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Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig 
artikel 9, 152, 153, stk. 1 og 2, artikel 173, der vedrører EU's industripolitik og bl.a. 
henviser til EU-industriens konkurrenceevne, og artikel 208, hvori det fastslås, at EU 
skal tage hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i forbindelse med iværksættelse 
af politikker, der kan påvirke udviklingslandene,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 3, stk. 3, der 
henviser til det indre marked, bæredygtig udvikling og social markedsøkonomi, og 
artikel 5, stk. 3, der henviser til nærhedsprincippet,

– der henviser til protokol (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, der er knyttet som bilag til TEU og TEUF,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 
2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer1 
(taksonomiforordningen),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. 
juni 2006 om overførsel af affald2 (nedenfor benævnt "affaldsoverførselsforordningen"),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/821 af 17. maj 
2017 om fastlæggelse af due diligence-forpligtelser i forsyningskæden for EU-
importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld, der hidrører fra 
konfliktramte områder og højrisikoområder3 (forordningen om mineraler fra 
konfliktramte områder),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 af 8. juni 
2016 om beskyttelse mod subsidieret import fra lande, der ikke er medlemmer af Den 

1 EUT L 198 af 22.6.2020, s. 13.
2 EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.
3 EUT L 130 af 19.5.2017, s. 1.



Europæiske Union1 (EU's antisubsidieforordning),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om 
affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 
2008 om affald3 (affaldsrammedirektivet),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 
om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 
2004/35/EF4 (mineaffaldsdirektivet),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 
2010 om industrielle emissioner5 (industriemissionsdirektivet),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 
om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet6 (direktivet om vurdering af virkningerne på miljøet),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 
2009 om beskyttelse af vilde fugle7 (fugledirektivet),

– der henviser til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter8 (habitatdirektivet),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22. oktober 
2014 om ændring af Rådets direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af 
ikkefinansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner9 (direktivet om ikkefinansiel rapportering),

– der henviser til den aftale, som blev vedtaget på den 21. partskonference under FN's 
rammekonvention om klimaændringer (COP21) i Paris den 12. december 2015 
(Parisaftalen),

– der henviser til FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og til målene for 
bæredygtig udvikling, herunder mål nr. 12 "Ansvarligt forbrug og produktion" og mål 
nr. 15 "Livet på land",

– der henviser til den europæiske søjle for sociale rettigheder, 

– der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder,

– der henviser til OECD's vejledning om due diligence for ansvarlig forretningsadfærd,

1 EUT L 176 af 30.6.2016, s. 55.
2 EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38.
3 EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.
4 EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15.
5 EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17.
6 EUT L 124 af 25.4.2014, s. 1.
7 EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7.
8 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
9 EUT L 330 af 15.11.2014, s. 1.



– der henviser til FN's miljøprogram, nemlig 2009-retningslinjerne for virksomheders 
vurdering af produkters livscyklus,

– der henviser til Det Internationale Energiagenturs (IEA) særrapport fra maj 2021 med 
titlen "The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions",

– der henviser til IEA's særberetning fra maj 2021 med titlen "Net zero in 2050: A 
Roadmap for the Global Energy Sector”,

– der henviser til Det Europæiske Miljøagenturs briefing af 13. januar 2021 med titlen 
"Growth without economic growth",

– der henviser til Det Europæiske Miljøagenturs rapport af 30. august 2021 med titlen 
"Improving the climate impact of raw sourcing",

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. 
marts 2021 med titlen "Modstandsdygtighed i forhold til råstoffer af kritisk betydning: 
En kurs mod større sikkerhed og bæredygtighed",

– der henviser til Kommissionens endelige rapport fra september 2020 med titlen "Study 
on the EU's list of Critical Raw Materials (2020)" og de ledsagende faktablade om 
råstoffer af kritisk betydning,

– der henviser til Kommissionens fremadskuende studie fra 3. september 2020 med titlen 
"Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU – A Foresight 
Study",

– der henviser til Kommissionens rapport af 5. november 2018 med titlen "Report on 
Critical raw materials and the circular economy",

– der henviser til sin beslutning af 10. marts 2021 med henstillinger til Kommissionen om 
virksomheders due diligence og virksomhedsansvar1,

– der henviser til sin beslutning af 16. december 2020 om en ny strategi for europæiske 
SMV'er2,

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2020 om en ny industristrategi for 
Europa3,

– der henviser til sin beslutning af 10. februar 2021 om den nye handlingsplan for den 
cirkulære økonomi4,

– der henviser til sin beslutning af 17. april 2020 om en EU-koordineret indsats til 
bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser5,

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt6,

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0073.
2 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0359.
3 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0321.
4 Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0040.
5 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0054.
6 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0005.



– der henviser til sin  beslutning af 25. marts 2021 om en ny EU-Afrika-strategi – et 
partnerskab for bæredygtig og inklusiv udvikling1,

– der henviser til sin beslutning af 27. april 2017 om gennemførelse af direktivet om 
mineaffald2:

– der henviser til Kommissionens forslag af 10. december 2020 til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om batterier og udtjente batterier, om ophævelse af direktiv 
2006/66/EF og om ændring af forordning (EU) 2019/1020 (COM(2020)0798),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. september 2020 med titlen 
"Modstandsdygtighed i forhold til råstoffer af kritisk betydning: en kurs mod større 
sikkerhed og bæredygtighed" COM(2020)0474),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. maj 2021 med titlen "Ajourføring af 
den nye industristrategi fra 2020 – opbygning af et stærkere indre marked til fremme af 
Europas genopretning" (COM(2021)0350),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. oktober 2020 med titlen 
"Kommissionens arbejdsprogram for 2021 – En Union med ny vitalitet i en skrøbelig 
verden" (COM(2020)0690),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. maj 2020 med titlen "Et vigtigt 
øjeblik for Europa: Genopretning og forberedelser til den næste generation" 
(COM(2020)0456),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2020 med titlen "En ny 
handlingsplan for den cirkulære økonomi: For et renere og mere konkurrencedygtigt 
Europa" (COM(2020)0098) og Kommissionens arbejdsdokument af 11. marts 2020 
med titlen: "Leading the way to a global circular economy: state of play and outlook” 
(SWD(2020)0100),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. december 2015 med titlen "Kredsløbet 
lukkes – en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi" (COM(2015)0614),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. marts 2020 med titlen "En SMV-
strategi for et bæredygtigt og digitalt Europa" (COM(2020)0103),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. februar 2021 med titlen 
"Gennemgang af handelspolitikken – en åben, bæredygtig og determineret 
handelspolitik" COM(2021)0066),

– der henviser til OECD's publikation af 12. februar 2019 med titlen "Global material 
Resources Outlook to 2060: Economic Drivers and Environmental Consequences”,

– der henviser til Verdensbankens publikation fra 2020 med titlen "Minerals for Climate 
Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition",

– der henviser til Rådets konklusioner af 17. december 2020 om en cirkulær og grøn 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0108.
2 EUT C 298 af 23.8.2018, s. 132.



genopretning,

– der henviser til Rådets konklusioner af 16. november 2020 med titlen "En genopretning, 
der fremmer omstillingen til en mere dynamisk, modstandsdygtig og konkurrencedygtig 
europæisk industri",

– der henviser til Rådets konklusioner af 28. november 2019 om "Cirkulær økonomi i 
byggesektoren",

– der henviser til Rådets konklusioner af 4. oktober 2019 med titlen "Mere cirkularitet — 
omstilling til et bæredygtigt samfund",

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og Udvalget om International Handel,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A9-
0280/2021),

A. der henviser til, at råstoffer af kritisk betydning er kilder til industriel værdiskabelse og 
derfor har en væsentlig indvirkning på downstream-sektorerne; der henviser til den 
strategiske vigtighed af, at EU reducerer sin afhængighed, beskytter sine strømme samt 
værdi- og forsyningskæder og støtter, fremmer og digitaliserer økosystemerne, eftersom 
dette er den nye kernekapacitet i den internationale (industrielle) konkurrence; der 
henviser til, at en omfattende strategi for råstoffer af kritisk betydning bør omfatte høje 
miljømæssige og samfundsmæssige standarder;

B. der henviser til, at den voksende befolkning og overgangen til digitale, yderst 
energieffektive og klimaneutrale økonomier i alle scenarier fører til en betydelig større 
efterspørgsel efter råstoffer af kritisk betydning1;

C. der henviser til, at teknologier, som kræver råstoffer af kritisk betydning, vil være 
afgørende for at sikre, at EU og verden som helhed kan nå deres mål i henhold til 
Parisaftalen;

D. der henviser til, at en omfattende EU-strategi for råstoffer af kritisk betydning bør være 
baseret på høje miljømæssige, sociale og menneskerettighedsmæssige standarder, også 
under hensyntagen til den naturlige knaphed på mineraler;

E. der henviser til, at EU i øjeblikket kun leverer 1 % af råstofferne til vindenergi, mindre 
end 1 % af lithiumbatterierne, mindre end 1 % af brændselscellerne, kun 2 % af de 
råstoffer, der er relevante for robotteknologi, og kun 1 % af de siliciumbaserede 
solcelleanlæg2;

F. der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse om ajourføring af den nye 
industristrategi for Europa identificerer 137 produkter og råstoffer (svarende til 6 % af 
den samlede værdi af de varer, der importeres i EU), der bruges i følsomme 

1 Verdensbanken, Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean 
Energy Transition; Kommissionens "foresight study". OECD, Global Material 
Resources Outlook to 2060: Economic Drivers and Environmental Consequences.

