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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par efektīvu Eiropas stratēģiju izejvielu nodrošināšanai
(2011/XXXX(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 2. februāra paziņojumu „Aktuālo jautājumu risināšana 
preču tirgu un izejvielu jomā” (COM(2011)0025),

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 4. novembra paziņojumu „Izejvielu iniciatīva —
apmierināt pamatvajadzības izaugsmei un nodarbinātībai Eiropā” (COM(2008)0699),

– ņemot vērā Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta darba grupas izejvielu 
nodrošinājuma jomā apakšgrupas ziņojumu „Eiropas Savienībai būtiskās izejvielas”1,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 26. janvāra paziņojumu „Resursu ziņā efektīva Eiropa 
— pamatiniciatīva saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” (COM(2011)0021),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 8. marta paziņojumu „Ceļvedis virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. g.” 
(COM(2011)112/4),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 28. oktobra paziņojumu „Integrēta rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetam — prioritāte konkurētspējai un ilgtspējai” (COM(2010)0614),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 6. novembra paziņojumu „Stratēģijas “Eiropa 2020” 
pamatiniciatīva „Inovācijas savienība”” (COM(2010)0546),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 9. novembra paziņojumu „Tirdzniecība, izaugsme un 
pasaules norises — Tirdzniecības politika kā stratēģijas “Eiropa 2020” galvenā 
sastāvdaļa” (COM(2010)0612),

– ņemot vērā 2011. gada 9. marta rezolūciju „Rūpniecības politika globalizācijas laikmetā”2,

– ņemot vērā 2011. gada 3. februāra rezolūciju par elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumiem3,

– ņemot vērā 2010. gada 16. jūnija rezolūciju par ES 20204,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta norādes par tādu minerālu ieguvi, 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0093
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0037
4 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0223.
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kas nav saistīti ar enerģijas ražošanu, un par Natura 20001,

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu, kas pievienots Komisijas 2008. gada 
4. novembra paziņojumam „Izejvielu iniciatīva — apmierināt pamatvajadzības izaugsmei 
un nodarbinātībai Eiropā” (COM(2008)0699) (SEC(2008)2741),

– ņemot vērā Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāta 2009. gada ziņojumu par 
politiku izejvielu jomā2, 

– ņemot vērā Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta pētījumu par vides un 
konkurētspējas savstarpējo saistību3,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada Zaļo grāmatu „ES attīstības politika iekļaujošas 
izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības atbalstam — ES attīstības politikas ietekmes 
palielināšana” COM(2010)0629 galīgā redakcija),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 10. novembra paziņojumu par ES un Āfrikas attiecību 
nostiprināšanu (COM (2010)0634 galīgā redakcija),

– ņemot vērā gaidāmo Komisijas paziņojumu par tirdzniecību un attīstību,

– ņemot vērā pašreiz notiekošo Dohas sarunu kārtu,

– ņemot vērā Āfrikas un ES 2007. gada  kopīgo stratēģiju un Tripoles deklarāciju, kuru 
pieņēma 3. Āfrikas un ES augstākā līmeņa sanāksmē, kas notika 2010. gada 29.–
30. novembrī,

– ņemot vērā PTO patlaban izskatāmo lietu par deviņām izejvielām, kuru pret Ķīnu 
iesniedza ES, ASV un Meksika,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Attīstības 
komitejas, Starptautiskās tirdzniecības komitejas un Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

Stratēģija izejvielu nodrošināšanai

1. atzinīgi vērtē to, ka Komisija, 2008. gadā iesniedzot Izejvielu iniciatīvu (RMI), 
pievērsusies jautājumiem par tām izejvielām, kas nav saistītas ar enerģijas ražošanu un 
lauksaimniecību, 

2. atzīmē Komisijas paziņojumu un tās virzību uz plašāku jautājuma izskatīšanu, nekā tas 
bija RMI gadījumā, jo tiek iekļauti arī jautājumi par preču tirgiem; aicina Komisiju 
pievērst pietiekamu uzmanību gan izejvielu jautājumiem, gan preču tirgu jautājumiem;

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf
2 http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/raw-materials/
3 Pētījums ‘The links between the environment and competitiveness’, Project ENV.G.1/ETU/2007/0041, 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf
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3. atzinīgi vērtē Komisijas darbu, nosakot būtiskās izejvielas (CRM); aicina Komisiju 
turpināt šo darbu, analizējot piegādes ķēdes atkarībā no būtiskās izejvielas, otrreizējas 
pārstrādes jaudu un būtisko izejvielu savstarpējās saistības ar attiecīgajiem parastajiem 
metāliem;

