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Ändringsförslag 1
Emmanouil Fragkos

Förslag till yttrande
Punkt -1 (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-1. Europaparlamentet understryker 
att potentiella risker på grund av externa 
beroendeförhållanden minskas ytterligare 
genom att EU:s öppna ekonomi integreras 
i ett effektivt och rättvis globalt 
handelssystem. Parlamentet anser att 
global handel bland annat kan hjälpa till 
att diversifiera leveranskällor och 
upprätthålla efterfrågan på 
industriprodukter, hjälpa till att dämpa 
eventuella chocker och störningar som 
påverkar EU:s interna värdekedjor, men 
också säkerställa att EU kan tillgodose sin 
interna efterfrågan vid en snabbt växande 
efterfrågan på vissa varor.

Or. en

Ändringsförslag 2
Emmanouil Fragkos

Förslag till yttrande
Punkt -1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-1a. Europaparlamentet påminner om 
att många tekniska metoder, som anses 
vara mycket viktiga för att den ”gröna 
givens” mål ska uppnås, är helt beroende 
av specifika tredjeländer. Parlamentet 
anser att den gröna och digitala 
omställningen kommer att medföra en 
drastisk ökning av EU:s behov av vissa 
råvaror av avgörande betydelse fram till 
2050.

Or. en
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Ändringsförslag 3
Emmanouil Fragkos

Förslag till yttrande
Punkt -1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-1b. Europaparlamentet understryker 
vikten av att samordna den europeiska 
strategin för råvaror av avgörande 
betydelse med EU:s nya industristrategi 
och EU:s förnyade handelspolitik.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
nya handlingsplan för råvaror av avgörande 
betydelse och betonar att EU:s 
handelspolitik kan spela en central roll 
som ett verktyg för att förbättra EU:s 
tillgång till dessa material. Parlamentet 
noterar att covid-19-utbrottet har blottlagt 
bristen på resiliens hos globala 
värdekedjor för vissa viktiga produkter, 
vilket visar på behovet av mer robusta och 
motståndskraftiga leveranskedjor för 
råvaror av avgörande betydelse.

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 meddelandet om 
översynen av handelspolitiken. 
Parlamentet efterlyser en beslutsam 
handelspolitik med tonvikten på 
diversifiering av och motståndskraft hos 
leveranskedjorna, och med prioritering av 
förbättrade mekanismer i världen och i 
EU för att skapa en gynnsam 
handelsmiljö för europeisk industri. 
Parlamentet betonar att EU:s 
handelspolitik spelar en central roll för att 
förbättra EU:s tillgång till alla råvaror av 
avgörande betydelse, inbegripet 
basmetaller, industrimineral, aggregat 
och biotiska material. Parlamentet noter att 
störningar i världsomspännande 
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leveranskedjor orsakade av covid-19 
pandemin och av ökande spänningar 
mellan stormakter har blottat strategiska 
sårbarheter hos EU, särskilt när det gäller 
att säkra de nyckelresurser som behövs 
för att förverkliga den gröna given och 
säkerställa den digitala omvandlingen av 
EU:s ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 5
Marek Belka

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
nya handlingsplan för råvaror av avgörande 
betydelse och betonar att EU:s 
handelspolitik kan spela en central roll som 
ett verktyg för att förbättra EU:s tillgång 
till dessa material. Parlamentet noterar att 
covid-19-utbrottet har blottlagt bristen på 
resiliens hos globala värdekedjor för vissa 
viktiga produkter, vilket visar på behovet 
av mer robusta och motståndskraftiga 
leveranskedjor för råvaror av avgörande 
betydelse.

1. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
nya handlingsplan för råvaror av avgörande 
betydelse och betonar att EU:s 
handelspolitik kan spela en central roll som 
ett verktyg för att förbättra EU:s tillgång 
till dessa material. Parlamentet noterar att 
EU:s granskade lista för 2020 innehåller 
30 råvaror av avgörande betydelse 
inklusive fyra nytillkomna. Parlamentet 
noterar att covid-19-utbrottet har blottlagt 
bristen på resiliens hos globala värdekedjor 
för vissa viktiga produkter, vilket visar på 
behovet av mer robusta och 
motståndskraftiga hållbara leveranskedjor 
för råvaror av avgörande betydelse. 
Parlamentet noterar att övervakning av 
beroendeförhållanden för förnödenheter 
och säkrande av tillgången till råvaror av 
avgörande betydelse bör vara ett av 
nyckelinslagen i genomförandet av EU:s 
öppna strategiska oberoende.

Or. en

Ändringsförslag 6
Roman Haider
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Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
nya handlingsplan för råvaror av avgörande 
betydelse och betonar att EU:s 
handelspolitik kan spela en central roll som 
ett verktyg för att förbättra EU:s tillgång 
till dessa material. Parlamentet noterar att 
covid-19-utbrottet har blottlagt bristen på 
resiliens hos globala värdekedjor för vissa 
viktiga produkter, vilket visar på behovet 
av mer robusta och motståndskraftiga 
leveranskedjor för råvaror av avgörande 
betydelse.

1. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
nya handlingsplan för råvaror av avgörande 
betydelse och betonar att EU:s 
handelspolitik kan spela en central roll som 
ett verktyg för att förbättra EU:s tillgång 
till dessa material. Parlamentet noterar att 
covid-19-utbrottet har blottlagt bristen på 
resiliens hos globala värdekedjor för vissa 
viktiga produkter, vilket visar på behovet 
av mer robusta och motståndskraftiga 
leveranskedjor för råvaror av avgörande 
betydelse. Parlamentet understryker i 
detta sammanhang att handlingsplanen 
måste sikta mot att säkra tillförlitliga 
leveranser av råvaror av avgörande 
betydelse som behövs för att säkerställa en 
större motståndskraft hos strategiska 
leveranskedjor för omställningen till en 
grön och digital ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 7
Manuela Ripa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
nya handlingsplan för råvaror av avgörande 
betydelse och betonar att EU:s 
handelspolitik kan spela en central roll som 
ett verktyg för att förbättra EU:s tillgång 
till dessa material. Parlamentet noterar att 
covid-19-utbrottet har blottlagt bristen på 
resiliens hos globala värdekedjor för vissa 
viktiga produkter, vilket visar på behovet 
av mer robusta och motståndskraftiga 

1. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
nya handlingsplan för råvaror av avgörande 
betydelse och betonar att EU:s 
handelspolitik kan spela en central roll som 
ett verktyg för att förbättra EU:s tillgång 
till dessa material. Parlamentet noterar att 
covid-19-utbrottet har blottlagt bristen på 
resiliens hos globala värdekedjor för vissa 
viktiga produkter, vilket visar på behovet 
av mer hållbara, robusta och 
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leveranskedjor för råvaror av avgörande 
betydelse.

motståndskraftiga leveranskedjor för 
råvaror av avgörande betydelse. 
Parlamentet betonar att hållbarhetskrav 
beträffande utvinning av råvaror bör vara 
ett villkor för handel med och investering 
i dessa råvaror.

Or. en

Ändringsförslag 8
Tiziana Beghin

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
nya handlingsplan för råvaror av avgörande 
betydelse och betonar att EU:s 
handelspolitik kan spela en central roll som 
ett verktyg för att förbättra EU:s tillgång 
till dessa material. Parlamentet noterar att 
covid-19-utbrottet har blottlagt bristen på 
resiliens hos globala värdekedjor för vissa 
viktiga produkter, vilket visar på behovet 
av mer robusta och motståndskraftiga 
leveranskedjor för råvaror av avgörande 
betydelse.

1. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
nya handlingsplan för råvaror av avgörande 
betydelse och betonar att EU:s 
handelspolitik kan spela en central roll som 
ett verktyg för att förbättra EU:s tillgång 
till dessa material och samtidigt främja 
hållbara standarder, god styrning och 
ansvarsfull anskaffning. Parlamentet 
noterar att covid-19-utbrottet har blottlagt 
bristen på resiliens hos globala värdekedjor 
för vissa viktiga produkter, vilket visar på 
behovet av mer robusta, hållbara och 
motståndskraftiga leveranskedjor för 
råvaror av avgörande betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 9
Emmanouil Fragkos

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
nya handlingsplan för råvaror av avgörande 
betydelse och betonar att EU:s 

1. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
nya handlingsplan för råvaror av avgörande 
betydelse och betonar att EU:s 
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handelspolitik kan spela en central roll som 
ett verktyg för att förbättra EU:s tillgång 
till dessa material. Parlamentet noterar att 
covid-19-utbrottet har blottlagt bristen på 
resiliens hos globala värdekedjor för vissa 
viktiga produkter, vilket visar på behovet 
av mer robusta och motståndskraftiga 
leveranskedjor för råvaror av avgörande 
betydelse.

handelspolitik kan spela en central roll som 
ett verktyg för att förbättra EU:s tillgång 
till dessa material. Parlamentet noterar att 
den gröna omställningen och covid-19-
utbrottet har blottlagt bristen på resiliens 
hos globala värdekedjor för vissa viktiga 
produkter, vilket visar på behovet av mer 
robusta och motståndskraftiga 
leveranskedjor för råvaror av avgörande 
betydelse.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
nya handlingsplan för råvaror av avgörande 
betydelse och betonar att EU:s 
handelspolitik kan spela en central roll 
som ett verktyg för att förbättra EU:s 
tillgång till dessa material. Parlamentet 
noterar att covid-19-utbrottet har blottlagt 
bristen på resiliens hos globala värdekedjor 
för vissa viktiga produkter, vilket visar på 
behovet av mer robusta och 
motståndskraftiga leveranskedjor för 
råvaror av avgörande betydelse.

1. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
nya handlingsplan för råvaror av avgörande 
betydelse och betonar att EU:s 
handelspolitik spelar en central roll som ett 
verktyg för att förbättra EU:s tillgång till 
dessa material. Parlamentet noterar att 
covid-19-utbrottet har blottlagt bristen på 
resiliens hos globala värdekedjor för vissa 
viktiga produkter, vilket visar på behovet 
av mer robusta och motståndskraftiga 
leveranskedjor för råvaror av avgörande 
betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 11
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Christophe Hansen, 
Gabriel Mato

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet välkomnar 
offentliggörandet av den uppdaterade nya 
industristrategin1a och dess uppmaning 
att förstärka Europas strategiska ekonomi 
och nya partnerskap med industrin och 
med likasinnade internationella partner. 
Parlamentet välkomnar kommissionens 
pågående arbete om kritiska 
leveranskedjor med betoning av att 
råvaror och bearbetade material av 
avgörande betydelse är väsentliga för att 
omställningen till ren energi och den 
digitala omställningen ska bli 
framgångsrika.
__________________
1a Uppdatering av industristrategin 2020: 
en starkare inre marknad för EU:s 
återhämtning, COM(2021)0350.

Or. en

Ändringsförslag 12
Massimiliano Salini

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet anser att det 
är ytterst viktigt att öka resiliensen för 
råvaror av avgörande betydelse, med det 
slutliga målet att staka ut en väg mot 
större säkerhet och hållbarhet. 
Parlamentet anser att säkerheten och 
hållbarheten hos EU:s industriers 
råvaruförsörjning inte bör innefatta 
enbart råvaror av avgörande betydelse 
utan också alla råvaror, inbegripet 
sekundära råvaror som utgör en 
strategisk del av viktiga värdekedjor.

Or. en
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Ändringsförslag 13
Emmanouil Fragkos

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet noterar vikten 
av att öka omfattningen av den 
europeiska strategin för råvaror av 
avgörande betydelse, med det slutliga mål 
et att staka ut en väg mot större säkerhet 
och hållbarhet. Parlamentet anser att 
säkerheten och hållbarheten hos EU:s 
industriers råvaruförsörjning bör omfatta 
inte enbart råvaror av avgörande 
betydelse utan också alla råvaror, 
inbegripet sekundära råvaror som utgör 
en strategisk del av de viktigaste 
värdekedjorna.

Or. en

Ändringsförslag 14
Emmanouil Fragkos

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet anser att det 
är viktigt att samordna relevant forskning, 
entreprenörskap och regionala strategier 
via EIT:s kunskaps- och 
innovationsgrupper för råvaror.

Or. en

Ändringsförslag 15
Manuela Ripa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar att 
efterfrågan på råvaror beräknas fördubblas 
fram till 2050 och att EU i hög grad är 
beroende av länder utanför EU när det 
gäller råvaror av avgörande betydelse, 
vilket gör det nödvändigt att diversifiera 
källorna för att öka EU:s 
försörjningstrygghet. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att i så stor 
utsträckning som möjligt diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse och att minska det 
nuvarande beroendet av ett fåtal länder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
även fokusera på att trygga försörjningen 
genom att upprätta strategiska lager och 
lämplig lagring av råvaror av avgörande 
betydelse i Europa, särskilt mot bakgrund 
av osäkerheten i samband med 
utvecklingen av den geopolitiska 
situationen i världen och de potentiella 
spänningarna i handeln med rika 
producentländer utanför EU.

2. Europaparlamentet noterar att 
efterfrågan på råvaror beräknas fördubblas 
fram till 2050 och att EU i hög grad är 
beroende av länder utanför EU när det 
gäller råvaror av avgörande betydelse, 
vilket gör det nödvändigt att öka 
resurseffektiviteten och diversifiera 
källorna för att öka EU:s 
försörjningstrygghet. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att i så stor 
utsträckning som möjligt diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse. Parlamentet betonar 
att utvinningen av råvaror är starkt 
negativ för miljön, och att beroendet av 
råvaruförbrukning därför måste minska 
och EU:s cirkulära ekonomi förstärkas 
genom att resurseffektiviteten höjs, 
återvinningen av primära och sekundära 
råvaror ökas, cirkulära leveranskedjor 
främjas, värdekedjor för utrangerade 
varor framhävs, samt att användningen 
av råvaror av avgörande betydelse ersätts 
och minskas inom värdekedjorna. 
Parlamentet betonar den tilltagande oron 
över att en ökande efterfrågan på råvaror 
av avgörande betydelse kan medföra 
potentiellt spända relationer till 
producentländer utanför EU på grund av 
miljömässiga och sociala risker, däribland 
strandade tillgångar och högre kostnader 
för miljöåtgärder. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att även fokusera på att 
trygga försörjningen genom att upprätta 
strategiska lager och lämplig lagring av 
råvaror av avgörande betydelse i Europa, 
även mot bakgrund av osäkerheten i 
samband med utvecklingen av den 
geopolitiska situationen i världen.

Or. en
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Ändringsförslag 16
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Christophe Hansen, 
Gabriel Mato

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar att 
efterfrågan på råvaror beräknas 
fördubblas fram till 2050 och att EU i hög 
grad är beroende av länder utanför EU 
när det gäller råvaror av avgörande 
betydelse, vilket gör det nödvändigt att 
diversifiera källorna för att öka EU:s 
försörjningstrygghet. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att i så stor 
utsträckning som möjligt diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse och att minska det 
nuvarande beroendet av ett fåtal länder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
även fokusera på att trygga försörjningen 
genom att upprätta strategiska lager och 
lämplig lagring av råvaror av avgörande 
betydelse i Europa, särskilt mot bakgrund 
av osäkerheten i samband med 
utvecklingen av den geopolitiska 
situationen i världen och de potentiella 
spänningarna i handeln med rika 
producentländer utanför EU.

2. Europaparlamentet noterar med oro 
Internationella energiorganets prognos 
för 2021 om att energisektorns globala 
behov av kritiska mineraler kan öka så 
mycket som sex gånger fram till 2040 på 
grund av deras användning i batterier, 
förnybar energiteknik och 
nätinfrastruktur1a och är övertygat om att 
EU:s betydande beroende av import när 
det gäller råvaror av avgörande betydelse, 
inbegripet 100 % importberoende för vissa 
specialitetsmetaller och sällsynta 
jordartsmetaller, underminerar 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 det interna behovet, 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 uppmanar därför 
kommissionen att i så stor utsträckning 
som möjligt diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse och att minska det 
nuvarande beroendet av ett fåtal 
tredjeländer. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att även fokusera på att 
trygga försörjningen genom att upprätta 
strategiska lager och lämplig lagring av 
råvaror av avgörande betydelse i Europa, 
särskilt mot bakgrund av osäkerheten i 
samband med utvecklingen av den 
geopolitiska situationen i världen och de 
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potentiella spänningarna i handeln med 
rika producentländer utanför EU.