2 Kommissionens "foresight study".



økosystemer, som EU er stærkt afhængigt af – hovedsagelig i de energiintensive 
industrier og økosystemer på sundhedsområdet – samt andre produkter, der er relevante 
for den grønne og digitale omstilling; der henviser til, at 52 % af disse produkter 
importeres fra Folkerepublikken Kina;

G. der henviser til, at covid-19 har indvirket negativt på de globale forsyningskæder og har 
ført til mangel på råstoffer af kritisk betydning i Europa;

H. der henviser til, at en af de store udfordringer i forbindelse med råstoffer af kritisk 
betydning i Europa er genanvendelse; der henviser til, at sektoren for genanvendelse af 
råstoffer af kritisk betydning har et betydeligt jobskabelsespotentiale; der henviser til, at 
det anslås, at alene sektoren for genanvendelse af traktionsbatterier vil skabe ca. 10 500 
arbejdspladser i EU inden 2035;

I. der henviser til, at genanvendelse, substitution og ændrede adfærds- og forbrugsmønstre 
har potentiale til at dæmpe efterspørgslen efter kritiske råvarer;

J. der henviser til, at FN-Universitetet i 2016 vurderede den samlede værdi af sekundære 
råstoffer i WEEE (affald af elektrisk og elektronisk udstyr) til ca. 55 mia. EUR1; der 
henviser til, at i henhold til samme undersøgelse er op til 90 % af verdens e-affald 
blevet handlet ulovligt eller deponeret;

K. der henviser til, at der – også med hensyn til de planlagte nye due diligence-forpligtelser 
– er et indlysende behov for ny bæredygtig sourcing, og at potentialet for en sourcing af 
råvarer, der lever op til høje bæredygtighedsstandarder, i EU og dets nabolande bør 
udnyttes, samtidig med at der fuldt ud tages hensyn til mulighederne for en cirkulær 
økonomi såsom genanvendelse, produktdesign, erstatning og reduceret brug af 
materialer;

L. der henviser til, at EØSU i sin udtalelse af 25. marts 2021 understreger, at "det er vigtigt 
med en bredere definition og opfattelse af råstoffer af kritisk betydning", og at 
"traditionelt er råstoffer af kritisk betydning blevet forstået som materialer, der 
hovedsagelig kommer fra minesektoren", men at "dette er for snævert og hæmmer den 
grønne energis vækst"; der endvidere henviser til, at EØSU mener, at træbaserede 
materialer i dag kan "anvendes effektivt langt flere steder end tidligere", at "fra tekstiler 
til nye lettere og mere miljøvenlige batteriteknologier er dette et område, som er i 
rivende udvikling", og at "bioøkonomien rummer enestående muligheder for at øge 
modstandsdygtigheden i EU's økonomi og den geopolitiske stabilitet på vores 
kontinent", idet anvendelsen af vedvarende materialer samtidig bidrager til "at modvirke 
klimaændringerne, da emissionerne fra fossile brændstoffer bliver i jorden, og der 
dermed skabes grøn modstandsdygtighed over for fossile sektorer";

M. der henviser til, at der, som det påpeges i udtalelsen, er "ekstremt få eksempler på 
eksport af råstoffer fra udviklingslande, som har sat gang i en bæredygtig økonomisk og 
social udvikling, der er kommet store dele af befolkningen til gode”, og at der i stedet 
ofte er "tale om social udnyttelse og miljøforurening, som i reglen kun er til gevinst for 
nogle få på vindersiden";

1 Baldé, C.P., Forti V., Gray, V., Kuehr, R., Stegmann,P. The Global E-waste Monitor – 
2017, United Nations University, International Telecommunication Union & 
International Solid Waste Association, Bonn/Geneva/WIen, 2017.



N. der henviser til, at forsyningen med mange råstoffer af kritisk betydning er stærkt 
koncentreret uden for EU, eftersom Kina leverer 98 % af EU's forsyninger af sjældne 
jordarter (REE), Tyrkiet leverer 98 % af EU's forsyninger af borat, og Sydafrika leverer 
71 % af EU's platin, 80 % af dets rhodium og 93 % af dets ruthenium1;

O. der henviser til, at fremtidige scenarier viser, at til energilagring og batterier til 
elektriske køretøjer vil EU få behov for op til 18 gange mere lithium og fem gange mere 
kobolt i 2030 og næsten 60 gange mere lithium og 15 gange mere kobolt i 2050 
sammenlignet med den nuværende forsyning til hele EU's økonomi2;

P. der henviser til, at fire bæredygtige lithiumminedriftsprojekter til et samlet beløb af 2 
mia. EUR er i gang i EU og skulle være i drift mellem 2022 og 2024; der henviser til, at 
de forventes at dække op til 80 % af EU's lithiumbehov i batterisektoren senest i 2025 
og dermed bidrage direkte til vores strategiske autonomi;

Q. der henviser til, at manglen på kritiske råvarer fører til stigende industri- og 
sikkerhedsproblemer, navnlig på grund af den forventede eksponentielle stigning i 
produktionen, navnlig produktionen af batterier, som er afgørende for overgangen til 
produktion af energi fra vedvarende energikilder;

R. der henviser til, at EU bør forbedre sin strategiske selvstændighed på centrale områder 
såsom forsyningen med råstoffer af kritisk betydning, hvilket også er vigtigt for at øge 
dets kapacitet på forsvars- og rumområdet;

S. der henviser til, at i betragtning af at EU fortsat vil være afhængig af de internationale 
forsyningskæder for at få dækket sine behov for råstoffer af kritisk betydning, vil 
foranstaltninger for at gøre de globale handelsmarkeder mere gennemsigtige, effektive 
og forudsigelige også spille en vigtig rolle;

T. der henviser til, at råstofsektoren tegner sig for omkring 350 000 arbejdspladser i EU og 
mere end 30 mio. arbejdspladser i downstream-fremstillingsindustrier, der er afhængige 
af den3; der henviser til, at overgangen til en mere cirkulær økonomi kan medføre en 
nettostigning på 700 000 arbejdspladser i EU inden 20304;

U. der henviser til, at mineaktiviteter potentielt udsætter arbejdstagere for skadelige og 
farlige forhold; der henviser til, at der rundt om på kloden og i de forskellige miner er 
store forskelle i arbejdstagernes rettigheder og i beskyttelsen af arbejdstagerne;

V. der henviser til, at råstoffer af kritisk betydning ikke optræder separat, men er blandet i 
malmen med grundmetaller, og at forarbejdningen af dem kræver en betydelig mængde 
energi; der henviser til, at produktionens konkurrenceevne og rentabilitet derfor 
afhænger af, at der er adgang til stabil og økonomisk overkommelig energi, samt at der 
fastlægges og udvikles relevante metoder, procedurer og teknologier;

W. der henviser til, at Det Europæiske Miljøagentur i sin rapport med titlen "Growth 

1 Kommissionens meddelelse med titlen "Modstandsdygtighed i forhold til råstoffer af 
kritisk betydning: en kurs mod større sikkerhed og bæredygtighed".