4. norāda uz to, ka efektīva izejvielu politikas pārvaldība ir būtisks faktors, lai nodrošinātu 
efektīvu stratēģiju; uzsver, ka nepieciešama cieša koordinācija Komisijas iekšienē un arī 
starp dalībvalstīm; ierosina izveidot starpdepartamentu darba grupu izejvielu jautājumos, 
kā tas ir Francijā un ASV, lai izstrādātu, uzraudzītu un pārskatītu politikas virzienus, 
nodrošinot stratēģisku saskaņotību un veicinot agrīnā brīdinājuma sistēmas izveidošanu; 
aicina Komisiju atbalstīt koordināciju starp dalībvalstīm ārējās dimensijas jautājumos; 
uzskata, ka gaidāmo paziņojumu par enerģētikas ārējo dimensiju varētu izmantot kā 
iestrādi;

5. uzstāj, ka Eiropas Parlaments ir regulāri jāinformē par notikumu attīstību izejvielu 
jautājumos, iesniedzot  ikgadēju progresa ziņojumu;

Iespējas Eiropas rūpniecībai: resursu efektīva izmatošana, otrreizēja pārstrāde un 
aizstāšana

6. atzīmē, ka problēmas, kas saistītas ar izejvielām sniedz arī iespējas atdzīvināt ES 
rūpniecisko bāzi un palielināt konkurētspēju, izstrādājot vērienīgu rūpniecisko 
jauninājumu stratēģiju; atzīmē, ka vidējā termiņā un ilgtermiņā paaugstināta efektivitāte, 
otrreizēja pārstrāde un resursu taupīgāka izmantošana būs galvenie apstākļi, kas noteiks 
konkurētspēju, ilgtspēju un piegādes nodrošinājumu; atzīmē, ka Komisijai ir jāatbalsta 
sociālie jauninājumi, dzīvesveida pārmaiņas un jaunas koncepcijas, piemēram, ekonoma, 
ķimikāliju noma un kopīga izmantošana; 

7. atzinīgi vērtē Komisijas plānoto pamatiniciatīvu resursu efektīvas izmantošanas jomā; 
aicina Komisiju iekļaut IKP novērtējumā mērķi katru gadu uzlabot resursu izmantošanas 
efektivitāti par 3 %; aicina Komisiju izstrādāt uzticamu metodoloģiju resursu efektīvas 
izmantošanas novērtējumam;

8. uzskata, ka nodoklis par derīgo izrakteņu resursiem nav piemērots līdzeklis, bet aicina 
Komisiju izpētīt, vai nodokļi par ūdens un zemes izmantošanu varētu izrādīties noderīgi;

9. aicina Komisiju piemērot ekodizaina instrumentus arī izejvielām, sadarboties ar 
standartizācijas struktūrām, novērtēt, vai būtu lietderīgi saistībā ar resursu efektīvu 
izmantošanu piemērot „top-runner”, nostiprināt konsultatīvos dienestus resursu efektīvas 
izmantošanas jomā, jo īpaši MVU vajadzībām, un aicina uzņēmumus izmantot  Kopienas 
vides pārvaldības un audita sistēmu (EMAS); aicina Komisiju un dalībvalstis izmantot 
publisko iepirkumu, lai atbalstītu resursu izmantošanas ziņā efektīvus produktus un 
produktus, kuros izmantotas otrreiz pārstrādātas izejvielas; uzsver, ka būtu vērtīgi 
produkta informācijā un ekomarķējumā iekļaut datus par resursu izmantošanu, tādējādi 
dodot iespēju patērētājiem ar savu izvēli ietekmēt tirgu; aicina Eiropas standartizācijas 
struktūras, nosakot standartus, paredzēt tajos arī prasības attiecībā uz resursu efektīvu 
izmantošanu;

10. atzīmē, cik otrreizēja pārstrāde ir nozīmīga siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā; 
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aicina Komisiju uzsākt visaptverošu izejvielu plūsmas analīzi ES, jo īpaši, lai noteiktu 
atkritumu plūsmas;

11. atzīmē, cik svarīgi ir veidot rūpnieciskās sinerģijas otrreizējas pārstrādes jomā, kā arī lai 
palīdzētu uzņēmumiem saprast, kādā veidā viņu enerģija, atkritumi un blakusprodukti 
varētu būt resursi citiem uzņēmumiem; aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt nostādnes, 
kas būtu līdzīgas tai, ko Apvienotā Karaliste īsteno Valsts Rūpnieciskās simbiozes 
programmā;