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

Or. en

Ändringsförslag 17
Roman Haider

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar att 
efterfrågan på råvaror beräknas fördubblas 
fram till 2050 och att EU i hög grad är 
beroende av länder utanför EU när det 
gäller råvaror av avgörande betydelse, 
vilket gör det nödvändigt att diversifiera 
källorna för att öka EU:s 
försörjningstrygghet. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att i så stor 
utsträckning som möjligt diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse och att minska det 
nuvarande beroendet av ett fåtal länder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
även fokusera på att trygga försörjningen 
genom att upprätta strategiska lager och 
lämplig lagring av råvaror av avgörande 
betydelse i Europa, särskilt mot bakgrund 
av osäkerheten i samband med 
utvecklingen av den geopolitiska 
situationen i världen och de potentiella 
spänningarna i handeln med rika 
producentländer utanför EU.

2. Europaparlamentet noterar att 
efterfrågan på råvaror beräknas fördubblas 
fram till 2050 och att EU i hög grad är 
beroende av länder utanför EU när det 
gäller råvaror av avgörande betydelse, 
vilket gör det nödvändigt att diversifiera 
källorna för att öka EU:s 
försörjningstrygghet. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att i så stor 
utsträckning som möjligt diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse och att minska det 
nuvarande beroendet av ett fåtal länder. 
Parlamentet betonar att detta mål bör nås 
genom att förstärka befintliga 
partnerskap och handelsavtal och bygga 
upp nya strategiska avtal med resursrika 
länder, särskilt utvecklingsländer och 
länder på västra Balkan, i enlighet med 
klart definierade prioriteringar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
även fokusera på att trygga försörjningen 
genom att upprätta strategiska lager och 
lämplig lagring av råvaror av avgörande 
betydelse i Europa, särskilt mot bakgrund 
av osäkerheten i samband med 
utvecklingen av den geopolitiska 
situationen i världen och de potentiella 
spänningarna i handeln med rika 
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producentländer utanför EU. Parlamentet 
noterar i detta sammanhang att en 
försämring av handelsrelationerna med 
Kina kan få betydande negativa effekter 
för EU:s försörjning med vissa råvaror av 
avgörande betydelse.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar att 
efterfrågan på råvaror beräknas fördubblas 
fram till 2050 och att EU i hög grad är 
beroende av länder utanför EU när det 
gäller råvaror av avgörande betydelse, 
vilket gör det nödvändigt att diversifiera 
källorna för att öka EU:s 
försörjningstrygghet. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att i så stor 
utsträckning som möjligt diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse och att minska det 
nuvarande beroendet av ett fåtal länder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
även fokusera på att trygga försörjningen 
genom att upprätta strategiska lager och 
lämplig lagring av råvaror av avgörande 
betydelse i Europa, särskilt mot bakgrund 
av osäkerheten i samband med 
utvecklingen av den geopolitiska 
situationen i världen och de potentiella 
spänningarna i handeln med rika 
producentländer utanför EU.

2. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens flaggskeppsinitiativ i 
samband med den gröna och digitala 
omställningen och noterar att råvaror av 
avgörande betydelse har en viktig roll att 
spela för att underlätta denna 
omställning, och att efterfrågan på dem 
beräknas fördubblas fram till 2050. 
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. 
Parlamentet noterar att EU i hög grad är 
beroende av länder utanför EU när det 
gäller råvaror av avgörande betydelse, 
vilket gör det nödvändigt att diversifiera 
källorna för att öka EU:s 
försörjningstrygghet. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att i så stor 
utsträckning som möjligt diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse och att minska det 
nuvarande beroendet av ett fåtal länder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
fortsätta att övervaka EU:s strategiska 
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beroenden för att identifiera potentiell 
sårbarhet, och att genomföra en 
detaljanalys av den roll som strategiska 
lager skulle kunna spela för att komma 
till rätta med denna sårbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 19
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar att 
efterfrågan på råvaror beräknas fördubblas 
fram till 2050 och att EU i hög grad är 
beroende av länder utanför EU när det 
gäller råvaror av avgörande betydelse, 
vilket gör det nödvändigt att diversifiera 
källorna för att öka EU:s 
försörjningstrygghet. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att i så stor 
utsträckning som möjligt diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse och att minska det 
nuvarande beroendet av ett fåtal länder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
även fokusera på att trygga försörjningen 
genom att upprätta strategiska lager och 
lämplig lagring av råvaror av avgörande 
betydelse i Europa, särskilt mot bakgrund 
av osäkerheten i samband med 
utvecklingen av den geopolitiska 
situationen i världen och de potentiella 
spänningarna i handeln med rika 
producentländer utanför EU.

2. Europaparlamentet noterar att 
efterfrågan på råvaror beräknas fördubblas 
fram till 2050 och att EU i hög grad är 
beroende av länder utanför EU när det 
gäller råvaror av avgörande betydelse, 
vilket gör det nödvändigt att diversifiera 
källorna för att öka EU:s 
försörjningstrygghet. Parlamentet noterar 
att den största förekomsten av vissa 
råvaror av avgörande betydelse finns i 
tredjeländer med odemokratiska regimer, 
som utnyttjar Europeiska unionens behov 
för att uppnå sina mål. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att i så stor 
utsträckning som möjligt diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse och att minska det 
nuvarande beroendet av ett fåtal länder 
somliga av dem starkt odemokratiska. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
även fokusera på att trygga försörjningen 
genom att upprätta strategiska lager och 
lämplig lagring av råvaror av avgörande 
betydelse i Europa, särskilt mot bakgrund 
av osäkerheten i samband med 
utvecklingen av den geopolitiska 
situationen i världen och de potentiella 
spänningarna i handeln med rika 
producentländer utanför EU.
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Or. en

Ändringsförslag 20
Tiziana Beghin

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar att 
efterfrågan på råvaror beräknas fördubblas 
fram till 2050 och att EU i hög grad är 
beroende av länder utanför EU när det 
gäller råvaror av avgörande betydelse, 
vilket gör det nödvändigt att diversifiera 
källorna för att öka EU:s 
försörjningstrygghet. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att i så stor 
utsträckning som möjligt diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse och att minska det 
nuvarande beroendet av ett fåtal länder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
även fokusera på att trygga försörjningen 
genom att upprätta strategiska lager och 
lämplig lagring av råvaror av avgörande 
betydelse i Europa, särskilt mot bakgrund 
av osäkerheten i samband med 
utvecklingen av den geopolitiska 
situationen i världen och de potentiella 
spänningarna i handeln med rika 
producentländer utanför EU.

2. Europaparlamentet noterar att 
efterfrågan på råvaror beräknas fördubblas 
fram till 2050, med tanke på den viktiga 
och pågående omställningen till en grön 
och digital ekonomi., och att EU i hög 
grad är beroende av länder utanför EU när 
det gäller råvaror av avgörande betydelse, 
vilket gör det nödvändigt att diversifiera 
källorna för att öka EU:s 
försörjningstrygghet. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att i så stor 
utsträckning som möjligt diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse och att minska det 
nuvarande beroendet av ett fåtal länder 
genom att inte enbart utveckla 
gruvbrytningskapacitet utan också 
anläggningar för bearbetning, raffinering 
och återvinning. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att även fokusera på att 
trygga försörjningen genom att upprätta 
strategiska lager och lämplig lagring av 
råvaror av avgörande betydelse i Europa, 
särskilt mot bakgrund av osäkerheten i 
samband med utvecklingen av den 
geopolitiska situationen i världen och de 
potentiella spänningarna i handeln med 
rika producentländer utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 21
Emmanouil Fragkos
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Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar att 
efterfrågan på råvaror beräknas fördubblas 
fram till 2050 och att EU i hög grad är 
beroende av länder utanför EU när det 
gäller råvaror av avgörande betydelse, 
vilket gör det nödvändigt att diversifiera 
källorna för att öka EU:s 
försörjningstrygghet. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att i så stor 
utsträckning som möjligt diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse och att minska det 
nuvarande beroendet av ett fåtal länder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
även fokusera på att trygga försörjningen 
genom att upprätta strategiska lager och 
lämplig lagring av råvaror av avgörande 
betydelse i Europa, särskilt mot bakgrund 
av osäkerheten i samband med 
utvecklingen av den geopolitiska 
situationen i världen och de potentiella 
spänningarna i handeln med rika 
producentländer utanför EU.