2 Kommissionens meddelelse med titlen "Modstandsdygtighed i forhold til råstoffer af 
kritisk betydning: En kurs mod større sikkerhed og bæredygtighed".

3 EØSU's udtalelse af 25. marts 2021.
4 Kommissionens meddelelse fra 2020 med titlen: "Modstandsdygtighed i forhold til 

råstoffer af kritisk betydning: En kurs mod større sikkerhed og bæredygtighed".



without economic growth" anfører, at økonomisk vækst er tæt forbundet med øget 
produktion, forbrug og brug af ressourcer med negative indvirkninger på naturen, 
klimaet og menneskers sundhed, og at den nuværende forskning tyder på, at det er 
usandsynligt, at den økonomiske vækst kan adskilles fuldstændigt fra de 
miljøpåvirkninger, den forårsager;

Udfordringer og muligheder

1. anser en integreret tilgang gennem hele værdikæden lige fra affaldsindsamling og 
produktdesign med henblik på materialegenvinding for at være en væsentlig strategi 
med hensyn til at øge forsyningen af råstoffer af kritisk betydning; bemærker dog, at 
affaldsindsamling og produktdesign har et lavt teknologisk modenhedsniveau; 
understreger, at det ikke vil være tilstrækkeligt blot at fokusere på genanvendelse for at 
imødekomme den stigende efterspørgsel efter råstoffer af kritisk betydning; bemærker, 
at selv om erstatning af råstoffer af kritisk betydning medfører begrænset 
produkteffektivitet, er dette selvsagt et mål for de berørte industrier og 
forskningsprojekter på grund af høje priser og afhængighed og kan være en hjælp til at 
klare udfordringerne med at sikre tilstrækkelig forsyning af kritiske råvarer; 
understreger nødvendigheden af en fortsat indsats og støtte til forskning og innovation, 
når det gælder genanvendelse og substitution af råstoffer af kritisk betydning og 
produktdesign;

2. understreger, at forsyningen med råstoffer af kritisk betydning er knyttet til geografisk 
placering, som hidtil i høj grad har afhængt af tilgængeligheden af fossil energi, også er 
forbundet med en risiko for indirekte og direkte kulstoflækage og eksponering for 
illoyal konkurrence; bemærker, at forsyning med råstoffer af kritisk betydning ofte er 
forbundet med potentielt betydelige miljøvirkninger såsom tab af biodiversitet eller 
forurening af luft, jord og vand og potentielle konflikter med lokalsamfund; 
understreger behovet for en overgang til vedvarende energi i mine- og 
raffineringssektorerne; bemærker derfor, at der er behov for en aktiv industripolitik til 
støtte for sektoren i dens omstilling med adgang til prisoverkommelige rene 
energikilder; bemærker endvidere, at der er gunstige forhold for lavemissions- og 
bæredygtig minedrift i EU og opfordrer til en yderligere undersøgelse af 
sourcingmulighederne i medlemsstater, der er rige på råstoffer af kritisk betydning;

3. advarer om, at EU i forbindelse med omstillingen til klimaneutralitet ikke bør erstatte 
sin afhængighed af fossile brændstoffer med afhængighed af råstoffer af kritisk 
betydning; understreger, at omstillingen burde mindske EU's afhængighed af 
importerede råstoffer af kritisk betydning; understreger endvidere den rolle, som 
innovation, nye teknologier, minimering af ressourceforbrug og vedligeholdelse og 
genbrug af værdifulde råstoffer i EU kan spille med hensyn til at mindske 
afhængigheden af råstoffer af kritisk betydning;

4. bemærker, at udvikling og fremtidig ibrugtagning af teknologier i stor målestok, 
herunder nye digitale applikationer, produktion af vedvarende energi samt batterier til 
elektriske køretøjer og lette transportmidler, vil fremme efterspørgslen efter visse 
råstoffer af kritisk betydning og andre råstoffer; opfordrer til, at der tages hensyn til, at 
landenes stigende klimaambitioner og digitale ambitioner øger konkurrencen på de 
globale markeder og lægger yderligere pres på forsyningssikkerheden i Europa;

5. opfordrer Kommissionen til nøje at gennemgå metodologien for kritikalitetsvurdering 
inden 2023 forud for offentliggørelsen af den næste liste over råstoffer af kritisk 



betydning med henblik på at vurdere, om listen skal udvides under hensyntagen til 
udviklingen i den internationale situation med hensyn til råstoffer af kritisk betydning, 
scenarier for fremtidig efterspørgsel efter kritiske og andre råstoffer og sociale og 
miljømæssige kriterier baseret på FN's vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder og målene for bæredygtig udvikling for at få et bredere billede af 
udvindingsforholdene i hele verden; opfordrer endvidere Kommissionen til i sin analyse 
af forsyningsrisici at tage behørigt hensyn til alle miljømæssige eksternaliteter i 
forbindelse med udvinding og forarbejdning; opfordrer også til en omfattende debat, 
hvor alle interessenter inddrages;

6. opfordrer Kommissionen til ikke blot at være opmærksom på råstoffer af kritisk 
betydning, men også på den potentielle kritikalitet af andre råstoffer, der er nødvendige 
for stærke forsyningskæder, fastholdelse af produktionen og den dobbelte omstilling, 
samt hvorvidt de er til rådighed fra EU-kilder, idet der også tages hensyn til knapheden 
på mineraler; understreger, at foruden særlige mineraler er "almindeligt producerede" 
råstoffer såsom kobber, helium og nikkel også ved at blive kritiske, da efterspørgslen 
efter dem stiger i et kulstofneutralt samfund;

7. anmoder Kommissionen om at anlægge en holistisk tilgang i forbindelse med 
vurderingen af implikationerne af en række lavemissionsteknologier og digitale 
teknologier, der konkurrerer om de samme råstoffer af kritisk betydning, og om også at 
undersøge kritiske forsyningskæder i relation til behovene i de enkelte sektorer; 
understreger betydningen af at sikre, at princippet om energieffektivitet først, nul 
emissioner og ressourceeffektive løsninger er fremherskende;

8. anmoder Kommissionen om at sikre, at de nationale resiliens- og genopretningsplaner 
under "NextGenerationEU" tager højde for de udfordringer, der er forbundet med en 
økonomisk, miljømæssig og socialt bæredygtig forsyning af råstoffer af kritisk 
betydning; opfordrer medlemsstaterne til at investere mere i genanvendelse af råstoffer 
af kritisk betydning og til at medtage krav vedrørende råstoffer af kritisk betydning, 
forsyningskilder og omkostninger i deres strategiske genopretningsplaner;

9. opfordrer til, at der investeres i uddannelse og omskoling af arbejdstagere, herunder via 
mekanismen for retfærdig omstilling, da færdigheder inden for minedrift kan overføres 
til udnyttelse, forarbejdning og genanvendelse af metal og mineraler, helst i de samme 
regioner; opfordrer Kommissionen til at sikre, at den pågældende finansiering også er 
rettet mod de sociale, beskæftigelsesmæssige og miljømæssige virkninger af 
omstillingen i tidligere mineområder;

10. opfordrer medlemsstaterne til snarest muligt at oprette et "vigtigt projekt af 
fælleseuropæisk interesse" vedrørende råstoffer af kritisk betydning, hvori der indgår en 
strategisk og bæredygtig planlægning med henblik på vores behov i forbindelse med 
den dobbelte omstilling, herunder krav, forsyningskilder og (sociale, miljømæssige og 
økonomiske) omkostninger; understreger, at det vigtige projekt af fælleseuropæisk 
interesse bør dække alle relevante emner med henblik på at mindske kritikaliteten og 
afhængigheden, såsom genanvendelse, genbrug, substitution, reduktion af 
materialeanvendelse og minedrift; understreger, at disse projekter bør frigøre det 
uudnyttede potentiale i EU-lande, der er rige på råstoffer af kritisk betydning, og som 
har store uudnyttede kilder;

11. opfordrer Kommissionen til at fremme forskning og udvikling samt færdigheder og 
kompetencer i forbindelse med kritiske råvarer for små og mellemstore virksomheder 



(SMV'er) som en vækststrategi for EU’s højteknologiske teknologier såsom lithium-ion 
batterier, brændstofceller, vindenergi, elektriske traktionsmotorer, solcelleteknologi, 
robotteknologi, droner, tredimensionelle print og en lang række digitale teknologier og 
medicinske apparater;

12. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en omfattende, videnskabelig og 
evidensbaseret konsekvensanalyse for at fastlægge de minimumsmængder af kritiske 
råvarer af strategisk betydning, der er nødvendige for den dobbelte omstilling;

13. bemærker, at EU's pålidelige og fuldt funktionsdygtige værdikæder, herunder 
prospektering og genanvendelse, spiller en nøglerolle og er en forudsætning for at nå 
målene i den grønne pagt, EU’s industristrategi, den dobbelte omstilling og for at sikre 
EU's fremtidige industrielle konkurrenceevne og innovationskapacitet;

14. mener, at finansieringsmuligheder for bæredygtig produktion, forarbejdning eller 
genanvendelse af alle råstoffer af kritisk betydning, der er opført i Kommissionens 
meddelelse om råstoffer af kritisk betydning, er uundværlige;

15. opfordrer Kommissionen til at foreslå videnskabeligt baserede bæredygtighedskriterier 
for definitionen af, hvad der udgør en bæredygtig investering i minesektoren i henhold 
til klassificeringsforordningen; understreger behovet for at sætte EU's mineindustri i 
stand til at bidrage til den dobbelte grønne og digitale omstilling;

16. opfordrer til EU-støtte og -finansiering til den teknologiske udvikling af råstoffer af 
kritisk betydning for at forbedre effektivitets-, substitutions- og 
genanvendelsesprocesser samt lukkede materialekredsløb; understreger navnlig behovet 
for specifikke finansielle instrumenter og målrettede midler til forskning og innovation 
(FoI) til genanvendelsesprocesser og glæder sig over forslaget om i 2021 at fremme 
forskning og innovation vedrørende råstoffer af kritisk betydning inden for 
affaldsbehandling, avancerede materialer og substitution under Horisont Europa, Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling og nationale FoI-programmer; understreger 
endvidere vigtigheden af FoI med hensyn til at øge gennemførligheden af 
raffineringsprocesserne, navnlig i forbindelse med slaggebjerge med affald fra minedrift 
og i mindre miner; opfordrer Kommissionen til at indføre støtteordninger, som er rettet 
mod innovation inden for nye minedriftsteknikker og nye minedriftsprojekter i lille 
målestok; opfordrer til udvikling af nye og innovative teknologier på området for 
bæredygtig udvinding af råstoffer af kritisk betydning i EU;

17. opfordrer Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank og de øvrige EU-
institutioner til i samarbejde med internationale partnere at yde teknisk og strategisk 
finansiel støtte til langsigtede strategiske investeringsprojekter vedrørende råstoffer af 
kritisk betydning, herunder til at finde nye redskaber til risikodeling i minesektoren, og 
til at fremme og støtte investeringer i forskning i bæredygtig forsyning med og 
forarbejdning af råstoffer af kritisk betydning og på raffineringssteder for at bringe dem 
i overensstemmelse med EU's regler og høje sociale og miljømæssige standarder og 
dermed sikre lige vilkår;

Strategisk autonomi og modstandsdygtighed

18. glæder sig over oprettelsen af den europæiske råstofalliance (European Raw Materials 
Alliance – ERMA) og – i lyset af den geopolitiske situation på verdensplan og de 
potentielle handelsspændinger med rige ikke-EU-producerende lande – dens nuværende 



fokus på de mest kritiske af de råstoffer af kritisk betydning, nemlig sjældne 
jordartsmetaller og magneter, og på kvantitative mål for forsyning fra såvel EU-kilder 
som eksterne kilder med henblik på at støtte langsigtede forsyningsforbindelser for en 
lang række små og store producenter i EU og mindske den nuværende afhængighed af 
nogle få tredjelande; understreger den europæiske råstofalliance ERMA’s rolle som 
"investeringspipeline" og tilskynder ERMA til at foretage yderligere forundersøgelser 
for at frigive offentlige og private investeringer til projekter vedrørende råstoffer af 
kritisk betydning, for hvilke der er foretaget en miljørisikovurdering;

19. mener, at det er vigtigt at udvikle den europæiske råstofalliance yderligere, primært for 
så vidt angår de materialer, som har størst betydning for den dobbelte omstilling såsom 
råstoffer af kritisk betydning, der er nødvendige i forbindelse med energilagring og 
omdannelse;

20. glæder sig over Kommissionens intention om via det kommende Observatorium for 
Kritiske Teknologier at lancere et overvågningssystem for aktuelle afhængigheder og 
risici ved fremtidige teknologiske afhængigheder og opfordrer til tæt samarbejde 
mellem observatoriet og dem, der arbejder med at overvåge efterspørgslen efter 
råstoffer af kritisk betydning;

21. beklager, at etableringen af strategisk oplagring endnu ikke er en del af 
handlingsplanen, og opfordrer Kommissionen til også at fokusere på at sikre 
forsyningerne af råstoffer af kritisk betydning i EU ved at tilskynde medlemsstaterne til 
at foretage strategisk oplagring som led i en koordineret tilgang, hvor det ved analyse 
konstateres, at det er hensigtsmæssigt; mener, at strategisk oplagring i kombination med 
andre strategiske foranstaltninger bidrager til at mindske afhængigheden af råstoffer af 
kritisk betydning; understreger, at øget tilgængelighed bør gå hånd i hånd med et fald i 
efterspørgslen, hvilket kan opnås ved at betragte hele værdikæden, herunder 
udformning, drift og udtjente produkter;

22. mener, at kendskabet til potentielle mangelproblematikker vedrørende råstoffer af 
kritisk betydning er for ringe og bør forbedres; opfordrer Kommissionen til at udvide 
den europæiske råstofalliance med henblik på at øge samarbejdet mellem industrielle 
aktører i hele værdikæden, medlemsstater, regioner og lande uden for EU, 
fagforeninger, civilsamfundet, forsknings- og teknologiorganisationer, investorer og 
ikke-statslige organisationer inden for de sektorer i EU's økonomi, der er hårdest ramt af 
flaskehalse i udbuddet af råstoffer af kritisk betydning, enten gennem de rammer, den 
europæiske råstofalliance giver, eller ved at danne sektorspecifikke branche- og 
interessentalliancer; understreger beskæftigelsespotentialet i projekter inden for EU og 
opfordrer derfor til at fremme en omfattende social dialog; understreger i denne 
henseende den påtrængende nødvendighed af tættere partnerskaber mellem aktører 
inden for råstoffer af kritisk betydning, især i mineregioner, og downstream-brugere, 
navnlig andre industrialliancer, og en fælles bevidsthed om og en forpligtelse til at sikre, 
at værdikæderne er bæredygtige og cirkulære;

23. mener, at mere koordinering og en fælles indsats er nødvendig for at udvikle 
modstandsdygtige forsyningskæder, som kan opfylde efterspørgslen efter nuværende og 
fremtidige råstoffer af kritisk betydning til EU's industrielle behov for at undgå 
forstyrrelser i forsyningskæderne, mindske afhængigheden samt opretholde høje sociale 
og miljømæssige standarder; opfordrer Kommissionen til at sikre, at vurderingen af 
import og eksport samt det globale udbud af og efterspørgslen efter kritiske råvarer i 
EU, koordineringen af lagringen og overvågningen af forsyningen med kritiske råvarer 



gennemføres på en sammenhængende og konsekvent måde, f.eks. ved at oprette en 
taskforce for råstoffer af kritisk betydning;

24. anmoder Kommissionen om at diversificere forsyningskæderne for både primære og 
sekundære kilder og opfordrer til bedre gennemsigtighed, hvad angår oplysninger om 
forsyningskæder;

25. bemærker, at de voksende spændinger mellem stormagterne har afsløret strategiske 
sårbarheder for EU, navnlig med hensyn til at sikre centrale ressourcer, herunder 
råstoffer af kritisk betydning og forarbejdet materiale; bemærker endvidere, at 
overvågning af råvareafhængighed og sikring af adgang til råstoffer af kritisk betydning 
kan sikre større modstandsdygtighed i bæredygtige forsyningskæder; bemærker, at der i 
omstillingen til en cirkulær økonomi bør være særlig fokus på vigtige forsyningskæder, 
hvor EU's afhængighed af råstoffer af kritisk betydning er særligt stor;