12. aicina Komisiju izpētīt, vai būtu iespējams atvērt slēgtās izgāztuves, lai pārstrādātu 
potenciālos materiālus izejvielu ieguvei, izmantojot labākās pieejamās tehnoloģijas (BAT), 
kā arī izpētīt ieguves rūpniecības un metalurģisko atkritumu palikušās izgāztuves, lai līdz 
2012. gadam pabeigtu darbu pie ES datu bāzes par ieguves rūpniecības atkritumu 
izgāztuvēm, lai nodrošinātu, ka šie atkritumi tiek apstrādāti, izmantojot BAT un veicinātu 
ēku dzīves cikla pārvaldību, nodrošinot, ka tiek pārstrādāti to celtniecībā izmantotie 
materiāli;

13. aicina Komisiju atbalstīt partnerības ar jaunattīstības valstīm otrreizējas pārstrādes jomā; 
lūdz Komisiju atbalstīt tādus izmēģinājuma produktus, kā bezatkritumu zonas; 

14. prasa, lai Komisija izvērtē, kā Eiropas Investīciju banka varētu palīdzēt samazināt finanšu 
riskus ieguldījumiem otrreizējas pārstrādes uzņēmumos, kas izmanto īpaši novatoriskas 
tehnoloģijas;

15. aicina Komisiju izstrādāt ekonomiskus stimulus otrreizējai pārstrādei, kas patlaban vēl nav 
rentabla, tostarp retzemju metāla (REE) otrreizējai pārstrādei, izpētīt, kā varētu atbalstīt 
otrreizēju izejvielu tirgu, cita starpā, ar zaļajiem sertifikātiem otrreizējām izejvielām, 
ekodizaina prasībām un fiskāliem stimuliem, kā arī nodrošināt, lai kohēzijas politika un 
budžets arī tiktu piemēroti tā, lai veicinātu resursu efektīvu izmantošanu un otrreizēju 
pārstrādi;

16. uzsver, ka jāapkaro nelegāla atkritumu transportēšana un jāizstrādā globāla sertifikācijas 
sistēma otrreizējas pārstrādes uzņēmumiem; atzīmē, ka svarīga ir valstu muitas iestāžu 
sadarbība;  aicina Komisiju izpētīt, vai būtu nepieciešams kolektīvs mehānisms varas 
iestāžu informēšanai par nelegālas transportēšanas plūsmām; lūdz Komisijai pētīt 
atkritumu nelegālās plūsmas; lūdz Komisiju veicināt to, lai muitas deklarācijās tiktu 
skaidri nodalītas jaunas preces un lietotas preces, risinot šo problēmu Kopienas muitas 
kodeksa modernizācijas īstenošanas noteikumos (MCCC-IP);

17. aicina Komisiju noteikt prioritātes un, izmantojot 7. un 8. pamatprogrammas līdzekļus, 
piešķirt finansējumu pētījumiem par aprites ciklu attiecībā uz otrreizēju pārstrādi, 
aizstāšanu un resursu efektīvu izmantošanu, jo īpaši attiecībā uz būtiskajām izejvielām, 
piemēram, retzemju metāliem;  uzstāj, ka liela nozīme būtu Eiropas jauninājumu 
partnerībai izejvielu jomā; aicina Komisiju izveidot šādu partnerību 2011. gadā; 

18. pauž nožēlu par to, ka paziņojumā nav iekļauti jautājumi par aizstāšanu; tādēļ aicina 
Komisiju izvērst darbu pie šā jautājuma, jo īpaši attiecībā uz retzemju metāliem, rodot 
līdzekļus pētījumu finansējumam;
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Ilgtspējīga piegāde ES

19. atzinīgi vērtē sadarbību saistībā ar valstu ģeoloģiskajiem apsekojumiem, kā arī Eiropas 
izejvielu gadagrāmatas (ERMY) publicēšanu; uzsver, ka tajā jāiekļauj arī dati par 
otrreizējām izejvielām un šo izejvielu ieguvi pilsētvidē; lūdz Komisiju izvērtēt, vai 
nepieciešams ES ģeoloģiskais dienests, kas apkopotu valstu apsekojumu rezultātus un 
vajadzības gadījumā sadarbotos ar starptautiskajiem partneriem; atbalsta Komisijas darbu, 
uzlabojot ES ģeoloģisko zināšanu bāzi; aicina Komisiju publicēt Savienības resursu karti;

20. atkārtoti apliecina, ka Natura 2000 vadlīnijas paredz pienācīgus nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem jāveic tādu izejvielu ieguve, kas nav saistīta ar enerģijas ražošanu; atzīmē, ka 
prakses noteikumi ir nozīmīgi instrumenti, lai nodrošinātu tehniski, sociāli un vides ziņā 
nevainojamu rīcību; aicina Komisiju aizsargāt vides ziņā jutīgas teritorijas, kurās varētu 
atrasties izejvielas, piemēram, Arktiku, Barenca jūru un Grenlandi;