2. Europaparlamentet noterar att 
efterfrågan på råvaror beräknas fördubblas 
fram till 2050 och att EU i hög grad är 
beroende av länder utanför EU när det 
gäller råvaror av avgörande betydelse, 
vilket gör det nödvändigt att diversifiera 
källorna för att öka EU:s 
försörjningstrygghet. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att i så stor 
utsträckning som möjligt diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse och att minska det 
nuvarande beroendet av ett fåtal länder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
även fokusera på att trygga försörjningen 
genom att upprätta strategiska lager och 
lämplig lagring av råvaror av avgörande 
betydelse i Europa, särskilt mot bakgrund 
av osäkerheten i samband med 
utvecklingen av den geopolitiska 
situationen i världen och de potentiella 
spänningarna i handeln med rika 
producentländer utanför EU. Parlamentet 
anser att förlängda produktlivscykler och 
återvinning, samt forskning om syntetiska 
alternativ, erbjuder lösningar för bristen 
på råvaror av avgörande betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 22
Marek Belka

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar att 
efterfrågan på råvaror beräknas fördubblas 
fram till 2050 och att EU i hög grad är 
beroende av länder utanför EU när det 

2. Europaparlamentet noterar att 
efterfrågan på råvaror beräknas fördubblas 
fram till 2050 och att EU i hög grad är 
beroende av länder utanför EU när det 
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gäller råvaror av avgörande betydelse, 
vilket gör det nödvändigt att diversifiera 
källorna för att öka EU:s 
försörjningstrygghet. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att i så stor 
utsträckning som möjligt diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse och att minska det 
nuvarande beroendet av ett fåtal länder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
även fokusera på att trygga försörjningen 
genom att upprätta strategiska lager och 
lämplig lagring av råvaror av avgörande 
betydelse i Europa, särskilt mot bakgrund 
av osäkerheten i samband med 
utvecklingen av den geopolitiska 
situationen i världen och de potentiella 
spänningarna i handeln med rika 
producentländer utanför EU.

gäller råvaror av avgörande betydelse, 
vilket gör det nödvändigt att diversifiera 
källorna, samt bearbetning och 
raffinering, för att öka EU:s 
försörjningstrygghet. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att i så stor 
utsträckning som möjligt främja 
diversifiering av de hållbara och 
ansvarsfulla försörjningskällorna för 
råvaror av avgörande betydelse och att 
minska det nuvarande beroendet av ett fåtal 
länder. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att även fokusera på att 
trygga försörjningen genom att upprätta 
strategiska lager och lämplig lagring av 
råvaror av avgörande betydelse i Europa, 
särskilt mot bakgrund av osäkerheten i 
samband med utvecklingen av den 
geopolitiska situationen i världen.

Or. en

Ändringsförslag 23
Urmas Paet

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar att 
efterfrågan på råvaror beräknas fördubblas 
fram till 2050 och att EU i hög grad är 
beroende av länder utanför EU när det 
gäller råvaror av avgörande betydelse, 
vilket gör det nödvändigt att diversifiera 
källorna för att öka EU:s 
försörjningstrygghet. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att i så stor 
utsträckning som möjligt diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse och att minska det 
nuvarande beroendet av ett fåtal länder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
även fokusera på att trygga försörjningen 
genom att upprätta strategiska lager och 
lämplig lagring av råvaror av avgörande 

2. Europaparlamentet noterar att 
efterfrågan på råvaror beräknas fördubblas 
fram till 2050 och att EU i hög grad är 
beroende av länder utanför EU när det 
gäller råvaror av avgörande betydelse, 
vilket gör det nödvändigt att diversifiera 
källorna för att öka EU:s 
försörjningstrygghet. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att i så stor 
utsträckning som möjligt diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse och att minska det 
nuvarande beroendet av ett fåtal länder. 
Parlamentet understryker Arktis potential 
i detta sammanhang. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att även fokusera 
på att trygga försörjningen genom att 
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betydelse i Europa, särskilt mot bakgrund 
av osäkerheten i samband med 
utvecklingen av den geopolitiska 
situationen i världen och de potentiella 
spänningarna i handeln med rika 
producentländer utanför EU.

upprätta strategiska lager och lämplig 
lagring av råvaror av avgörande betydelse i 
Europa, särskilt mot bakgrund av 
osäkerheten i samband med utvecklingen 
av den geopolitiska situationen i världen 
och de potentiella spänningarna i handeln 
med rika producentländer utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 24
Emmanouil Fragkos

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar att 
efterfrågan på råvaror beräknas fördubblas 
fram till 2050 och att EU i hög grad är 
beroende av länder utanför EU när det 
gäller råvaror av avgörande betydelse, 
vilket gör det nödvändigt att diversifiera 
källorna för att öka EU:s 
försörjningstrygghet. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att i så stor 
utsträckning som möjligt diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse och att minska det 
nuvarande beroendet av ett fåtal länder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
även fokusera på att trygga försörjningen 
genom att upprätta strategiska lager och 
lämplig lagring av råvaror av avgörande 
betydelse i Europa, särskilt mot bakgrund 
av osäkerheten i samband med 
utvecklingen av den geopolitiska 
situationen i världen och de potentiella 
spänningarna i handeln med rika 
producentländer utanför EU.

2. Europaparlamentet noterar att 
efterfrågan på råvaror beräknas fördubblas 
fram till 2050 och att EU i hög grad är 
beroende av länder utanför EU när det 
gäller råvaror av avgörande betydelse, 
vilket gör det nödvändigt att diversifiera 
källorna för att öka EU:s 
försörjningstrygghet. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att i så stor 
utsträckning som möjligt stärka inhemsk 
anskaffning av råvaror och diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse och att minska det 
nuvarande beroendet av ett fåtal länder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
även fokusera på att trygga försörjningen 
genom att upprätta strategiska lager och 
lämplig lagring av råvaror av avgörande 
betydelse i Europa, särskilt mot bakgrund 
av osäkerheten i samband med 
utvecklingen av den geopolitiska 
situationen i världen och de potentiella 
spänningarna i handeln med rika 
producentländer utanför EU.

Or. en
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Ändringsförslag 25
Emmanouil Fragkos

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar att 
efterfrågan på råvaror beräknas fördubblas 
fram till 2050 och att EU i hög grad är 
beroende av länder utanför EU när det 
gäller råvaror av avgörande betydelse, 
vilket gör det nödvändigt att diversifiera 
källorna för att öka EU:s 
försörjningstrygghet. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att i så 
stor utsträckning som möjligt diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse och att minska det 
nuvarande beroendet av ett fåtal länder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
även fokusera på att trygga försörjningen 
genom att upprätta strategiska lager och 
lämplig lagring av råvaror av avgörande 
betydelse i Europa, särskilt mot bakgrund 
av osäkerheten i samband med 
utvecklingen av den geopolitiska 
situationen i världen och de potentiella 
spänningarna i handeln med rika 
producentländer utanför EU.

2. Europaparlamentet noterar att 
efterfrågan på råvaror beräknas fördubblas 
fram till 2050 och att EU i hög grad är 
beroende av länder utanför EU när det 
gäller råvaror av avgörande betydelse, 
vilket gör det nödvändigt att diversifiera 
källorna för att öka EU:s 
försörjningstrygghet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att som en 
lösning på kort sikt i så stor utsträckning 
som möjligt diversifiera 
försörjningskällorna för råvaror av 
avgörande betydelse och att minska det 
nuvarande beroendet av ett fåtal länder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
även fokusera på att trygga försörjningen 
genom att upprätta strategiska lager och 
lämplig lagring av råvaror av avgörande 
betydelse i Europa, särskilt mot bakgrund 
av osäkerheten i samband med 
utvecklingen av den geopolitiska 
situationen i världen och de potentiella 
spänningarna i handeln med rika 
producentländer utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 26
Miroslav Číž

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet anser att EU 
bör använda alla till buds stående verktyg, 
däribland handelsavtal och strategiska 
partnerskap, för att skapa förutsättningar 
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för att underlätta för europeiska 
samriskföretag i resursrika tredjeländer, 
särskilt i Afrika och Sydamerika, och 
samtidigt alltid ta hänsyn till en 
ansvarsfull anskaffning och bästa praxis 
för företags uppträdande. Parlamentet 
anser att det också är mycket viktigt att 
integrera länderna på västra Balkan i 
EU:s leveranskedja.

Or. en

Ändringsförslag 27
Emmanouil Fragkos

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet anser att det 
är viktigt att utnyttja handelsavtal och 
strategiska partnerskap för att skapa 
förutsättningar för att underlätta för 
europeiska samriskföretag i resursrika 
tredjeländer och samtidigt alltid ta hänsyn 
till en ansvarsfull anskaffning och bästa 
praxis för företags uppträdande. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
övervaka hur råvaror av avgörande 
betydelse produceras i Kina och Afrika.

