiale circulaire economie door een 
mondiale alliantie voor een circulaire 
economie voor te stellen, te komen met 
een internationale overeenkomst over het 
beheer van natuurlijke hulpbronnen, een 
discussie op gang te brengen binnen de 
WTO over het feit dat het verbod op de 
vereiste inzake lokale inhoud een 
belemmering vormt voor het opschalen 
naar een circulaire economie, een 
sterkere partnerschap op te bouwen met 
verschillende delen van de wereld, in het 
bijzonder met Afrika, en ervoor te zorgen 
dat vrijhandelsovereenkomsten de 
versterkte doelstellingen van de circulaire 
economie weerspiegelen;

Or. en

Amendement 52
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat zo algemeen 
mogelijke oplossingen moeten worden 
beoogd voor de Europese afhankelijkheid 
bij de voorziening in kritieke 
grondstoffen, waarbij duidelijk de 
voorkeur moet worden gegeven aan het 
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ecologische ontwerp van 
industrieproducten, de strijd tegen 
geplande veroudering, de 
herhaalbaarheid van producten, 
stimulansen voor meer soberheid in 
productie- en consumptiepatronen en het 
bevorderen van het onderzoek naar en de 
ontwikkeling van ontwrichtende 
technologieën waarmee het gebruik en de 
afhankelijkheid van kritieke grondstoffen 
kunnen worden beperkt;

Or. fr

Amendement 53
Manuela Ripa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. onderstreept dat strengere 
controles op de EU-uitvoer van 
belangrijke kritieke afvalstromen van 
grondstoffen, waaronder elektronisch 
afval, batterijen en afgedankte auto’s, 
alsook gevaarlijk afval afkomstig van de 
grondstofwinning, nodig zijn om 
vervuiling door officieuze recycling in 
ontwikkelingslanden te voorkomen, en om 
gelijke concurrentievoorwaarden te 
scheppen voor recyclingbedrijven die 
voldoen aan de nodige normen voor 
veilige en efficiënte terugwinning;

Or. en

Amendement 54
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel 
Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie actie te 
ondernemen door middel van de 
herziening van de verordening 
betreffende de overbrenging van 
afvalstoffen om, door middel van 
strengere maatregelen en een versterkt 
inspectiesysteem, de illegale en dubieuze 
uitvoer van afvalproducten die kritieke 
grondstoffen bevatten te voorkomen, 
teneinde een onjuiste verwerking van 
elektronisch afval en batterijen te 
vermijden; dringt aan op algemene 
vereisten dat afvalproducten die kritieke 
grondstoffen bevatten, worden uitgevoerd 
met de garantie dat zij in het land van 
bestemming onder gelijkwaardige 
voorwaarden worden verwerkt als in 
Europa, zodat er geen hulpbronnen 
verloren gaan door officieuze 
recyclingactiviteiten, en die tevens de 
overgang op de circulaire economie 
ondersteunen; acht het van belang dat 
secundaire grondstoffen, waaronder 
schroot en zeldzame aardmetalen, breder 
beschikbaar worden gesteld om de 
veerkracht en de circulariteit van de 
voorraden kritieke grondstoffen te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 55
Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor een bredere beschikbaarheid en 
hogere kwaliteit van secundaire 
grondstoffen; vraagt dat bestaande 
instrumenten, zoals de verordening 
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betreffende de overbrenging van 
afvalstoffen, snel en op doeltreffende 
wijze worden herzien; vraagt dat afval 
alleen wordt uitgevoerd wanneer de 
milieu- en sociale normen, alsook de 
maatregelen om de effecten van 
klimaatverandering te verzachten, op de 
plaats van bestemming gelijkwaardig zijn 
aan de EU-normen;

Or. en

Amendement 56
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst erop dat het van belang is een 
bredere beschikbaarheid en hogere 
kwaliteit van secundaire grondstoffen te 
garanderen; wijst erop dat een snelle en 
doeltreffende herziening van de bestaande 
instrumenten, zoals de verordening 
betreffende de overbrenging van 
afvalstoffen, nodig is; wijst erop dat dit 
type afval alleen mag worden uitgevoerd 
wanneer op de plaats van bestemming de 
milieu- en sociale normen, de 
maatregelen om de effecten van 
klimaatverandering te verzachten en de 
milieu- en sociale effecten gelijkwaardig 
zijn aan die in de EU;

Or. en

Amendement 57
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel 
Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. roept op tot een striktere 
toepassing van de oorsprongsregels om de 
productie van grondstoffen veilig te 
stellen en te voorkomen dat deze regels 
worden omzeild in regio’s waar 
exploitanten aan minder strenge eisen 
inzake duurzaamheid en industriële 
subsidies zijn onderworpen;