26. gentager det potentiale i den cirkulære økonomi, der ligger i optimeret anvendelse af 
produkter og tjenesteydelser; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte 
nye bæredygtige og cirkulære forretningsmodeller i det nye initiativ for bæredygtige 
produkter, herunder produkter som en tjenesteydelse, forudsat at de sparer ressourcer, 
mindsker de miljømæssige virkninger og sikrer forbrugerbeskyttelse; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme disse tilgange ved at indføre gunstige 
reguleringsmæssige rammer;

27. anser det for vigtigt at støtte en tilgang med cirkulær økonomi i hele værdikæden, lige 
fra udformning til materialenyttiggørelse, for de centrale teknologier i 
energiomstillingen, den digitale omstilling og mobilitetsomstillingen såsom 
vindmølleparker, solkraftværker, batterifremstilling, elektrisk mobilitet og intelligente 
net; opfordrer Kommissionen til at gøre omstillingen til en cirkulær økonomi til en 
prioritet ved at mindske EU's importafhængighed, forbedre ressourceeffektiviteten, 
optimere ressourceforbruget og bevare og genbruge værdifulde råstoffer i EU; minder 
om sit krav i sin beslutning om den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi om på 
grundlag af en omfattende konsekvensanalyse at overveje at foreslå en klar og 
letforståelig harmoniseret mærkning af holdbarhed, som kunne have form af et indeks, 
og reparationsmuligheder, som kunne have form af et ensartet pointsystem for 
reparerbarhed;

28. opfordrer Kommissionen til at styrke samarbejdet med lande uden for EU om 
bæredygtig tilvejebringelse af råstoffer af kritisk betydning, navnlig ligesindede 
partnere, samt i sit engagement i Verdenshandelsorganisationen (WTO);

Lukning af materialekredsløb

29. understreger behovet for at opbygge velfungerende markeder for sekundære råstoffer af 
kritisk betydning for at sikre konstante strømme af sekundære råstoffer af kritisk 
betydning, styrke EU's industrielle økosystemer og bevare arbejdspladser i 
fremstillingsindustrien; opfordrer i denne henseende Kommissionen til at undersøge 
balancen mellem import og eksport af sekundære råstoffer af kritisk betydning i EU og 
til hurtigt at oprette et markedsobservatorium for sekundære materialer, herunder 
råstoffer af kritisk betydning; understreger, at behandling af råstoffer af kritisk 
betydning i tredjelande skal overholde EU's standarder; påpeger, at der ikke findes 
nogen one-size-fits-all-tilgang; understreger, at opnåelsen af rene og sikre 
materialekredsløb er en forudsætning for skabelsen af et troværdigt marked for 



sekundære råstoffer i EU;

30. påskønner forslaget om at kortlægge den potentielle forsyning med sekundære råstoffer 
af kritisk betydning fra EU-lagre og-affald samt forarbejdningen af biprodukter; 
opfordrer Kommissionen til at gøre denne kortlægning til en prioritet og gennemføre 
den tidligere end planlagt; opfordrer Kommissionen til desuden at udvide denne 
kortlægning til aktuelt tilgængelige teknologier, der anvendes til at mindske 
efterspørgslen efter råstoffer af kritisk betydning og øge genanvendelsen af råstoffer af 
kritisk betydning i forsyningskæden; understreger behovet for at fremme og indføre 
samarbejdsinstrumenter for markedet for råstoffer af kritisk betydning, såsom den 
europæiske platform for råvarer, som også bør omfatte cirkulerende produktstrømme og 
deres tendenser med henblik på at evaluere, hvilke sekundære materialer der kan 
genanvendes;

31. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udnytte potentialet i projekter 
vedrørende sekundær forarbejdning via specifikke initiativer, herunder hurtige 
licensordninger, og til at skabe incitamenter til genindvinding af råstoffer af kritisk 
betydning med henblik på at sikre pålidelig, sikker og bæredygtig adgang hertil;

32. bemærker vigtigheden af genanvendelse af affald i lyset af den betydelige forekomst af 
råstoffer af kritisk betydning i elektrisk og elektronisk udstyr; bemærker, at stigningen i 
genanvendte mængder måske ikke er tilstrækkelig til at reducere minedrift på lang sigt; 
bemærker endvidere, at der ved at bevæge sig i retning af en mere cirkulær økonomi 
kan skabes 700 000 arbejdspladser1, navnlig yderligere job i genbrugsanlæg og 
reparationstjenester; bemærker, at demontering og genanvendelse er en vigtig mulighed 
for at bringe industriarbejdspladser tilbage til EU; fremhæver endvidere, at udviklingen 
af genanvendelse kan anvendes til at reagere på fremtidige behov for råstoffer;

33. bemærker, at andelen af indsamlede genanvendelige lithium-ion-traktionsbatterier 
forventes at stige markant inden midten af 2030'erne og derved skabe en væsentlig 
sekundær forsyningskilde;

34. bemærker, at det, for at industrielle processer for genanvendelse af råstoffer af kritisk 
betydning kan blive vellykkede, stadig kræver massive private og offentlige 
investeringer i sorterings-, præforarbejdnings- og genanvendelsesinfrastrukturen, i 
innovation og opskalering af teknologier og i færdigheder, som vil give jobmuligheder, 
som anslås til at ville stige kraftigt over de kommende årtier; opfordrer Kommissionen 
til at skabe incitamenter til genanvendelsen og genvindingen af råstoffer af kritisk 
betydning fra minedrift, forarbejdning og kommercielle affaldsstrømme for at sikre 
pålidelig, sikker og bæredygtig adgang hertil;

35. opfordrer Kommissionen til at foreslå minimumsmål for genanvendt indhold af råstoffer 
af kritisk betydning og specifikke mål for genanvendelse af råstoffer af kritisk 
betydning ledsaget af en solid overvågningsramme, der bygger på forslaget til 
forordning om batterier og udtjente batterier og er baseret på en omfattende, 
videnskabelig og evidensbaseret konsekvensanalyse, der vurderer de mindstemængder 
af råstoffer af kritisk betydning, der kræves for produkter, som vil lette den dobbelte 
omstilling, procentdelen af denne efterspørgsel, der vil kunne dækkes via 
genanvendelse i overensstemmelse med eksisterende vurderinger, og tilgængeligheden 

1 Kommissionens meddelelse med titlen "Modstandsdygtighed i forhold til råstoffer af 
kritisk betydning: en kurs mod større sikkerhed og bæredygtighed".



af den nødvendige teknologi; bemærker, at ingen reduktionsmål for primære råstoffer 
bør føre til, at det samlede udbytte af primære råstoffer falder til under disse 
minimumsmængder;

36. anerkender, at brownfieldområder (industrideponeringsanlæg og 
mineaffaldsdæmninger) ofte indeholder kasserede råstoffer af kritisk betydning, sjældne 
jordartsmetaller og andre mineraler og metaller, der anvendes i teknologiprodukter; 
opfordrer derfor til dokumentation, evaluering og udvinding af de indeholdte værdifulde 
materialer, når det er muligt og praktisk; understreger behovet for, at forbedrede 
raffineringsteknologier er omfattet af de relevante mekanismer for finansiering af 
forskning, udvikling og innovation for at udnytte dette potentiale;

37. understreger, at der er behov for strengere kontrol med EU's eksport af centrale 
affaldsprodukter fra kritiske råvarer, og at der skal skabes lige vilkår for 
genanvendelsesoperatører, der opfylder de nødvendige standarder for sikker og effektiv 
nyttiggørelse; opfordrer Kommissionen til, når den reviderer forordningen om 
overførsel af affald, at forebygge ulovlig eksport af affaldsprodukter, der indeholder 
råstoffer af kritisk betydning; opfordrer til, at der fastsættes krav, der kun tillader, at 
affaldsprodukter, der indeholder råstoffer af kritisk betydning, eksporteres med garanti 
for, at de vil blive forarbejdet i bestemmelseslandet på betingelser, der svarer til EU's 
sociale og miljømæssige standarder;

38. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge indsatsen for hensigtsmæssig 
indsamling og genanvendelse af udtjente produkter indeholdende råstoffer af kritisk 
betydning i stedet for, at disse opbevares i husholdninger eller i deponeringsanlæg eller 
forbrændes;