Or. en

Ändringsförslag 28
Massimiliano Salini

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet anser att EU 
bör använda tillgängliga verktyg, 
däribland handelsavtal och strategiska 
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partnerskap, för att skapa förutsättningar 
för europeiska samriskföretag i resursrika 
länder i tredje världen, särskilt i Afrika 
och Sydamerika, och samtidigt alltid ta 
hänsyn till en ansvarsfull anskaffning och 
god affärssed. Parlamentet anser att 
integreringen av länderna på västra 
Balkan i EU:s leveranskedja också är 
ytterst viktig.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utnyttja bilaterala 
frihandelsavtal för att säkerställa en 
hållbar och diversifierad 
råvaruförsörjning, och att samtidigt 
tillämpa strikta ursprungsregler och 
främja hållbarhetsstandarder i hela 
världen. Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang den pågående dialogen med 
Kanada och Chile om förstärkning av 
handelsförbindelserna inom området 
råvaror av avgörande betydelse. 
Parlamentet understryker att EU:s 
framtida handels- och partnerskapsavtal 
kan innebära inte bara större 
försörjningssäkerhet utan också ett mer 
tillförlitligt politiskt och ekonomiskt 
ramverk, och att de bör innehålla 
särskilda bestämmelser om råvaror av 
avgörande betydelse för att främja 
samarbetet och förhindra 
exportrestriktioner. Parlamentet betonar 
behovet av närmare samarbete med 
internationella nyckelleverantörer, i 
synnerhet Serbien, Ukraina, Australien, 
USA, Afrika, Mercosur och Kina.
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Or. en

Ändringsförslag 30
Manuela Ripa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet understryker 
att globala värdekedjor, och särskilt 
värdekedjor för råvaror av avgörande 
betydelse, är utsatta för de skadliga 
effekterna av naturliga eller 
människoorsakade risker, och betonar att 
dessa riskers frekvenser och följder kan 
väntas öka i framtiden och påverka nya 
områden i världen, vilket i sin tur medför 
både en ökande makroekonomisk 
volatilitet och osäkerhet för marknader 
och handel. Parlamentet betonar att de 
miljömässiga och sociala kostnaderna hos 
starkt fragmenterade globala värdekedjor 
som använder råvaror av avgörande 
betydelse och just in time-
produktionsmodeller inte räknas in i 
priserna på dessa produkter och därmed 
orsakar marknadssammanbrott som kan 
påverka handelsrelationerna mellan EU 
och tredjeländer ytterligare.

Or. en

Ändringsförslag 31
Marek Belka

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar i 
detta sammanhang till ökat samarbete 
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från investerares och alla relevanta 
aktörers sida, inbegripet industriaktörer 
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 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 tillförseln av råvaror av 
avgörande betydelse, strategisk 
lagerhållning av kritiska resurser och 
finansiering av forskning om utnyttjande 
av nya platser och ny teknik för 
anskaffningen.

Or. en

Ändringsförslag 32
Tiziana Beghin

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet inser behovet 
av att driva fram diversifiering och 
försörjningssäkerhet för att uppnå ett 
öppet strategiskt oberoende inom denna 
kritiska sektor. Parlamentet erinrar i detta 
sammanhang på nytt kommissionen om 
vikten av att hindra främjande av och 
ekonomiskt stöd till utveckling av 
gruvdrift till havs.

Or. en
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Ändringsförslag 33
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen och 
medlemsstaterna att prioritera 
inomeuropeiska leveranskedjor för 
råvaror av avgörande betydelse, samt 
tillsammans med tredjeländer med 
demokratiska regimer i EU:s 
angränsande områden.

Or. en

Ändringsförslag 34
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet noterar att den 
gröna omställningen innebär nya 
utmaningar, framför allt att, trots att 
elbilar 2019 bara svarade för en procent 
av världens totala bilpark, scenarier för 
hållbar utveckling innebär att denna 
siffra måste uppgå till 4,9 procent 2025 
och 13,4 procent 2030 på grund av ett 
större behov av de litiumjonbatterier som 
elbilar drivs med, och vars huvudkälla 
idag är Australien. Parlamentet begär 
därför att frihandelsavtalet mellan EU 
och Australien slutförs före slutet av 
innevarande mandatperiod. Parlamentet 
noterar att de övriga största 
förekomsterna av litium i världen finns i 
Bolivia, Chile och Argentina.

Or. en
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Ändringsförslag 35
Manuela Ripa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet betonar att 
riskerna hos kritiska leveranskedjor har 
blivit uppenbara genom covid-19-krisen 
och uppmanar kommissionen att anta en 
EU-strategi för hållbara leveranskedjor 
som uppföljning till EU:s industristrategi 
för att identifiera leveranskedjor som 
bygger på råvaror av avgörande betydelse 
och för vilka motståndskraften och 
hållbarheten skulle öka genom 
diversifiering, återflyttning och 
lagerhållning. Parlamentet stöder att de 
rapporteringsbestämmelser som behövs 
för denna analys införs i texten till 
direktivet om företags 
hållbarhetsrapportering.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet välkomnar att 
Europeiska unionens och Förenta 
staternas gemensamma initiativ för att 
hantera global överkapacitet inom 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. 
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Parlamentet påminner dock 
kommissionen om att tullar enligt US 
Section 232 fortfarande är i full kraft och 
att detta problem snarast måste få en 
lösning.

Or. en

Ändringsförslag 37
Manuela Ripa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 2c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2c. Europaparlamentet uppmanar till 
inrättande av en EU-ramlag i samband 
med direktivet om företags 
hållbarhetsrapportering för att företag 
med stor exponering för internationella 
leveranskedjor ska genomföra 
regelbundna ”resiliensstresstest” för att 
kartlägga, bedöma och ge potentiella 
reaktioner på sina leveranskedjerisker, 
inbegripet både yttre omständigheter och 
sociala, miljömässiga och politiska risker.

Or. en

Ändringsförslag 38
Emmanouil Fragkos

Förslag till yttrande
Punkt 2d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2d. Europaparlamentet noterar 
fördelarna med att påskynda Europas 
”strategiska autonomi” beträffande 
råvaror av avgörande betydelse, som stöd 
för ett europeiskt partnerskap (Horisont 
Europa) eller ett viktigt projekt av 
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gemensamt europeiskt intresse (IPCEI). 
Parlamentet anser att dessa verktyg bör 
syfta till att täcka hela 
råvaruleveranskedjan – av avgörande 
betydelse och strategiska, alltifrån 
bedömning av inhemska materialkällor 
fram till slutanvändning och återvinning. 
Parlamentet anser att det är mycket viktigt 
att främja både tillgångs- och 
efterfrågesidan för att öka 
motståndskraften och bidra till autonomi.

Or. en

Ändringsförslag 39
Marek Belka

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att 
EU:s framtida frihandelsavtal bör innehålla 
ett särskilt fokus på råvaror. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ytterligare 
förbättra genomförandet av frihandelsavtal 
för att säkerställa att handelspartner 
uppfyller sina åtaganden och skyldigheter 
när det gäller anskaffning av råvaror av 
avgörande betydelse. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att stärka 
samarbetet om hållbar anskaffning av 
råvaror med tredjeländer inom ramen för 
EU:s befintliga politik och instrument, 
inbegripet utvidgnings-, grannskaps-, 
utvecklings- och samarbetspolitiken.

3. Europaparlamentet understryker att 
EU:s framtida frihandelsavtal bör innehålla 
ett särskilt fokus på råvaror. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ytterligare 
förbättra genomförandet av frihandelsavtal, 
med hjälp av alla EU:s tillgängliga 
handelspolitiska verktyg, inbegripet 
förmåga att möta partners bristande 
efterlevnad med ensidiga sanktioner, för 
att säkerställa att handelspartner uppfyller 
sina åtaganden och skyldigheter när det 
gäller anskaffning av råvaror av avgörande 
betydelse. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stärka samarbetet om 
hållbar anskaffning av råvaror med 
tredjeländer inom ramen för EU:s 
befintliga politik och instrument, inbegripet 
utvidgnings-, grannskaps-, utvecklings- 
och samarbetspolitiken. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ingå och 
stärka strategiska partnerskap med 
ursprungsländer, samt att ytterligare 
förstärka samarbetet inom ramen för EU-
USA-Japankonferensen om kritiska 
material med utökat samarbete från 
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Australien och Kanada och andra 
likasinnade ursprungsländer.