21. atzīmē pētniecības un izstrādes nozīmību, lai nodrošinātu ilgtspējīgu ieguves rūpniecību, 
tādējādi mazinot slogu videi un negatīvu sociālu ietekmi;

22. uzsver, cik nozīmīgas ir prasmes un apmācība, kā arī, cik liela ir ģeologu un inženieru 
nozīme; aicina Komisiju, šajā sakarā iesaistīties ciešā dialogā ar darba tirgus partneriem;

Taisnīga un ilgtspējīga izejvielu starptautiskā piegāde 

23. atzinīgi vērtē ES vēlmi veidot diplomātiju izejvielu jomā, jo īpaši saistībā ar būtiskajām 
izejvielām; uzskata, ka prioritārie pasākumi retzemju metālu jomā ir jāizstrādā jau 
vistuvākajā laikā;

24. uzskata, ka resursu iegāde ir uzņēmumu pienākums; tomēr aicina Komisiju apsvērt, kādā 
veidā, kas nebūtu finansiāls, varētu atbalstīt tādas koncepcijas kā Eiropas izejvielu 
pārvaldītājsabiedrība;

25. aicina Komisiju izvērtēt PTO lietas pret Ķīnu rezultātus un arī turpmāk, attiecīgos 
gadījumos,  izmantot PTO mehānismus;

26. atzīmē, cik nozīmīgas ir Āfrikas–ES attiecības un Adisabebas 2010. gada jūnija nolīgums; 
uzstāj, ka šīs partnerības pamatā ir jābūt abpusējām interesēm;

27. pauž nožēlu, ka paziņojumā nav minēti citi reģioni un valstis; aicina Komisiju veidot arī 
citas abpusēji izdevīgas partnerības ar resursiem bagātām valstīm; uzskata, ka ES būtu 
jāpiedāvā infrastruktūras – resursu partnerības; aicina ES atbalstīt resursiem bagātas 
jaunattīstības valstis, attīstot šo valstu zināšanas par ģeoloģiskajiem jautājumiem; šajā 
sakarā ierosina ģeoloģijas fakultātēs izveidot kopīgi finansētas zinātniskās katedras;

28. pauž bažas par to, ka nav izveidota stratēģija sadarbībai ar Ķīnu; uzsver, ka ar Ķīnu ir 
nepieciešams dialogs tehnoloģiju jautājumos; aicina Komisiju izpētīt, kā būtu iespējams 
izstrādāt kopējus izmēģinājuma projektus ar Ķīnu ilgtspējīgas ieguves rūpniecības, 
aizstāšanas un būtisko izejvielu otrreizējas pārstrādes jomā; 

29. piekrīt tam, ka attīstības politika ir nozīmīga, lai palīdzētu valstīm pārvērst savas resursu 
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bagātības ilgtspējīgā un iekļaujošā izaugsmē, cita starpā, nostiprinot pārvaldību un 
pārredzamību; neuzskata, ka attīstības politika būtu izejvielu diplomātijas instruments; 
piekrīt tam, ka tirdzniecības nolīgumos ir jāparedz vajadzīgā elastība, lai atbalstītu 
jaunattīstības valstis to centienos veidot sasaisti virzībā no ieguves rūpniecības uz vietējo 
rūpniecību;  uzskata, ka šajā sakarā ir jāievēro valstu resursu suverenitāte;

30. aicina Komisiju palīdzēt jaunattīstības valstīm, veidojot to spējas, lai tās varētu pārvarēt 
informācijas asimetriju sarunās par izejvielu un ieguves rūpniecības jomas līgumiem;

31. uzsver, cik nozīmīga ir uzņēmumu sociālā atbildība, lai ārvalstīs tiktu ievēroti augsti 
standarti vides, sociālajā, darba tiesību, kā arī labākās pieejamās tehnoloģijas 
piemērošanas jomā; aicina ES uzņēmumus izstrādāt pienācīgu rīcības kodeksu attiecībā uz 
tiem, kas strādā trešās valstīs; aicina Komisiju jautājumos par izrakteņiem un to saistību ar 
konfliktu finansēšanu ņemt vērā ASV Dodd-Frank likumprojektu; atbalsta Ieguves 
rūpniecības pārredzamības iniciatīvu (EITI); uzskata, ka šie standarti jo īpaši jāpiemēro 
projektiem, kas saņem ES finansējumu, piemēram, EIB finansētajiem projektiem,  šajā 
sakarā aicina Komisiju nostiprināt izcelsmes noteikšanas tehnoloģiju un, pamatojoties uz 
pieredzi tantalīta izcelsmes noteikšanā, veicināt izmēģinājuma projektus; 