39. anmoder Kommissionen om at foreslå produktdesignforanstaltninger, der er 
skræddersyet til forskellige produktkategorier, med henblik på let at identificere og 
fjerne dele eller komponenter, der indeholder råstoffer af kritisk betydning, navnlig med 
hensyn til forbrugsaffald, ud over krav til miljøvenligt design for i væsentlig grad at 
forbedre levetid, holdbarhed, reparationsmuligheder, modularitet, genbrugelighed og 
genanvendelighed af udtjente produkter, der fremstilles eller sælges i EU; understreger, 
at disse foranstaltninger bør skabe konkurrencemæssige fordele for EU's virksomheder, 
ikke bør pålægge dem en uforholdsmæssig stor økonomisk byrde og bør udløse 
innovation;

40. mener, at substitution kan være nyttigt, når et kritisk råstof kan erstattes af et stof, som 
der er rigeligt af, men kun er til ringe gavn, hvis erstatningsstoffet i sig selv ikke er 
bæredygtigt, ikke tager hensyn til ressourcernes begrænsede karakter, er kritisk eller kan 
blive det som følge af substitutionen; anerkender betydningen af at bevare produkternes 
kvalitet og økonomiske levedygtighed; opfordrer Kommissionen til at fremme og øge 
forskningen og innovationen vedrørende stoffer, som kan erstatte råstoffer af kritisk 
betydning til forskellige anvendelsesformål;

Sourcing fra EU

41. bemærker, at selv om intelligent produktdesign, genbrug af materialer, substitution med 
genanvendte materialer og fremme reduktionen af materialer og forbrugsaftryk i 
væsentlig grad kan reducere den primære efterspørgsel – og potentialet heraf bør 
udnyttes fuldt ud – er der behov for ansvarlig og bæredygtig sourcing af råstoffer af 
kritisk betydning med forudgående vurdering for at afbøde de potentielle sociale og 



miljømæssige virkninger, når efterspørgslen efter råstoffer af kritisk betydning ikke kan 
holdes på et økonomisk forsvarligt niveau ved hjælp af de anførte foranstaltninger, eller 
når disse ville resultere i produkter af ringere kvalitet;

42. fremhæver, at primær og sekundær sourcing fra EU er underlagt de højeste 
miljømæssige og sociale standarder på verdensplan, som skal håndhæves på behørig vis, 
giver tusindvis af højt kvalificerede job og er afgørende for den grønne og digitale 
omstilling; opfordrer derfor alle aktører til at fremme ansvarlige og bæredygtige 
projekter for sourcing af råstoffer af kritisk betydning i EU for at understøtte den lokale 
produktion og øge bevidstheden om det miljømæssige fodaftryk fra importen af 
råstoffer af kritisk betydning fra lande uden for EU; mener, at dette skal tilrettelægges 
igennem en åben, gennemsigtig og videnskabsbaseret proces under inddragelsen af 
relevante interessenter og lokalsamfund;

43. er af den stærke overbevisning, at en ansvarlig sourcing i EU kun kan ske på grundlag 
af en effektiv social dialog, som fremmer arbejdstageres sundhed og sikkerhed, sikrer 
anstændige arbejdspladser og arbejdsvilkår og beskytter arbejdstageres rettigheder ved 
at fremme ligestilling mellem kønnene; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at 
arbejdstagere i denne sektor beskyttes med passende personlige værnemidler;

44. bemærker muligheden for at udvikle en ansvarlig og bæredygtig batteriværdikæde 
gennem sourcing af kritiske råvarer såsom grafit, kobolt og lithium fra nye anlæg i EU;

45. bemærker Kommissionens plan om at udrulle jordobservationsprogrammer og 
telemåling til ressourceefterforskning, operationer og miljøforvaltning efter nedlukning; 
påpeger, at myndighedstilsyn under drift kan øges ved at anvende telemålingsmetoder;

46. bemærker, at omlægningen til den cirkulære økonomi i mange af EU's industrier og 
tjenesteydelser kræver specifikke færdigheder og kompetencer for at sikre gode 
miljøpræstationer og høje standarder for arbejdstagernes sikkerhed, og understreger den 
særlige rolle, som first movers, SMV'er og nystartede virksomheder spiller i denne 
henseende; bemærker endvidere, at minesektoren i stigende grad automatiseres, mens 
genanvendelse og genfremstilling stadig er mere arbejdskraftintensiv; understreger 
betydningen af at bevare, udvikle og opbygge den relevante ekspertise og 
kvalifikationer inden for minedrifts- og forarbejdningsteknologier samt genanvendelse 
og andre relevante teknologier i EU i relation til både råstoffer af kritisk betydning og 
deres biprodukter, da nogle af dem kan anvendes i produktionen af yderst avancerede 
kemiske produkter; bemærker med beklagelse, at råstoffer, der i øjeblikket udvindes i 
EU, ofte skal eksporteres til Asien med henblik på raffinering, da den relevante 
knowhow og teknologi er gået tabt i EU, hvilket udgør endnu en afhængighed;

47. opfordrer Kommissionen til at anmode om, at industrielle sidestrømme, der indeholder 
kritiske råvarer, anvendes effektivt; understreger, at der især inden for minedrift er et 
stort potentiale for genvindingen og adskillelsen af sjældne jordarter;

48. bemærker medlemsstaternes vigtige rolle med hensyn til at øge det bæredygtige 
nationale udbud af råstoffer af kritisk betydning fra primære og sekundære kilder; 
opfordrer medlemsstaterne til at gøre godkendelsesprocesserne for sourcingprojekter 
mere rettidige, forudsigelige og gennemsigtige, uden at slække på miljømæssige og 
sociale standarder;

49. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at bæredygtig sourcing af 



råstoffer af kritisk betydning baseres på en tilgang, der i lige høj grad tilgodeser såvel 
EU’s voksende behov for bæredygtigt tilvejebragte råstoffer af kritisk betydning som 
behovet for at beskytte natur og biodiversitet;

50. fremhæver, at en forbedret og mere fleksibel forudsigelighed og effektivitet samt 
prioritering af centrale forudsætninger såsom en konkurrencedygtig vedvarende og 
kulstoffattig energiforsyning i en overgangsperiode vil bidrage til at frigøre de 
nødvendige investeringer;

51. forventer, at Kommissionen fremlægger yderligere oplysninger om operationaliseringen 
af projekter i forbindelse med råstoffer af kritisk betydning som en alternativ 
forretningsmodel og en kilde til regional beskæftigelse inden for kulminedrift og andre 
overgangsregioner;

Diversificering

52. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremme forbindelserne med samtlige EU-
lande, der leverer råstoffer af kritisk betydning, til systematisk og strategisk at opbygge 
nye partnerskaber for råstoffer af kritisk betydning i samarbejde med vores allierede, 
hvor dette er muligt, under hensyntagen til tredjelandes suverænitet over deres 
ressourcer samt at sikre, at råstoffer af kritisk betydning bliver en kilde til velfærd for 
udviklingslande, fremme deltagelsen SMV’er og gøre dette til en tværgående 
målsætning i sine eksterne og interne politikker og til at fremlægge resultaterne i 2021; 
glæder sig over Kommissionens planer om at indgå stærke og støttende internationale 
partnerskaber ved at tilslutte sig en global dagsorden for råstoffer med fokus på 
strategiske EU-partnerskaber, som sikrer både forsyningssikkerhed og 
udviklingsmæssige fordele;

53. understreger, at hvis den europæiske grønne pagt blot flytter EU’s drivhusgasemissioner 
til handelspartnerne, vil den ikke have nogen som helst indvirkning på 
klimaforandringerne; opfordrer derfor indtrængende EU til at presse på for multilaterale 
aftaler, som kan håndhæves, om at begrænse den globale opvarmning og at eksportere 
sine miljøstandarder, herunder inden for tilvejebringelse og forarbejdning; er af den 
opfattelse, at EU bliver nødt til at udvikle nye handels- og investeringsaftaler, nye 
modeller for finansiel og teknisk bistand og mere generelt en ny tilgang til internationalt 
diplomati, som sigter mod at sikre lige konkurrencevilkår;

54. glæder sig over EU's tilsagn om ansvarlig og bæredygtig tilvejebringelse og opfordrer 
Kommissionen til at tage udgangspunkt i den standard for ansvarlig minedrift, der er 
udviklet af initiativet for ansvarlig minesikkerhed, under hensyntagen til SMV'ernes 
behov; understreger behovet for at understøtte dette engagement med konkret teknisk 
støtte, overførsel af viden, opbygning af kvalifikationer, institutioner og retlige rammer, 
institutionsopbygning og politisk dialog med partnerlande; understreger behovet for 
homogene politikker i forbindelse med etiske standarder for tilvejebringelse af råstoffer 
af kritisk betydning; understreger behovet for at få flere statslige og private aktører til 
også at tilslutte sig og gennemføre bæredygtighedsstandarder;