Or. en

Amendement 58
Roman Haider

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat duurzame handel en 
verantwoorde winning en bevoorrading de 
hoekstenen moeten blijven bij de 
uitvoering van het EU-actieplan inzake 
kritieke grondstoffen; pleit voor 
aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld 
een verbod op de invoer van kritieke 
grondstoffen die verband houden met 
ernstige mensenrechtenschendingen zoals 
dwangarbeid of kinderarbeid; 

Or. en

Amendement 59
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. herinnert eraan dat een 
verantwoorde voorziening en passende 
zorgvuldigheid belangrijke thema’s zijn in 
de hele waardeketen van grondstoffen; 
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merkt op dat, aangezien de EU sterk 
afhankelijk is van invoer, een duurzame 
en verantwoorde voorziening uit derde 
landen moet worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement 60
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie 
belemmeringen en 
investeringsmogelijkheden in alle 
schakels van de waardeketen voor 
grondstoffen in kaart te brengen en 
daarbij te proberen de gevolgen voor 
milieu en samenleving zoveel mogelijk te 
beperken;

Or. en

Amendement 61
Marek Belka

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat alle nieuwe 
bevoorradingsactiviteiten van bedrijven 
die op de EU-markt actief zijn, moeten 
voldoen aan de verordening inzake 
conflictmineralen, de in de richtlijn niet-
financiële rapportage beschreven regels 
inzake verantwoorde bevoorrading, alsook 
aan de internationale normen voor 
verantwoorde bevoorrading van 
grondstoffen, en moeten worden 
onderworpen aan een verplichte en 
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bindende zorgvuldigheidstoets in de 
gehele toeleveringsketen, om zo 
kinderarbeid en dwangarbeid en andere 
schendingen van mensenrechten en 
arbeidsrechten tegen te gaan;

Or. en

Amendement 62
Manuela Ripa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. verzoekt de Commissie 
verbeterde en horizontale 
regelgevingsrichtsnoeren vast te stellen 
voor de onderhandelingen over duurzame 
hoofdstukken inzake energie en 
grondstoffen in alle 
vrijhandelsovereenkomsten, die het 
volgende zouden omvatten:
– bindende transparantie- en 
eigendomsbepalingen, zoals het recht op 
vrije, voorafgaande en geïnformeerde 
toestemming van de betrokken inheemse 
bevolking, toegang tot de rechter en 
betrokkenheid van plaatselijke 
gemeenschappen;
– een horizontaal mandaat om bestaande 
overeenkomsten te versterken door 
handels- en investeringsovereenkomsten 
beter af te stemmen op de inhoudelijke 
bepalingen van de 
mensenrechtenverdragen, de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN, het Biodiversiteitsverdrag en de 
Overeenkomst van Parijs;
– beste praktijken met betrekking tot de 
winning en het beheer van grondstoffen, 
onder meer inzake algemene 
zorgvuldigheidseisen, 
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effectbeoordelingen, ontmanteling, 
afvalbeheer, gevolgen voor 
watervoorraden, biodiversiteit en 
bodemaantasting;
– institutionele aspecten, zoals technische 
en financiële bijstand, evenals verbeterde, 
inclusieve en doeltreffende handhavings- 
en rapportagemechanismen;

Or. en

Amendement 63
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. herinnert eraan dat de 
macht over natuurlijke hulpbronnen te 
vaak de deur openzet voor gewapende 
conflicten of sociale ongelijkheid, en dat 
de Unie rekening moet houden met 
dergelijke risico’s bij het aanpakken van 
haar beleid inzake kritieke grondstoffen, 
wanneer die afkomstig zijn uit derde 
landen, met name Afrika;

Or. en

Amendement 64
Marek Belka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat een optimaal 
functionerend, op regels gebaseerd 
multilateraal handelsstelsel ook van 
cruciaal belang is om in het geval van 
kritieke grondstoffen voor open 