32. atzinīgi vērtē ESAO, G8 un G20 darbu izejvielu un ilgtspējības jomā; atbalsta to, ka 
sarunās tiek iesaistītas arī valstis, kas nav ESAO dalībnieces; aicina izveidot stratēģisku 
sadarbību būtisko izejvielu jomā starp ES, ASV un Japānu, lai dalītos datos par 
pieprasījumu un piedāvājumu, izstrādātu kopīgas prognozes, apmainītos ar labākajām 
praksēm, analizētu piegāžu ķēdes, pētītu iespējas veidot kopīgus stratēģiskos krājumus un 
veiktu kopīgus pētniecības un izstrādes projektus;  aicina Komisiju izpētīt, vai būtu 
iespējams izstrādāt starptautisku statistikas iniciatīvu attiecībā uz  būtiskajām izejvielām, 
par pamatu ņemot kopīgās organizāciju datu iniciatīvas piemēru (JODI); 

o

o o

33. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstīm.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Eiropas rūpniecībai ir jāsaskaras ar aizvien pieaugošām grūtībām izejvielu piegāžu jomā. Tas 
jo īpaši attiecas uz 14 būtiskajām izejvielām, kuras identificējusi Eiropas Komisija. 
Pieaugošais pieprasījums pasaulē līdztekus krājumu trūkumam, kuru izraisa ilgie 
sagatavošanās darbi ieguves rūpniecībā, kā arī resursiem bagāto valstu noteiktie eksporta 
ierobežojumi ne tikai ārkārtīgi paaugstina, bet arī var novest pie tā, ka samazināsies piegādes. 
Turklāt ES ir ļoti atkarīga no daudzu izejvielu, jo īpaši būtisko izejvielu, eksporta. Retzemju 
metāli ir jo īpašs gadījums, jo Ķīna kontrolē 97 % no ieguves pasaulē un samazina to 
eksportu.

Tas ir svarīgi, jo Eiropas Savienības rūpnieciskā nākotne lielā mērā ir atkarīga no šādām ar 
enerģijas ieguvi vai lauksaimniecību nesaistītām izejvielām. Šie resursi ir īpaši nozīmīgi 
pārejā uz zemas oglekļa emisijas un ilgtspējīgu ekonomiku, jo tie tiek izmantoti augsto 
tehnoloģiju izstrādājumos, piemēram, katalizatoros, akumulatoros un enerģijas ražošanā no 
atjaunojamiem resursiem.

Turklāt resursu trūkums var saasināt situāciju starptautiskajā politikā, kā rezultātā varētu 
uzliesmot cīņa par resursiem un palielināties domstarpības starp resursiem bagātām un 
resursiem nabagām valstīm. Neviena no pusēm negūtu labumu šādā situācijā. Tāpēc jāizstrādā 
jauna pieeja tam, kā risināt jautājumus par izejvielām, kas nav saistītas ar enerģijas ieguvi vai 
lauksaimniecību, jo īpaši par izejvielām, kuras uzskatāmas par visbūtiskākajām, un šo pieeju 
jāizstrādā novatoriski, kā arī lai veicinātu jauninājumus, tādējādi izvairoties no spēlēm, kurās 
neviens nav uzvarētājs. 

Šajā sakarā Izejvielu iniciatīva ir nozīmīgs pirmais solis. Eiropas Savienībai ir jāizstrādā 
saskaņota un mērķtiecīga stratēģija, kurā noteikti prioritārie pasākumi, jo īpaši attiecībā uz 
visbūtiskākajām izejvielām. Lai to panāktu, Eiropas Komisijai ir ne tikai jānošķir divas lietas 
— atbilstīga pievēršanās izejvielu iniciatīvai un pievēršanās preču tirgiem, bet arī jāizveido 
darba grupa izejvielu jautājumos, kurā būtu iekļauti visi attiecīgie ĢD. Šādai 
starpdepartamentu darba grupai ir jāizstrādā prioritārie pasākumi attiecībā uz būtiskajām 
izejvielām, jo īpaši retzemju metāliem, kā arī jānodrošina stratēģiska kohēzija.  Francija un 
ASV jau ir izveidojušas šādas darba grupas. 