55. glæder sig over Kommissionens offentlige forpligtelse til at fremsætte et 
lovgivningsforslag om virksomheders due diligence og virksomhedsansvar i 2021 og 
insisterer på, at denne lovgivning bidrager til at hindre overtrædelser af 
menneskerettigheder og opretholde sociale og miljømæssige standarder i værdikæder; 
minder om sin beslutning med henstillinger til Kommissionen om virksomheders due 



diligence og virksomhedsansvar;

56. mener, at internationale aftaler bør bane vej for mere ansvarlig og bæredygtig sourcing 
på verdensplan; opfordrer til øget samarbejde med henblik på at udvikle internationale 
aftaler med henblik på bedre overvågning, notifikation og gennemførelse af 
eksportrestriktioner for råstoffer af kritisk betydning med henblik på at fremme 
ansvarlig sourcing og øge cirkulariteten i denne sektor;

57. gentager den opfordring, den fremsatte i sin beslutning om en ny EU-Afrika-strategi – 
et partnerskab for bæredygtig og inklusiv udvikling, om retfærdig og bæredygtig 
udnyttelse af råstoffer af kritisk betydning i Afrika; støtter Kommissionen i dens 
bestræbelser på at indgå nye partnerskaber for råstoffer af kritisk betydning med 
afrikanske lande og støtte værdikæden i Afrika i at være etisk, miljømæssigt og 
teknologisk mere bæredygtig og åbne mulighed for EU-støtte til kapacitetsopbygning;

58. opfordrer Kommissionen til at styrke standardiseringsaktiviteterne med hensyn til 
kvalitetskomponenter relateret til råstoffer af kritisk betydning i relevante internationale 
fora, eftersom dette er vigtigt for EU's virksomheder, navnlig SMV'er;

59. opfordrer til en opskalering af bæredygtige landbrugsmetoder, der er til gavn for en 
bæredygtig fosforforvaltning; fremhæver synergierne mellem sådanne praksisser og 
mindre klima- og biodiversitetsfodaftryk;

60. anmoder Kommissionen om at foreslå effektive indsamlingsordninger for hele EU for at 
øge indsamlingsprocenten for affaldsprodukter, der indeholder råstoffer af kritisk 
betydning; opfordrer Kommissionen til blandt andre muligheder for udvidet 
producentansvar at vurdere indførelsen af pantordninger i EU's affaldslovgivning, 
navnlig i direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, under hensyntagen til 
de forskellige produkters karakteristika og samtidig sikre, at ordningerne er kompatible 
på tværs af medlemsstaterne, med henblik på at tilskynde forbrugerne til at bringe deres 
udtjente elektriske og elektroniske udstyr – navnlig små artikler – til dedikerede 
indsamlings- og genanvendelsesanlæg, idet der bygges videre på positive erfaringer fra 
pantordninger for glas og plast i mange medlemsstater;

61. beklager, at den lave grad af genanvendelse i forbindelse med nogle anvendelser1 og 
eksport af aluminiumsaffald og -skrot2 har ført til en lavere inputsats for genanvendelse, 
efter at produktet er udtjent (EOL-RIR), end hvad der ellers kan opnås; understreger, at 
EU bør have en målsætning om at indføre foranstaltninger med henblik på at opnå en 
100 % EOL-RIR for aluminium;

62. opfordrer Kommissionen til at prioritere udvinding af råstoffer af kritisk betydning fra 
eksisterende indenlandske miner, dvs. fra slaggebjerge med affald fra minedrift, 
gråbjerge, deponeringsanlæg og gennem mere effektiv urban minedrift, frem for fra nye 
miner, hvis dette er bæredygtigt, dvs. hvis de miljømæssige virkninger, herunder af 
energi- og kemikalieforbruget, er mindre; understreger, at denne udvinding og 
efterfølgende rehabilitering skal gennemføres ved hjælp af de bedste tilgængelige 

1 EOL-RIR i Europa for aluminium anvendt inden for transport og byggeri var over 90 %, 
mens kun 60 % af det aluminium, der anvendes i emballage, blev genanvendt i 2013.

2 ”Hvis EU havde sikret en indenlandsk forarbejdning af den strøm af aluminiumsaffald 
og -skrot, der blev eksporteret i 2015, ville EOL-RIR være steget til 16 % (Passarini et 
al., 2018)", citat fra Kommissionens undersøgelse af EU's liste over råstoffer af kritisk 
betydning.



teknikker, der sikrer de bedste økologiske resultater og økonomisk levedygtighed;

63. opfordrer Kommissionen til at lægge særlig vægt på fasen efter udvinding i 
mineprojekter og på bortskaffelsesfasen for råstoffer af kritisk betydning i 
overensstemmelse med affaldshierarkiet som defineret i rammedirektivet om affald, 
navnlig hvis råstoffer af kritisk betydning også er farlige stoffer;

64. mener, at minedriftstilladelser og -koncessioner bør omfatte krav om sikker, effektiv og 
bæredygtig genvinding og forarbejdning af alle råstoffer af kritisk betydning, der 
økonomisk og teknisk kan genvindes; anmoder Kommissionen om hurtigst muligt at 
efterkomme de krav, Parlamentet opstillede i sin beslutning om gennemførelse af 
direktivet om mineaffald; gentager, at det spørgeskema, der i øjeblikket benyttes som 
indberetning i henhold til artikel 18 i direktivet, ikke er egnet til formålet, og anmoder 
Kommissionen om at oprette et harmoniseret, digitaliseret og gennemsigtigt EU-
registreringssystem, som er baseret på harmoniserede definitioner af og 
behandlingskriterier for mineaffald, og som omfatter alle relevante data om 
indvirkningen på miljøet, herunder indholdskoncentrationer i affaldsdepoter;

65. opfordrer Kommissionen til at stramme håndhævelsen og sikre fuld gennemførelse af 
EU's nuværende miljølovgivning og til at foreslå ændringer af lovgivningen, hvor det er 
nødvendigt;

66. opfordrer til en omfattende vurdering af minesektorens medtagelse i 
anvendelsesområdet for direktivet om industrielle emissioner på baggrund af 
mineaktiviteters voldsomme miljøvirkninger, den ofte betydelige størrelse af 
mineprojekter, variationerne i de standarder for forureningsbekæmpelse, der anvendes 
på mineområder forskellige steder i EU, og den potentielle udvidelse af minedrift efter 
råstoffer af kritisk betydning i EU; foreslår, at de bedste tilgængelige teknologier for 
rehabilitering af mineområder, navnlig i forbindelse med jord og vand, identificeres;

67. opfordrer Kommissionen til at revidere direktivet om vurdering af virkninger på miljøet 
for at sikre, at der foretages en miljøkonsekvensvurdering af mineprojekter af enhver 
størrelse, og at disse vurderinger foretages af en uafhængig tredjepart;

68. mener, at emissioner i tilknytning til minedrift og import af råstoffer af kritisk 
betydning bør være omfattet af den fremtidige CO2-grænsetilpasningsmekanisme;

69. bemærker de udfordringer og risici, der er forbundet med minedrift i beskyttede 
områder, dvs. Natura 2000-områder, og mener, at minedrift i disse områder fortsat bør 
begrænses kraftigt; understreger, at minedrift i beskyttede områder er underlagt de 
betingelser, der er fastsat i fugle- og habitatdirektiverne, og understreger, at ethvert nyt 
mine- eller udvindingsprojekt skal underkastes en grundig miljøkonsekvensvurdering 
for at minimere dets indvirkning på miljøet; opfordrer medlemsstaterne og 
minesektoren til i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, at træffe 
passende bevaringsforanstaltninger for at opretholde og genoprette en gunstig 
bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som lokaliteten er udpeget for; fremhæver i 
denne forbindelse Kommissionens vejledning om udvinding af ikkeenergimineraler i 
forbindelse med Natura 20001 samt dens respektive casestudier og bedste praksis;

1 Generaldirektoratet for Miljø, ”Guidance document on non-energy mineral extraction 
and Natura 2000: A summary ", Europa-Kommissionen, Bruxelles, 2019.



