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FÖRSLAG

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

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

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.

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.

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.

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 tredjelandsexportörernas beroende av marknaderna för 
finansiering i US-dollar.


