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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā daudzpolārās globālās kārtības kontekstā dalībvalstis, rīkojoties vienas pašas, vairs 
nespēj nodrošināt pienācīgu piekļuvi tādām ar enerģētiku nesaistītām precēm kā izejvielas 
un retzemju metāli; tā kā vienīgi ES pārvaldīta kopīga pieeja var nodrošināt stratēģisku un 
drošu piegādi Eiropas uzņēmumiem;

B. tā kā izejvielu piegāde ir vairāku nozaru darbības pamats; tā kā eksporta ierobežojumi 
kavē atklātu un pārredzamu tirgu izveidošanu, var radīt ievērojamus sastrēgumus izejvielu 
piegādē un ierobežot Eiropas uzņēmumu inovācijas iespējas, kā arī radīt problēmas darba 
tirgū;

C. tā kā ap 50 % pasaules izejvielu un retzemju metālu resursu, tostarp sevišķi nepieciešamo 
izejvielu, atrodas nestabilās valstīs vai nedrošos reģionos,

1. atzinīgi vērtē priekšlikumu par ES diplomātiju attiecībā uz izejvielām un retzemju 
metāliem, kura mērķis ir izveidot starptautisku regulatīvo platformu, nodrošināt piekļuvi 
izejvielām, jo īpaši tām, kuras uzskata par neaizstājamām, un nodrošināt šo izejvielu 
piegādi, nodrošināt atvērtus globālos tirgus un veicināt starptautisko sadarbību ilgtspējīgas 
izejvielu ieguves un efektīvas resursu izmantošanas jomā, pamatojoties uz savstarpējām 
interesēm; šajā ziņā uzsver, ka izejvielu diplomātijas jomā ir jāizveido spēcīgs dialogs 
starp industrializētajām, jaunajām rūpnieciski attīstītajām un resursiem bagātajām 
jaunattīstības valstīm; lai veicinātu cilvēktiesības, labu pārvaldi un reģionālo stabilitāti, kā 
arī novērstu risku, ka resursu dēļ varētu rasties konflikti;

2. uzskata, ka nostiprināt Eiropas Savienības sarunu vešanas pozīciju un novērst atkarību no 
monopolistiskiem piegādātājiem varētu arī tad, ja ES mērogā izejvielu stratēģijā visos 
posmos lielāku uzmanību pievērstu inovācijai un izejvielu aizstāšanas stratēģijai;

3. aicina Komisiju veicināt izejvielu diplomātijas pirmo posmu (Track-II), atbalstot apmaiņu 
starp Eiropas Savienības un citu resursu jomā ieinteresēto valstu nevalstiskajām 
organizācijām, akadēmiskajām aprindām un domnīcām;

4. aicina Komisiju izejvielu jomā regulāri organizēt pasākumus, tādus kā JOGMEC (Japānas 
Nacionālās naftas, gāzes un metālu korporācijas) „metālu saloni”, kuros piedalītos citas 
resursu jomā ieinteresētās valstis un plašs ieinteresēto personu loks;

5. norāda — lai gan izejvielu politika ir neatkarīga, tai jārada sinerģija ar citām ES politikas 
jomām, jo īpaši tām, kuru mērķis ir ar izrakteņiem nesaistītu izejvielu (piemēram, 
lauksaimniecības preču) un enerģijas piegādes;

6. uzskata, ka izejvielu diplomātijai, attīstības politikai un demokratizācijas atbalsta politikai 
ir jāsniedz savstarpējs labums un jārada sinerģija; tāpēc aicina turpmākajos nolīgumos ar 
partnervalstīm iekļaut nosacījumu par cilvēktiesībām un demokratizāciju;
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7. uzsver — kā daļa no ES stratēģiskās sadarbības ar attiecīgajiem galvenajiem partneriem 
no rūpnieciski attīstītām, jaunās tirgus ekonomikas un jaunattīstības valstīm, jo īpaši no 
ASV, Krievijas, Ķīnas, Japānas un Arktikas reģiona — ir jārada agrīnās brīdināšanas 
mehānisms attiecībā uz tirgus izkropļojumiem, piegādes pārtraukumiem un konfliktiem 
resursu dēļ un tas jāpapildina ar novērošanas grupu ES līmenī, kas ietvertu pārstāvjus no 
ES iestādēm, dalībvalstīm un attiecīgajām rūpniecības nozarēm;