4. onderstreept dat een optimaal 
functionerend, op regels gebaseerd 
multilateraal handelsstelsel ook van 
cruciaal belang is om in het geval van 
kritieke grondstoffen voor open 
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handelsstromen te zorgen; verzoekt de 
Commissie in dit verband opnieuw haar 
inspanningen voor de modernisering, 
versterking en substantiële reactivering van 
de Wereldhandelsorganisatie voort te 
zetten om verstoringen van de 
internationale handel te voorkomen en 
effectieve concurrentie wereldwijd te 
waarborgen;

handelsstromen te zorgen; verzoekt de 
Commissie in dit verband opnieuw haar 
inspanningen voor de modernisering, 
versterking en substantiële reactivering van 
de Wereldhandelsorganisatie voort te 
zetten om verstoringen van de 
internationale handel te voorkomen en 
effectieve concurrentie wereldwijd te 
waarborgen; verzoekt de Commissie om 
via de internationale fora een halt toe te 
roepen aan verstorende 
uitvoerbeperkingen voor kritieke 
grondstoffen, het opleggen van 
uitvoerheffingen en verstorende 
belastingen op investeringen in de 
bevoorrading van kritieke grondstoffen, 
die een open en eerlijke handel in kritieke 
grondstoffen in de weg staan;

Or. en

Amendement 65
Barry Andrews, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Karin Karlsbro, Urmas Paet, Samira 
Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat een optimaal 
functionerend, op regels gebaseerd 
multilateraal handelsstelsel ook van 
cruciaal belang is om in het geval van 
kritieke grondstoffen voor open 
handelsstromen te zorgen; verzoekt de 
Commissie in dit verband opnieuw haar 
inspanningen voor de modernisering, 
versterking en substantiële reactivering van 
de Wereldhandelsorganisatie voort te 
zetten om verstoringen van de 
internationale handel te voorkomen en 
effectieve concurrentie wereldwijd te 
waarborgen;

4. onderstreept dat een optimaal 
functionerend, op regels gebaseerd 
multilateraal handelsstelsel van cruciaal 
belang is om in het geval van kritieke 
grondstoffen voor open handelsstromen te 
zorgen; spreekt zijn bezorgdheid uit over 
de toepassing van uitvoerbeperkingen 
voor kritieke grondstoffen door sommige 
WTO-leden, waaronder China, en dringt 
er bij alle leden op aan van een dergelijk 
beleid af te zien; verzoekt de Commissie 
opnieuw haar inspanningen voor de 
modernisering, versterking en substantiële 
reactivering van de 
Wereldhandelsorganisatie te verdubbelen 
om een stabiele en voorspelbare 
internationale handelsomgeving tot stand 
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te brengen en eerlijke concurrentie 
wereldwijd te waarborgen;

Or. en

Amendement 66
Manuela Ripa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat een optimaal 
functionerend, op regels gebaseerd 
multilateraal handelsstelsel ook van 
cruciaal belang is om in het geval van 
kritieke grondstoffen voor open 
handelsstromen te zorgen; verzoekt de 
Commissie in dit verband opnieuw haar 
inspanningen voor de modernisering, 
versterking en substantiële reactivering van 
de Wereldhandelsorganisatie voort te 
zetten om verstoringen van de 
internationale handel te voorkomen en 
effectieve concurrentie wereldwijd te 
waarborgen;

4. onderstreept dat een optimaal 
functionerend, op regels gebaseerd 
multilateraal handelsstelsel ook van 
cruciaal belang is om in het geval van 
kritieke grondstoffen voor duurzame 
handelsstromen te zorgen, in 
overeenstemming met de Europese Green 
Deal; verzoekt de Commissie in dit 
verband opnieuw haar inspanningen voor 
de modernisering, versterking en 
substantiële reactivering van de 
Wereldhandelsorganisatie voort te zetten 
om verstoringen van de internationale 
handel te voorkomen en effectieve 
concurrentie wereldwijd te waarborgen;

Or. en

Amendement 67
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat een optimaal 
functionerend, op regels gebaseerd 
multilateraal handelsstelsel ook van 
cruciaal belang is om in het geval van 
kritieke grondstoffen voor open 

4. onderstreept dat een optimaal 
functionerend, op regels gebaseerd 
multilateraal handelsstelsel ook van 
cruciaal belang is om in het geval van 
kritieke grondstoffen voor open 
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handelsstromen te zorgen; verzoekt de 
Commissie in dit verband opnieuw haar 
inspanningen voor de modernisering, 
versterking en substantiële reactivering 
van de Wereldhandelsorganisatie voort te 
zetten om verstoringen van de 
internationale handel te voorkomen en 
effectieve concurrentie wereldwijd te 
waarborgen;

handelsstromen te zorgen; verzoekt de 
Commissie in dit verband opnieuw haar 
inspanningen voor een ambitieuze 
hervorming van de 
Wereldhandelsorganisatie voort te zetten 
om verstoringen van de internationale 
handel en oneerlijke handelspraktijken te 
voorkomen, en effectieve concurrentie 
wereldwijd te waarborgen;