Rūpniecisko jauninājumu stratēģija izejvielu un konkurētspējas nodrošināšanai

Ikvienai stratēģijai izejvielu jomā galu galā ir jāpievēršas tam, kā veicināt jauninājumus 
attiecībā uz to, kā Eiropas rūpniecība izmanto izejvielas, jo tādējādi būs iespējams būtiski 
uzlabot mūsu konkurētspēju, ilgtspējību un piegādes nodrošinājumu. Ar izejvielām saistītās 
problēmas ir jāpārvērš iespējās atdzīvināt Eiropas rūpniecisko jaudu, izmantojot mūsu 
potenciālu jauninājumu, kā arī pētniecības un izstrādes jomā — tas ir viens no galvenajiem 
aspektiem Komisijas Jauninājumu Savienības pamatiniciatīvā, Rūpniecības politikā Eiropai, 
Resursu efektīvas izmantošanas pamatiniciatīvā un jauninājumu partnerībā izejvielu jomā. Ja 
citas valstis ar mums konkurē izejvielu jomā, mums jāpievērš galvenā uzmanība tam, kas mūs 
dara stiprus — mūsu spējā izstrādāt jauninājumus un mūsu spēcīgajās tradīcijās pētniecības 
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un izstrādes jomā.

Izšķiroši svarīgi būs izmantot šo spēku resursu efektīvas izmantošanas, noslēgtas sistēmas 
otrreizējās pārstrādes, aizstāšanas un ilgtspējīgas ieguves rūpniecības jomās. Vācijas 
Materiālu efektivitātes aģentūra, piemēram, ir aprēķinājusi, ka uzlabojot rūpnieciskos 
procesus varētu ietaupīt aptuveni 100 miljardus eiro gadā. Tādējādi samazinot izmaksas, 
varētu būtiski palielināt konkurētspēju. Tas vienlaicīgi samazinātu CO2 emisijas un resursu 
izmantošanu, tādējādi palielinot mūsu nodrošinātību ar resursiem, jo tiktu samazināts 
pieprasījums. Tas pats attiecas arī uz otrreizēju pārstrādi, kas pozitīvi ietekmē cīņu pret 
klimata pārmaiņām. Piemēram, atbilstīgi nozares datiem — ražojot alumīniju no otrreizējām 
izejvielām, siltumnīcefekta gāzu emisija ir par 95 % zemāka, nekā ražojot to no sākotnējām 
izejvielām.  Otrreizējas pārstrādes jomā ir arī pieejami liela apjoma resursi, ko varētu iegūt no 
atkritumiem pilsētās. Ir iespējams iet pat vēl tālāk un, iespējams, iegūt izejvielas no vecām 
atkritumu izgāztuvēm.  Atbilstīgi nozares sniegtajiem datiem — ja tikai 4 % izgāztuvju būtu 
metāli un materiāli otrreizējai pārstrādei, jau Vācijā vien būtu iespējams atgūt miljoniem 
tonnas. Visbeidzot jāpiemin, ka otrreizējas pārstrādes nozare nodrošina lielu darbavietu 
skaitu, un var radīt vēl arī daudz jaunas. Šajā sakarā ir svarīgi atbalstīt un nostiprināt šo 
nozari, cita starpā, nodrošinot, ka salīdzinājumā ar sadedzināšanu, pārstrādei tiek piešķirta 
prioritāte.

Citas valstis jau ir veikušas vērienīgus pasākumus. Piemēram, Japāna ir jau izlēmusi piešķirt 
gandrīz 1 miljardu eiro, lai panāktu, ka otru miljardu iegulda privātais rūpniecības sektors, 
tādējādi risinot resursu efektīvas izmantošanas, otrreizējas pārstrādes, kā arī citus jautājumus, 
un nostiprinātu tās pozīcijas retzemju metālu jomā. Šajā sakarā tā ir noteikusi provizorisku 
mērķi tuvākajos gados par vienu trešdaļu samazināt retzemju metālu izmantošanu. 

Eiropas Savienībai jānodrošina, ka to neapsteidz konkurētspējīgākas valstis, kuras resursus 
izmanto efektīvāk. Mūsu rīcībā ir daudzi politikas pasākumi, ar kuriem nosargāt 
konkurētspēju nākotnē, cita starpā, ekodizains, 7. un 8. pamatprogrammas finansējums, 
otrreizējas pārstrādes politika, kā arī citi radoši ekonomiski stimuli, lai palielinātu tik 
nepieciešamo efektivitāti resursu un izejvielu jomā.

Šajā sakarā Jauninājumu partnerība izejvielu jomā kļūst jo īpaši nepieciešama. Aizstāšana arī 
ir būtisks aspekts, kas nepārprotamāk jāiekļauj Eiropas Komisijas Izejvielu iniciatīvā. Tas pats 
attiecas uz dzīvesveida maiņu un sociālajiem jauninājumiem, piemēram, ekonomu un kopīgu 
izmantošanu. Lai nodrošinātu skaidru redzējumu, ir svarīgi noteikt sākotnējos mērķus. ES ir 
jānosaka ikgadējais resursu efektivitātes mērķis 3 % apmērā, kā arī mērķis līdz 2050. gadam 
samazināt resursu izmantošanu gadā uz vienu iedzīvotāju par 6–10 tonnām.