Or. en

Ändringsförslag 40
Tiziana Beghin

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att 
EU:s framtida frihandelsavtal bör innehålla 
ett särskilt fokus på råvaror. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ytterligare 
förbättra genomförandet av frihandelsavtal 
för att säkerställa att handelspartner 
uppfyller sina åtaganden och skyldigheter 
när det gäller anskaffning av råvaror av 
avgörande betydelse. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att stärka 
samarbetet om hållbar anskaffning av 
råvaror med tredjeländer inom ramen för 
EU:s befintliga politik och instrument, 
inbegripet utvidgnings-, grannskaps-, 
utvecklings- och samarbetspolitiken.

3. Europaparlamentet understryker att 
EU:s framtida frihandelsavtal bör innehålla 
ett särskilt kapitel om råvaror, såsom 
tillkännages i kommissionens strategi 
Handel för alla, för att säkerställa 
efterlevnad av internationella åtaganden, 
eliminera exportrestriktioner och uppfylla 
nuvarande regler före och efter 
upprättandet av utländska 
direktinvesteringar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ytterligare förbättra 
genomförandet av frihandelsavtal för att 
säkerställa att handelspartner uppfyller sina 
åtaganden och skyldigheter när det gäller 
anskaffning av råvaror av avgörande 
betydelse, med full respekt för 
rättigheterna hos de samhällen som 
påverkas av utvinningsverksamheter samt 
för handelns sociala och miljömässiga 
följder. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stärka samarbetet om 
hållbar anskaffning av råvaror med 
tredjeländer inom ramen för EU:s 
befintliga politik och instrument, inbegripet 
utvidgnings-, grannskaps-, utvecklings- 
och samarbetspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 41
Manuela Ripa
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att 
EU:s framtida frihandelsavtal bör innehålla 
ett särskilt fokus på råvaror. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ytterligare 
förbättra genomförandet av frihandelsavtal 
för att säkerställa att handelspartner 
uppfyller sina åtaganden och skyldigheter 
när det gäller anskaffning av råvaror av 
avgörande betydelse. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att stärka 
samarbetet om hållbar anskaffning av 
råvaror med tredjeländer inom ramen för 
EU:s befintliga politik och instrument, 
inbegripet utvidgnings-, grannskaps-, 
utvecklings- och samarbetspolitiken.

3. Europaparlamentet understryker att 
EU:s framtida frihandelsavtal bör innehålla 
ett särskilt fokus på råvaror. Parlamentet 
anser att specifika sanktioneringsbara 
och målinriktade hållbarhetskrav bör 
integreras i texten till frihandelsavtal om 
energi och råvaror, inbegripet bland 
annat öppenhet, deltagandekrav, 
spårbarhet och ansvarsfulla 
anskaffningskrav. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ytterligare förbättra 
övervakningen och genomförandet av 
frihandelsavtal och deras inkluderande 
verkan, inbegripet TSD-kapitlen (tekniska 
specifikationer för driftskompatibilitet), 
för att säkerställa att handelspartner 
uppfyller sina definierade åtaganden och 
skyldigheter när det gäller anskaffning av 
råvaror av avgörande betydelse. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
stärka samarbetet om hållbar anskaffning 
av råvaror med tredjeländer inom ramen 
för EU:s befintliga politik och instrument, 
inbegripet utvidgnings-, grannskaps-, 
utvecklings- och samarbetspolitiken.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker 
att EU:s framtida frihandelsavtal bör 
innehålla ett särskilt fokus på råvaror. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ytterligare förbättra 
genomförandet av frihandelsavtal för att 
säkerställa att handelspartner uppfyller sina 
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ytterligare förbättra genomförandet av 
frihandelsavtal för att säkerställa att 
handelspartner uppfyller sina åtaganden 
och skyldigheter när det gäller anskaffning 
av råvaror av avgörande betydelse. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
stärka samarbetet om hållbar anskaffning 
av råvaror med tredjeländer inom ramen 
för EU:s befintliga politik och instrument, 
inbegripet utvidgnings-, grannskaps-, 
utvecklings- och samarbetspolitiken.

åtaganden och skyldigheter när det gäller 
anskaffning av råvaror av avgörande 
betydelse. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stärka samarbetet om 
hållbar anskaffning av råvaror med 
tredjeländer inom ramen för EU:s 
befintliga politik och instrument, inbegripet 
utvidgnings-, grannskaps-, utvecklings- 
och samarbetspolitiken, och på grundval 
av vedertagna internationella standarder 
(t.ex. OECD och UNGP) och globala 
branschinitiativ om ansvarsfull 
anskaffning. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att konsekvent samordna 
sina åtgärder beträffande råvaror med 
andra hållbarhetsfrämjande EU-initiativ 
för att skapa rättvisa spelregler och 
slimma regelboken så att politiken inte 
blir alltför betungande för industrin.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att 
EU:s framtida frihandelsavtal bör innehålla 
ett särskilt fokus på råvaror. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ytterligare 
förbättra genomförandet av frihandelsavtal 
för att säkerställa att handelspartner 
uppfyller sina åtaganden och skyldigheter 
när det gäller anskaffning av råvaror av 
avgörande betydelse. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att stärka 
samarbetet om hållbar anskaffning av 
råvaror med tredjeländer inom ramen för 
EU:s befintliga politik och instrument, 
inbegripet utvidgnings-, grannskaps-, 
utvecklings- och samarbetspolitiken.

3. Europaparlamentet understryker att 
EU:s framtida frihandelsavtal bör innehålla 
särskilda bestämmelser om råvaror av 
avgörande betydelse. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ytterligare 
förbättra genomförandet av frihandelsavtal 
för att säkerställa att handelspartner 
uppfyller sina åtaganden och skyldigheter 
när det gäller ansvarsfull anskaffning av 
råvaror av avgörande betydelse. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
stärka samarbetet om hållbar anskaffning 
av råvaror av avgörande betydelse med 
tredjeländer, särskilt med likasinnade 
partner som USA, inom ramen för EU:s 
befintliga och framtida politik och 
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instrument, inbegripet utvidgnings-, 
grannskaps-, utvecklings- och 
samarbetspolitiken, samt dess 
engagemang i 
Världshandelsorganisationen (WTO).

Or. en

Ändringsförslag 44
Roman Haider

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att 
EU:s framtida frihandelsavtal bör innehålla 
ett särskilt fokus på råvaror. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ytterligare 
förbättra genomförandet av frihandelsavtal 
för att säkerställa att handelspartner 
uppfyller sina åtaganden och skyldigheter 
när det gäller anskaffning av råvaror av 
avgörande betydelse. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att stärka 
samarbetet om hållbar anskaffning av 
råvaror med tredjeländer inom ramen för 
EU:s befintliga politik och instrument, 
inbegripet utvidgnings-, grannskaps-, 
utvecklings- och samarbetspolitiken.

3. Europaparlamentet understryker att 
EU:s framtida frihandelsavtal bör innehålla 
ett särskilt fokus på råvaror. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ytterligare 
förbättra genomförandet av frihandelsavtal 
för att säkerställa att handelspartner 
uppfyller sina åtaganden och skyldigheter 
när det gäller anskaffning av råvaror av 
avgörande betydelse. Parlamentet 
understryker att detta bör vara en 
prioriterad uppgift för den ansvarige för 
efterlevnaden av handelsbestämmelserna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
stärka samarbetet om hållbar anskaffning 
av råvaror med tredjeländer inom ramen 
för EU:s befintliga politik och instrument, 
inbegripet utvidgnings-, grannskaps-, 
utvecklings- och samarbetspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 45
Tiziana Beghin

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet understryker 
att kommissionens plan inte nämner hur 
lokala samhällen ska involveras i 
beslutsfattandet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att söka full kontakt med 
lokala samhällen och aktörer innan 
gruvprojekt godkänns och licensieras.

Or. en

Ändringsförslag 46
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen att prioritera 
frihandelsavtal med demokratiska länder 
som försvarar rättsstatens principer och 
de mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 47
Manuela Ripa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet välkomnar att 
kommissionen har förpliktat sig att 
genomföra en utvärdering i efterhand av 
konsekvenserna av EU:s avtal ur viktiga 
miljöaspekter, bland annat 
klimatförändringarna. Parlamentet 
efterlyser en konkret tidsplan och betonar 
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att utvärderingarna när så är nödvändigt 
bör leda till en översyn av befintliga avtal 
för att hantera deras identifierade 
negativa konsekvenser. Parlamentet 
betonar vikten av specifika 
konsekvensbedömningar före, under och 
efter genomförandet beträffande 
handelsflöden av råvaror av avgörande 
betydelse som underlättas av 
frihandelsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 48
Roman Haider

Förslag till yttrande
Punkt 3c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3c. 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 
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. 