Or. en

Amendement 68
Barry Andrews, Karin Karlsbro, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert eraan dat het EU-
handelsbeleid bestaat uit multilaterale en 
bilaterale afspraken, en uit autonome 
maatregelen;
is ingenomen met de publieke toezegging 
van de Commissie om in 2021 een 
wetgevingsvoorstel in te dienen over de 
zorgvuldigheidseisen en 
verantwoordingsplicht van bedrijven, en 
dringt erop aan dat deze wetgeving 
bijdraagt tot het aanpakken van 
mensenrechtenschendingen en 
schendingen van sociale en milieunormen 
in waardeketens;
verzoekt de Commissie nieuwe 
technologische oplossingen te verkennen 
om de traceerbaarheid in mondiale 
waardeketens te verbeteren en herinnert 
eraan dat blockchaintechnologie hiertoe 
kan bijdragen;
is tevens ingenomen met de 
voorbereidende werkzaamheden voor een 
WTO-conform mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens dat, zodra 
het is ingevoerd, verder zal bijdragen tot 
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de duurzaamheid van waardeketens;

Or. en

Amendement 69
Marek Belka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie, de 
Europese Investeringsbank en andere 
instellingen van de Europese Unie om 
investeringen in nieuwe locaties voor de 
winning, verwerking en raffinage van 
kritieke grondstoffen te bevorderen en te 
ondersteunen, in samenwerking met de 
landen in het Europees nabuurschap en 
het zuidelijk halfrond (met bijzondere 
aandacht voor de Westelijke Balkan, 
Afrika en Latijns-Amerika), als onderdeel 
van een internationale 
bevoorradingsstrategie op de lange 
termijn waarbij Europese en 
internationale partners en kmo’s worden 
betrokken; benadrukt dat de investeringen 
in overeenstemming moeten zijn met de 
taxonomie van de EU voor 
milieuvriendelijke economische 
activiteiten en dat we alleen steun moeten 
geven aan verantwoorde 
mijnbouwpraktijken die milieuschade 
voorkomen en de belangen van lokale 
gemeenschappen en internationale 
mensenrechtennormen beschermen;

Or. en

Amendement 70
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel 
Mato
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de sterke, door de 
overheid gesteunde concurrentie om 
toegang tot grondstoffen in derde landen 
de veerkracht en de voorzieningszekerheid 
van de EU belemmert, en is derhalve 
ingenomen met de plannen van de 
Commissie om sterke en ondersteunende 
internationale partnerschappen op te 
zetten middels de bekrachtiging van een 
internationale grondstoffenagenda, 
waarbij gestreefd wordt naar EU-
partnerschappen die zowel 
voorzieningszekerheid als 
ontwikkelingsvoordelen moeten 
opleveren;

Or. en

Amendement 71
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel 
Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is ingenomen met de gezamenlijke 
verklaring van de trilaterale bijeenkomst 
van de ministers van Handel van Japan, 
de Verenigde Staten en de Europese 
Commissie, en steunt de voorgestelde 
definitie van industriële subsidies; is 
ingenomen met het feit dat deze definitie 
verder gaat dan die in de WTO-
Overeenkomst inzake subsidies en 
compenserende maatregelen en de 
antisubsidieverordening van de EU, en 
een ruimere definitie van subsidie geeft; is 
van mening dat dergelijke maatregelen 
cruciaal zijn om de internationale 
concurrentievoorwaarden op het gebied 
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van kritieke grondstoffen gelijk te 
trekken, aangezien subsidies aan de 
industrie, met name in China, een 
serieuze bedreiging vormen voor de 
industrie en werknemers in de EU, omdat 
de internationale concurrentie erdoor 
wordt verstoord;

Or. en

Amendement 72
Barry Andrews, Karin Karlsbro, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om de EU-invoerbetalingen 
voor kritieke grondstoffen te verschuiven 
van verschillende internationale valuta’s 
naar de euro, teneinde tot een lagere 
prijsvolatiliteit te komen en ertoe bij te 
dragen dat importeurs in de EU en 
exporteurs in derde landen minder 
afhankelijk worden van 
financieringsmarkten in Amerikaanse 
dollar.

5. onderschrijft het oordeel van de 
Commissie dat wanneer de EU-
invoerbetalingen voor kritieke grondstoffen 
verschuiven van verschillende 
internationale valuta’s naar de euro, dit een 
aantal voordelen zou hebben, zoals een 
lagere prijsvolatiliteit en het feit dat 
importeurs in de EU en exporteurs in derde 
landen minder afhankelijk worden van 
financieringsmarkten in Amerikaanse 
dollar.

Or. en