Šajā sakarā liela nozīme ir arī ilgtspējīgai ieguves rūpniecībai. Pašsaprotami, ka ES arī ir 
savas izejvielu rezerves, piemēram, retzemju metāli Zviedrijā, un tā  turpina palielināt savu 
ģeoloģisko zināšanu bāzi, izmantojot, piemēram, PRO-MINE projektu. Šo darbu varētu arī 
paplašināt, uzlabojot sadarbību starp Komisijas plānotajiem valstu ģeoloģiskajiem 
apsekojumiem. Līdztekus, ES ir labs pamats — Natura 2000 vadlīniju dokuments, lai veiktu 
saprātīgu tādu izejvielu ieguvi, kas nav paredzētas enerģijas ražošanai. Arī šajā jomā ES 
varētu turpināt izstrādāt ilgtspējīgākas un efektīvākas ieguves rūpniecības tehnoloģijas. Videi 
saudzīgākas ieguves rūpniecības tehnoloģijas būs nozīmīgas jo īpaši tādēļ, ka dažu resursu, 
piemēram, retzemju metālu ieguve var būt saistīta ar radioaktivitāti. Šādas tehnoloģijas, 
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līdztekus augstiem vides un sociālajiem standartiem, nodrošinās ne tikai līdzsvaru starp 
ilgtspēju un piegādes nodrošinājumu, bet arī veicinās Eiropas uzņēmumu reputāciju ārvalstīs, 
ja šie nosacījumi tiks pastāvīgi ievēroti un uzlaboti. Tas galu galā nodrošinās lielākas 
uzņēmējdarbības iespējas resursiem bagātās valstīs, jo tās redzēs, labumus, kādi iegūstami, ja 
valstī darbojas Eiropas uzņēmumi, ievērojot augstus vides un sociālos standartus, pretēji 
citiem uzņēmumiem, kas nav no ES. 

Diplomātija izejvielu jautājumos

Līdztekus rūpniecisko inovāciju stratēģijām, kuru mērķis ir samazināt resursu patēriņu un 
palielināt otrreizējas pārstrādes apjomus un ilgtspējīgam ES piederošam izejvielu 
potenciālam, Eiropas Savienība protams būs arvien atkarīga no ārvalstu izejvielu 
piegādātājiem. Tādēļ diplomātija izejvielu jautājumos ir būtiski nozīmīga.

Šajā sakarā Eiropas Savienībai ir jādibina abpusēji izdevīgas partnerības, kas nodrošinās 
ieguvumus gan resursiem bagātām valstīm, gan pašai ES. Līdztekus Āfrikas–ES partnerībai 
ES jāveicina partnerības arī ar Austrumeiropas, Latīņamerikas vai Āzijas valstīm. Ķīna šajā 
ziņā ir īpaši svarīga, jo tā ražo lielāko daļu no būtiskajiem retzemju metāliem. Jāsaprot arī 
atšķirība starp dažādām valstīm, kā arī šo valstu atšķirīgie ekonomiskās attīstības līmeņi. 
Piemēram, pieeja „infrastruktūra apmaiņā pret resursiem” ir piemērojama tikai ierobežotam 
skaitam jaunattīstības valstu. Šajos gadījumos Eiropas ražotāji var veidot rūpnieciskās kopas, 
sadarbojoties ieguves rūpniecības un  būvniecības uzņēmumiem. Citām, jo īpaši resursiem 
bagātām valstīm, kurām ir augstāks attīstības līmenis, šāds modelis vienkārši nav interesants. 
Šīm valstīm galvenā interesējošā pieeja ir „resursi apmaiņā pret tehnoloģijām un zinātību”. Šo 
pieeju var izmantot arī mūsu attiecībās ar Ķīnu. Piemēram, ka noteiktu īsu laika posmu mums 
nepieciešama piekļuve Ķīnas retzemju metāliem, līdz laikam, kad ASV, Kanāda un Austrālija 
sāk jaunas ieguves rūpniecības darbības. No savas puses, šajā laika periodā Pekina arī ir ļoti 
ieinteresēta augstajās tehnoloģijās, līdz laikam, kad tā būs paaugstinājusi savu tehnoloģiskās 
attīstības līmeni. Pamatojoties uz šādiem apsvērumiem, būtu iespējams noslēgt darījumu. 