Or. en

Ändringsförslag 49
Emmanouil Fragkos

Förslag till yttrande
Punkt 3c (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3c. Europaparlamentet anser att det 
är ytterst viktigt att skaffa fram specifika 
ekonomiska verktyg för att stödja 
investeringsplaner och forsknings- och 
utvecklingsfonder som specifikt inriktar 
sig på processteknik för utvinning av 
värdefulla råvaror ur gruvbrytningsrester, 
lagrester och komplexa flöden.

Or. en

Ändringsförslag 50
Massimiliano Salini

Förslag till yttrande
Punkt 3c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att skaffa fram särskilda 
finansiella verktyg för att stödja 
investeringsplaner samt forsknings- och 
innovationsfonder med följande 
inriktningar: avfallsbehandling och 
konkreta och betydande förbättringar 
material utvunna ur avfall, teknik och 
processer för att utvinna värdefulla 
råvaror ur gruvbrytningsrester, lackrester 
och komplexa flöden.

Or. en

Ändringsförslag 51
Manuela Ripa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3d (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3d. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra framsteg i våra 
relationer till partnerländer för en global 
cirkulär ekonomi genom att föreslå en 
global allians för cirkulär ekonomi, föra 
fram ett internationellt avtal om 
förvaltning av naturtillgångar, samt starta 
en diskussion inom WTO om de hinder 
som utgörs av förbudet mot krav på lokalt 
innehåll vid uppgradering av en cirkulär 
ekonomi, bygga starkare partnerskap med 
olika områden i världen, särskilt med 
Afrika, och säkerställa att 
frihandelsavtalen återspeglar den 
cirkulära ekonomins förhöjda 
målsättningar.

Or. en

Ändringsförslag 52
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 3d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3d. Europaparlamentet betonar att det 
måste utarbetas lösningar som är så 
övergripande som möjligt när det gäller 
Europas beroende av leveranser av 
råvaror av avgörande betydelse, med 
mycket stor tonvikt på främjande av 
ekodesign av tillverkade produkter, 
bekämpande av planerat åldrande, 
repeterbarhet hos produkter, incitament 
för större återhållsamhet i fråga om 
tillverkningsmetoder och konsumtion 
samt främjande av forskning och 
utveckling inom omstörtande teknik som 
gör det möjligt att minska beroendet av 
råvaror av avgörande betydelse.

Or. fr
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Ändringsförslag 53
Manuela Ripa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3e. 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 
osakkunnig återvinning i 
utvecklingsländer, och för att skapa 
rättvisa spelregler för återvinningsföretag 
som uppfyller erforderliga standardkrav 
på en säker och effektiv hantering.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 3e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3e. Europaparlamentet begär att 
kommissionen genom revideringen av 
förordningen om transport av avfall 
agerar för att genom ökade åtgärder och 
ett förstärkt inspektionssystem förebygga 
olaglig och tvivelaktig export av 
avfallsprodukter som innehåller råvaror 
av avgörande betydelse, och på så sätt 
förhindra olämplig behandling av 
elektronikavfall och batterier. 
Parlamentet efterlyser övergripande krav 
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som att avfallsprodukter som innehåller 
råvaror av avgörande betydelse ska 
exporteras med garanti för att de i 
destinationslandet kommer att behandlas 
under förhållanden som är likvärdiga 
med de i Europa, så att resurser inte går 
förlorade på grund av osakkunnigt 
återvinningsarbete, och som också stöder 
övergången till den cirkulära ekonomin. 
Parlamentet anser att det är viktigt att 
stärka tillgången på sekundära råvaror, 
bland annat järnhaltigt skrot och 
sällsynta jordmetaller, för att förbättra 
motståndskraften och cirkulariteten hos 
tillgångarna på råvaror av avgörande 
betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 55
Massimiliano Salini

Förslag till yttrande
Punkt 3e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3e. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa större 
tillgång på och högre kvalitet hos 
sekundära råvaror, att snabbt och 
effektivt revidera befintliga verktyg, till 
exempel förordningen om transport av 
avfall. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att avfall bör exporteras 
bara om miljömässiga och sociala 
standarder, samt åtgärder för 
klimatlindring, i destinationslandet är 
likvärdiga med EU:s standarder.

Or. en

Ändringsförslag 56
Emmanouil Fragkos
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Förslag till yttrande
Punkt 3e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3e. Europaparlamentet betonar vikten 
av att säkerställa större tillgång på och 
högre kvalitet hos sekundära råvaror och 
att en snabb och effektiv revidering av 
befintliga verktyg, till exempel 
förordningen om transport av avfall, är 
nödvändig. Parlamentet anser att export 
av detta slag av avfall bara bör ske om de 
miljömässiga och sociala standarderna i 
destinationslandet och åtgärderna för att 
lindra klimateffekter och miljömässiga 
och sociala verkningar är likvärdiga med 
EU:s standarder.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 3f (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3f. Europaparlamentet 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.

Or. en

Ändringsförslag 58
Roman Haider

Förslag till yttrande
Punkt 3f (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3f. Europaparlamentet betonar att 
hållbar handel och ansvarsfull 
gruvbrytning och anskaffning fortfarande 
måste vara hörnstenar i genomförandet 
av EU:s handlingsplan för råvaror av 
avgörande betydelse. Parlamentet 
efterlyser kompletterande åtgärder, till 
exempel förbud mot import av råvaror av 
avgörande betydelse med anknytning till 
allvarliga brott mot mänskliga rättigheter 
som tvångsarbete eller barnarbete. 

Or. en

Ändringsförslag 59
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 3f (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3f. Europaparlamentet påminner om 
att ansvarsfull anskaffning och 
vederbörlig omsorg är nyckelfrågor längs 
hela värdekedjan för råvaror av 
avgörande betydelse. Parlamentet noterar 
att, med tanke på EU:s starka 
importberoende, måste en hållbar och 
ansvarsfull anskaffning från tredjeländer 
garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 60
Tiziana Beghin

Förslag till yttrande
Punkt 3f (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3f. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att peka ut hinder och 
investeringsmöjligheter i alla skeden av 
råvaruvärdekedjan och samtidigt försöka 
minimera de miljömässiga och sociala 
verkningarna.

Or. en

Ändringsförslag 61
Marek Belka

Förslag till yttrande
Punkt 3f (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3f. Europaparlamentet understryker 
att all ny anskaffningsverksamhet hos 
företag som verkar på EU-marknaden 
måste följa konfliktmaterialförordningen 
och reglerna om ansvarsfull anskaffning i 
direktivet om företagens 
hållbarhetsrapportering, samt uppfylla 
internationella standarder för ansvarsfull 
anskaffning av förnödenheter och 
underkasta sig en obligatorisk och 
bindande kontroll av vederbörlig omsorg 
längs hela leveranskedjan för att bekämpa 
barnarbete och tvångsarbete och andra 
brott mot människors och arbetstagares 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 62
Manuela Ripa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3f (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3f. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta förstärkta och 
horisontella riktlinjer för att förhandla 
om kapitel om hållbar energi och hållbara 
råvaror i alla frihandelsavtal, med 
följande innehåll:
· bindande bestämmelser om öppenhet 
och ägarförhållanden, till exempel rätten 
till fritt och informerat förhandssamtycke 
från berörda ursprungsfolk, tillgång till 
rättsväsende och involvering av lokala 
samhällen,
· ett horisontalt mandat för att stärka 
befintliga avtal genom att förstärka 
lydelserna i handels- och 
investeringsavtal med otvetydiga 
bestämmelser om konventioner om 
mänskliga rättigheter, FN:s hållbarhets- 
och utvecklingsmål, konventionen om 
biologisk mångfald och Parisavtalet,
· visa på bästa praxis beträffande 
utvinning och förvaltning av råvaror, 
inbegripet om ständig vederbörlig omsorg, 
konsekvensbedömningar, avställning, 
avfallshantering, påverkan på 
vattentillgångar, biologisk mångfald och 
markförsämring,
· institutionella aspekter som tekniskt och 
ekonomiskt stöd, samt förstärkta, 
inkluderande och effektiva 
genomdrivande- och 
rapporteringsmekanismer.