8. norāda, ka nozīmīgas ir attiecības ar BRICS valstīm (Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna un 
Dienvidāfrika), jo tām ir lieli izejvielu resursi, taču vienlaikus tās nākotnē palielinās 
izejvielu patēriņu, līdz ar to palielinot konkurenci ar Eiropas uzņēmumiem;

9. aicina pieņemt starptautiskus regulatīvus standartus attiecībā uz otrreizējo pārstādi, 
ilgtspējīgu kalnrūpniecību un labu pārvaldību un ietverot sociālās tiesības, darba tiesības 
un cilvēktiesības, uzņēmumu sociālo atbildību un vides standartus, kurus ir jāpopularizē 
saistītajos forumos, piemēram, G8 un G20, PTO, ESAO, ANO Tirdzniecības un attīstības 
konferencē, ANO Vides programmā un tās Starptautiskajā ilgtspējīgas resursu pārvaldības 
padomē, starptautiskajās metālu izpētes grupās un citās organizācijās, kuras aktīvi 
popularizē izejvielu izmantošanas, iegūšanas un tirdzniecības ilgtspējīgas globālās 
pārvaldības struktūru, pamatojoties uz principu par neiejaukšanos citu valstu tiesībās uz 
attīstību saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem;

10. atzinīgi vērtē G8 un G20 valstu vēlmi cīnīties pret izejvielu cenu nestabilitāti un aicina 
izstrādāt konkrētus pasākumus, ar kuriem nodrošināt izejvielu piegādi un mazināt 
spekulāciju ar šīm precēm;

11. aicina PTO cieši sekot līdzi importa un eksporta ierobežojumu un citu šķēršļu ietekmei uz 
izejvielu cenu; šajā ziņā atbalsta PTO struktūrā izveidoto instrumentu, ar ko uzrauga 
izejvielu un retzemju metālu tirdzniecības tarifu un beztarifu barjeras, un Izejvielu un 
retzemju stabilitātes padomes izveidi G20; aicina arī Tirdzniecības ĢD turpināt izejvielu 
cenai noteikto eksporta ierobežojumu un citu šķēršļu uzraudzību;

12. atzinīgi vērtē to, lai ES tirdzniecības nolīgumos un kā priekšnoteikums dalībai PTO tiktu 
iekļautas skaidri formulētas garantijas par nediskriminējošu piekļuvei izejvielu tirgum; 
aicina visos ES nolīgumos ar attiecīgajām trešām valstīm iekļaut piekļuvi izejvielām un to 
ilgtspējīgu pārvaldību, pamatojoties uz valstu aizvien lielāko savstarpējo atkarību, taču 
uzsver, ka ir svarīgi dažādot izejvielu diplomātiju tā, lai ņemtu vērā attiecīgo valstu 
situācijas;

13. uzskata, ka ES un attiecīgajām trešām valstīm ir jāsadarbojas vienprātībā un īstenas 
partnerības gaisotnē, lai gūtu kopīgu labumu no izejmateriālu piegādes; tāpēc aicina 
atbalstīt jaunattīstības valstis, nodrošinot zināšanu nodošanu zinātniskos un juridiskos 
jautājumos, lai panāktu ilgtspējīgu veiktspējas palielināšanu, un aicina izstrādāt kopīgus 
ieguves un ražošanas standartus, ietverot arī cilvēktiesību standartus;