70. minder om Kommissionens tilsagn om at sikre, at marine mineraler i internationale 
havbundsområder ikke må udvindes eller bruges, før dybhavsudvindingens virkninger 
på havmiljøet, biodiversiteten og menneskelige aktiviteter er blevet tilstrækkeligt 
undersøgt, før man har fået overblik over risiciene, og før det er bevist, at de anvendte 
teknologier og den operationelle praksis ikke forårsager alvorlig skade på miljøet, i 
overensstemmelse med forsigtighedsprincippet, og opfordrer Parlamentet og Rådet til at 
give det samme tilsagn; tilskynder Kommissionen til at omsætte dette tilsagn til 
konkrete handlinger for at beskytte disse yderst sårbare økosystemer;

71. opfordrer Kommissionen til at overveje lovgivningsmæssige muligheder i 
overensstemmelse med Espoo- og Århuskonventionen for at sikre, at lokale 
myndigheder vedtager og håndhæver lokalsamfundenes ret til effektiv og inklusiv 
deltagelse i godkendelsesprocedurer for nye prospekterings- og udvindingsprojekter i 
alle faser af mineprojekter, og når der indgives anmodninger om udvidelse af 
eksisterende miner, og til at sikre, at lokalsamfundene har adgang til effektive 
klagemekanismer, der forvaltes af uafhængige domstole og tilsynsorganer uden nogen 
interessekonflikter.

72. glæder sig over, at der lægges så stor vægt på råstoffer af kritisk betydning i 
Kommissionens meddelelse om evaluering af handelspolitikken; opfordrer til en stærk 
handelspolitik, der har fokus på forsyningskædernes diversificering og robusthed og 
prioriterer forbedringen af globale mekanismer og EU-mekanismer med henblik på at 
skabe et gunstigt handelsklima for EU’s industri;

73. understreger, at EU's industri står over for hård international konkurrence om adgang til 
råstoffer og er sårbar over for tredjelandes eksportrestriktioner; anerkender, at en 
stigning i den globale efterspørgsel sandsynligvis vil føre til en prisstigning, og 
opfordrer Kommissionen til at fremlægge en analyse af dette forhold;

74. opfordrer Kommissionen til at diversificere forsyningskilderne for råstoffer af kritisk 
betydning mest muligt, øge ressourceeffektiviteten og mindske den nuværende 
afhængighed af nogle få tredjelande ved at støtte investeringer, der inddrager partnere 
fra EU og globale partnere og SMV'er som led i en langsigtet international 
sourcingstrategi; understreger, at dette mål bør opnås ved at styrke eksisterende 
partnerskaber og handelsaftaler og indgå nye strategiske aftaler eller EU joint ventures 
med ressourcerige lande eller andre forsyningslande med tilsvarende indstilling i 
overensstemmelse med klart definerede prioriteter; glæder sig i den forbindelse over 
den igangværende dialog med Canada, Australien og Chile med det formål at styrke 
handelsforbindelserne inden for råstoffer af kritisk betydning; opfordrer Kommissionen 
til yderligere at styrke samarbejdet inden for rammerne af konferencen mellem EU, 
USA og Japan om kritiske materialer; understreger behovet for et tættere samarbejde 
med vigtige internationale leverandører på Vestbalkan, Østeuropa, Latinamerika og 
Afrika samt med Kina og andre udviklingslande i det globale syd;

75. understreger, at EU's fremtidige frihandels- og partnerskabsaftaler ikke blot kan skabe 
større forsyningssikkerhed, men også en pålidelig politisk og økonomisk ramme, og at 
de bør indeholde specifikke bestemmelser om råstoffer af kritisk betydning som bebudet 
af Kommissionen i dens strategi "Handel for alle" med henblik på at fremme 
samarbejde, sikre overholdelse af internationale forpligtelser, fjerne og undgå 
eksportrestriktioner og overholde de nuværende regler for udenlandske direkte 
investeringer før og efter etablering; opfordrer Kommissionen til yderligere at styrke 
overvågningen og håndhævelsen af frihandelsaftaler, herunder kapitlerne om handel og 



bæredygtig udvikling, for at sikre, at forpligtelser og bestemmelser om ansvarlig 
tilvejebringelse af råstoffer af kritisk betydning defineres og opfyldes af 
handelspartnere, og at der tages hensyn til eventuelle bekymringer i samfund, der er 
berørt af udvindingsaktiviteter; understreger, at dette bør være en af de prioriterede 
opgaver for den øverste ansvarlige for håndhævelse af handelsaftaler (Chief Trade 
Enforcement Officer);

76. opfordrer Kommissionen til at starte en debat i WTO om de begrænsninger, der er 
fastsat for opskaleringen af den cirkulære økonomi gennem foranstaltningerne med 
hensyn til krav om lokalt indhold, opbygge et stærkere partnerskab med forskellige 
regioner af verden, navnlig Afrika, og sikre, at frihandelsaftalerne afspejler den 
cirkulære økonomis forbedrede målsætninger;

77. opfordrer til, at oprindelsesregler anvendes på en strengere måde for at sikre 
råstofproduktionen og forhindre omgåelse af reglerne i regioner, hvor operatører er 
underlagt mindre strenge krav vedrørende bæredygtighed og industrisubsidier; 
understreger, at alle udvindingsaktiviteter, der udøves af selskaber, der driver 
virksomhed på EU-markedet, skal være i overensstemmelse med forordningen om 
konfliktmineraler, reglerne om ansvarlig tilvejebringelse som beskrevet i direktivet om 
ikke-finansiel rapportering og de internationale standarder for ansvarlig 
råvaretilvejebringelse; opfordrer til et forbud mod import af råstoffer af kritisk 
betydning, der er forbundet med grove krænkelser af menneske- og 
arbejdstagerrettighederne, f.eks. tvangsarbejde eller børnearbejde;

78. understreger, at et fuldt fungerende regelbaseret multilateralt handelssystem er 
afgørende for at sikre åbne og bæredygtige handelsstrømme af råstoffer af kritisk 
betydning; udtrykker bekymring over visse WTO-medlemmers, herunder Kinas, brug af 
eksportrestriktioner på råstoffer af kritisk betydning og opfordrer indtrængende alle 
medlemmer til at afholde sig fra at forfølge sådanne politikker; opfordrer derfor 
Kommissionen til at anvende internationale fora til at begrænse sådanne forvridende 
eksportrestriktioner for råstoffer af kritisk betydning; gentager sin opfordring til 
Kommissionen om i denne forbindelse at fordoble sine bestræbelser på en ambitiøs 
reform af WTO med henblik på at bekæmpe forvridninger i den internationale handel 
og uretfærdig handelspraksis og sikre effektiv konkurrence på verdensplan;

79. glæder sig over den fælles udtalelse fra trepartsmødet mellem de japanske 
handelsministre, USA og Kommissionen og støtter den foreslåede definition på 
industrisubsidier; glæder sig over, at en sådan definition rækker ud over dem, der er 
indeholdt i  WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger og EU's 
antisubsidieforordning, og dermed giver en bredere definition af subsidier; mener, at 
sådanne foranstaltninger er afgørende for at sikre ensartede internationale spilleregler 
inden for råstoffer af kritisk betydning, da industrisubsidier navnlig i Kina udgør en 
alvorlig trussel for EU's industri og arbejdstagere, eftersom de forvrider den 
internationale konkurrence;

80. glæder sig over det fælles initiativ mellem EU og USA om at tackle den globale 
overskudskapacitet på stål- og aluminiumsområdet og efterlyser omfattende og hurtige 
foranstaltninger for at kunne stille lande såsom Kina, der støtter handelsforvridende 
politikker, til regnskab; minder dog Kommissionen om, at de amerikanske paragraf 232-
toldsatser i dag stadig er gældende, og at dette forhold må afhjælpes med det samme;

81. er enig i Kommissionens vurdering om, at et skift af EU's betalinger for import af 



råstoffer af kritisk betydning fra andre internationale valutaer til euroen ville være 
forbundet med en række fordele ved f.eks. at mindske prisudsving og bidrage til at gøre 
EU-importører og ikke-EU-eksportører mindre afhængige af finansieringsmarkederne 
for USD.

°

° °

82. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