Or. en

Ändringsförslag 63
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 3g (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3g. Europaparlamentet påminner om 
att kontrollen över naturtillgångar alltför 
ofta öppnar dörren för väpnade konflikter 
eller social ojämlikhet, och att EU bör ta 
hänsyn till sådana risker vid 
tillämpningen av sin politik för råvaror av 
avgörande betydelse som anskaffas i 
tredjeländer, i synnerhet Afrika.

Or. en

Ändringsförslag 64
Marek Belka

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
ett fullt fungerande regelbaserat 
multilateralt handelssystem också är 
avgörande för att säkerställa öppna 
handelsflöden för råvaror av avgörande 
betydelse. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att fortsätta 
sina ansträngningar för att modernisera, 
stärka och avsevärt återaktivera 
Världshandelsorganisationen för att 
bekämpa snedvridningar av den 
internationella handeln och garantera 
effektiv konkurrens runt om i världen.

4. Europaparlamentet understryker att 
ett fullt fungerande regelbaserat 
multilateralt handelssystem också är 
avgörande för att säkerställa öppna 
handelsflöden för råvaror av avgörande 
betydelse. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att fortsätta 
sina ansträngningar för att modernisera, 
stärka och avsevärt återaktivera 
Världshandelsorganisationen för att 
bekämpa snedvridningar av den 
internationella handeln och garantera 
effektiv konkurrens runt om i världen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utnyttja internationella forum för att 
begränsa exportrestriktioner för råvaror 
av avgörande betydelse, införande av 
exportavgifter och snedvridande skatter 
på investeringar i råvaror av avgörande 
betydelse som hindrar en öppen och 
rättvis handel med råvaror av avgörande 
betydelse.

Or. en
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Ändringsförslag 65
Barry Andrews, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Karin Karlsbro, Urmas Paet, 
Samira Rafaela

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
ett fullt fungerande regelbaserat 
multilateralt handelssystem också är 
avgörande för att säkerställa öppna 
handelsflöden för råvaror av avgörande 
betydelse. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att fortsätta 
sina ansträngningar för att modernisera, 
stärka och avsevärt återaktivera 
Världshandelsorganisationen för att 
bekämpa snedvridningar av den 
internationella handeln och garantera 
effektiv konkurrens runt om i världen.

4. Europaparlamentet understryker att 
ett fullt fungerande regelbaserat 
multilateralt handelssystem är avgörande 
för att säkerställa öppna handelsflöden för 
råvaror av avgörande betydelse. 
Parlamentet uttrycker oro över att vissa 
medlemmar av 
Världshandelsorganisationen, bland 
annat Kina, använder exportrestriktioner 
för råvaror av avgörande betydelse, och 
uppmanar alla medlemsstater att avstå 
från att bedriva en sådan politik. 
Parlamentet upprepar sin uppmaning till 
kommissionen att fördubbla sina 
ansträngningar för att modernisera, stärka 
och avsevärt återaktivera 
Världshandelsorganisationen för att 
åstadkomma en stabil och förutsägbar 
internationell handelsmiljö och garantera 
effektiv konkurrens runt om i världen.

Or. en

Ändringsförslag 66
Manuela Ripa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
ett fullt fungerande regelbaserat 
multilateralt handelssystem också är 
avgörande för att säkerställa öppna 

4. Europaparlamentet understryker att 
ett fullt fungerande regelbaserat 
multilateralt handelssystem också är 
avgörande för att säkerställa hållbara 
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handelsflöden för råvaror av avgörande 
betydelse. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att fortsätta 
sina ansträngningar för att modernisera, 
stärka och avsevärt återaktivera 
Världshandelsorganisationen för att 
bekämpa snedvridningar av den 
internationella handeln och garantera 
effektiv konkurrens runt om i världen.

handelsflöden för råvaror av avgörande 
betydelse i enlighet med den europeiska 
gröna given. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att fortsätta 
sina ansträngningar för att modernisera, 
stärka och avsevärt återaktivera 
Världshandelsorganisationen för att 
bekämpa snedvridningar av den 
internationella handeln och garantera 
effektiv konkurrens runt om i världen.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
ett fullt fungerande regelbaserat 
multilateralt handelssystem också är 
avgörande för att säkerställa öppna 
handelsflöden för råvaror av avgörande 
betydelse. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att fortsätta 
sina ansträngningar för att modernisera, 
stärka och avsevärt återaktivera 
Världshandelsorganisationen för att 
bekämpa snedvridningar av den 
internationella handeln och garantera 
effektiv konkurrens runt om i världen.

4. Europaparlamentet understryker att 
ett fullt fungerande regelbaserat 
multilateralt handelssystem också är 
avgörande för att säkerställa öppna 
handelsflöden för råvaror av avgörande 
betydelse. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att fortsätta 
sina ansträngningar mot en ambitiös 
reform av Världshandelsorganisationen för 
att bekämpa snedvridningar av den 
internationella handeln och illojala 
handelsmetoder, och garantera effektiv 
konkurrens runt om i världen.

Or. en

Ändringsförslag 68
Barry Andrews, Karin Karlsbro, Samira Rafaela

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)



PE693.653v01-00 46/49 AM\1232778SV.docx

SV

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. 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 företags 
vederbörliga omsorg och ansvarighet och 
begär att lagstiftningen ska bidra till 
bekämpningen av brott mot mänskliga 
rättigheter och mot 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 på en mekanism för 
koldioxidjustering vid gränserna som 
följer Världshandelsorganisationens 
regler och som när den införts kommer att 
bidra ytterligare till värdekedjors 
hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 69
Marek Belka

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, Europeiska 
investeringsbanken och övriga EU-
institutioner att främja och stödja 
investeringar i nya platser för utvinning, 
bearbetning och raffinering av råvaror av 
avgörande betydelse i samarbete med 
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länderna i Europas grannskap och i den 
globala södern (med särskild 
uppmärksamhet på västra Balkan, Afrika 
och Latinamerika) son en del av en 
långsiktig internationell 
anskaffningsstrategi som involverar 
europeiska och internationella partner 
och små och medelstora företag. 
Parlamentet betonar att investeringarna 
bör uppfylla EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbar ekonomisk 
verksamhet och att vi enbart bör stödja 
ansvarsfulla gruvbrytningsmetoder som 
förhindrar försämring av miljön och 
skyddar lokala samhällens intressen och 
internationella standarder för mänskliga 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 70
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Christophe Hansen, 
Gabriel Mato

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet framhåller att 
den starka statsstödda konkurrensen om 
tillgång till råvaror i tredjeländer är ett 
hinder för EU:s resiliens och 
försörjningssäkerhet, och välkomnar 
därför kommissionens planer att upprätta 
starka och stödjande internationella 
partnerskap genom att ställa sig bakom en 
global agenda för råvaror med sikte på 
EU-partnerskap som säkerställer både 
försörjningssäkerhet och 
utvecklingsfördelar.

Or. en
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Ändringsförslag 71
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Christophe Hansen, 
Gabriel Mato

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet välkomnar det 
gemensamma uttalandet vid trepartsmötet 
mellan Japans och USA:s 
handelsministrar och EU-kommissionen, 
och stöder den föreslagna definitionen av 
industrisubventioner: Parlamentet 
välkomnar att denna definition sträcker 
sig utöver Världshandelsorganisationens 
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 rättvisa 
internationella spelregler inom området 
råvaror av avgörande betydelse, eftersom 
industrisubventioner, särskilt i Kina, 
utgör ett allvarligt hot mot EU:s industri 
och arbetstagare eftersom de snedvrider 
internationell konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 72
Barry Andrews, Karin Karlsbro, Samira Rafaela

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag om att betalningar 
av EU:s import av råvaror av avgörande 
betydelse ska göras i euro i stället för i 
andra internationella valutor, för att uppnå 
lägre prisvolatilitet och bidra till att bryta 
EU-importörernas och 

5. Europaparlamentet delar 
kommissionens bedömning att betalningar 
av EU:s import av råvaror av avgörande 
betydelse ska göras i euro i stället för i 
andra internationella valutor skulle ha 
vissa fördelar, till exempel lägre 
prisvolatilitet och bidra till att göra EU-
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tredjelandsexportörernas beroende av 
marknaderna för finansiering i US-dollar.

importörerna och tredjelandsexportörerna 
mindre beroende av marknaderna för 
finansiering i US-dollar.

Or. en