14. uzsver, ka nozīmīga ir divpusēja sadarbība izejvielu jomā, kā to parādīja ES un Āfrikas 
Savienība 2010. jūnijā, un atbalsta turpmākus pasākumus saistībā ar kopīgo Āfrikas un ES 
rīcības plānu 2011.–2013. gadam; aicina attīstīt līdzīgu sadarbību ar citām valstīm, kas ir 
galvenās būtisku izejvielu ražotājas; ierosina par vienu no izejmateriālu diplomātijas 
konkrētajiem mērķiem noteikt avotu dažādošanu, atsevišķu to izejvielu piegādē, kuras ES 
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tikai importē, pārorientējoties no Dienvidaustrumāzijas uz Latīņameriku un Āfriku;

15. uzskata, ka ievērojamais Arktikas reģiona potenciāls ir saistīts ar tā dabas resursiem un uz 
tiem balstītajām nozarēm; uzsver, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2011. gada 
20. janvāra rezolūciju par ilgtspējīgu ES politiku attiecībā uz Tālajiem Ziemeļiem 
(P7_TA(2011)002)) ir jāsaglabā taisnīga piekļuve Arktikas reģiona izejvielām; uzsver 
ilgtspējīgas attīstības un drošas un kontrolētas dabas resursu izmantošanas nozīmi 
Arktikas reģionā saskaņā ar piesardzības principu;

16. uzsver ilgtspējīgas attīstības nozīmi un atkārtoti pauž atbalstu Ieguves rūpniecības 
pārredzamības iniciatīvai (EITI) un iniciatīvai „Publisko savus izdevumus” (PWYP), kas ir 
labi starptautiskās pārredzamības standartu piemēri, un aicina Komisiju un Eiropas Ārējās 
darbības dienestu pieņemt pasākumus pārredzamības uzlabošanai piegādes jomā; uzskata 
— lai attiecīgajās trešās valstīs veicinātu ilgtspējīgu kalnrūpniecības praksi, šie standarti ir 
jāpiemēro Eiropas Investīciju bankas atbalstītiem ieguldījumiem;

17. atzinīgi vērtē Komisijas veikto sagatavošanas darbu attiecībā uz likumdošanas 
priekšlikumu, ar ko ieguves nozarē izvirza informācijas sniegšanas prasības uzņēmumiem, 
kas ir iekļauti ES biržu sarakstos; mudina Komisiju par piemēru ņemt ASV noteikumus 
par informācijas sniegšanas prasībām, kas iekļauti Dodd-Frank Act 1504. sadaļā, un prasa 
noteikt informācijas sniegšanas prasības attiecībā uz katru valsti;

18. aicina Komisiju, gatavojot jaunus ārējās darbības instrumentus laika posmam pēc 
2013. gada, savās programmās demokrātijas un ekonomikas stabilitātei nestabilās valstīs, 
kuras piegādā izejvielas, iekļaut pasākumus labas pārvaldības un ilgstpējīgas 
kalnrūpniecības atbalstam;

19. uzskata, ka par saskaņotu un efektīvu ES diplomātiju ciešā koordinācijā ar Padomi un 
Parlamentu ir jāatbild EĀDD un attiecīgajiem Komisijas dienestiem, jo īpaši 
Tirdzniecības ĢD saistībā ar tirdzniecības jautājumiem; turklāt uzskata, ka izejvielu 
stratēģiskajai nozīmei būtu jāatspoguļojas EĀDD organizatoriskajā struktūrā un attiecīgo 
ES delegāciju dalībnieku sastāvā; uzsver to nozīmi, kāda izejvielu jomā ir ES un 
dalībvalstu ārpolitikas koordinēšanai;

20. uzskata, ka ES ir jākoordinē sadarbība ar ASV un citiem partneriem, cenšoties dažādot 
retzemju metālu avotus un mazinot atkarību no lielākajiem izejvielu un retzemju metālu 
piegādātājiem; uzskata, ka šie jautājumi ir jāietver turpmāko ES un ASV augstākā līmeņa 
sanāksmju darba kārtībā;

21. aicina Eiropas Aizsardzības aģentūru saskaņā ar LES 42. panta 3. punktu iesaistīties to 
pasākumu noteikšanā, kas nostiprinātu aizsardzības nozares rūpniecisko un tehnoloģisko 
bāzi attiecībā uz izejvielām. 
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