Vienlaikus ES ir jāizvērtē, kā, neizmantojot finanšu līdzekļus, atbalstīt izejvielu 
pārvaldītājsabiedrību, kurā būtu iesaistīti daudzi ES uzņēmumi, ar mērķi iepirkt izejvielas. 
Citi uzņēmumi arī gribētu izstrādāt līdzīgu vertikālās integrācijas stratēģiju, lai nostiprinātu 
izejvielu piegāžu drošumu.

Eiropas Komisijai arī jānodrošina, lai ES uzņēmumi, darbojoties ārvalstīs, ievērotu vides un 
sociālos standartus, tādējādi vēl vairāk nostiprinot ES labās attiecības ar resursiem bagātām 
valstīm. Šajā sakarā Eiropas Savienībai jāseko ASV piemēram, ņemot vērā Dodd- Frank
likumprojektu un jāpieprasa, lai uzņēmumi atklātu, vai tie iegūst resursus no konfliktu 
reģioniem, kā arī jāpieprasa, lai ieguves rūpniecības uzņēmumi atklātu savus maksājumus 
ārvalstu valdībām, tādējādi uzlabojot pārredzamību un nodrošinot labu pārvaldi. Turklāt, lai 
varētu piedāvāt uzticību rosinošu partnerības piedāvājumu resursiem bagātām valstīm Eiropas 
Savienība nedrīkst šādiem mērķiem negodīgi izmantot attīstības palīdzību. Tas jo īpaši 
attiecas uz tirdzniecības preferenču vispārējo sistēmu vai uz Eiropas Attīstības fondu. Tas 
jāizmanto gluži pretējiem mērķiem — jāpalīdz resursiem bagātām valstīm atrisināt attiecīgās 
problēmas, piemēram, informācijas asimetriju sarunās par līgumiem izejmateriālu un ieguves 
rūpniecības jomā, jo daudzām valstīm trūkst zināšanu, lai pareizi novērtētu savus dabas 
resursus, kā rezultātā netiek panākti izdevīgi darījumi. 
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Beidzot jāpiemin, bet tas nav mazsvarīgi, ka Eiropas Savienībai jāstrādā kopīgi ar rūpnieciski 
attīstītajām un jaunajām tirgus ekonomikas valstīm, lai veidotu sinerģijas. Līdztekus 
sadarbībai ESAO, G8 un G20, Komisijai jāpiedāvā arī konkrēta sadarbība ar ASV un Japānu.  
Šajā sadarbībā varētu arī paredzēt apmaiņu ar datiem un kopīgas pētniecības un izstrādes 
programmas.

Visbeidzot — lai efektīvi risinātu izejvielu problēmu, Eiropas Savienībai ir nepieciešama 
visaptveroša un integrēta stratēģija, kurā paredzēti īstermiņa un ilgtermiņa mērķi, kurus var 
īstenot gan Savienības iekšienē, gan starptautiski, jo īpaši attiecībā uz būtiskajām izejvielām, 
piemēram, retzemju metāliem. Šo centienu centrā jābūt rūpniecisko jauninājumu stratēģijai, 
kuras pamatā ir resursu efektīva izmantošana un otrreizēja pārstrāde, kas ir vienīgie pasākumi, 
ar kuriem var atbilstīgi risināt trīs galvenās problēmas — nodrošināt konkurētspēju, 
ilgtspējību un piegāžu nodrošinājumu.

APSVĒRUMI

Kaut arī tā nav vispārpieņemta prakse, ņemot vērā apjoma ierobežojumus ziņojuma daļā, 
turpmāk tekstā seko apsvērumi, kurus es plānoju vēlāk iesniegt kā grozījumus:

A. tā kā ES ir nepieciešama spēcīga industriālā bāze un videi draudzīga rūpniecība, kura, lai 
virzītos uz zemas oglekļa emisijas ekonomiku, un saglabātu konkurētspēju, ir ļoti atkarīga 
no izejvielu piegādēm;

B. tā kā visā pasaulē pakāpeniski pieaug pieprasījums pēc izejvielām; 

C. tā kā jaunajām tehnoloģijām attīstoties, turpinās pieaugt pieprasījums pēc šo rūpniecības 
nozaru attīstībai izšķiroši svarīgiem resursiem,

D. tā kā starptautiskais piedāvājums ir daļēji ierobežots eksporta kvotu dēļ, kā arī cenas 
pieaug līdz rekordaugstam līmenim;

E. tā kā tirgi tikai iegūst no taisnīgiem un līdzvērtīgiem konkurences apstākļiem;

F. tā kā pieaugoša konkurence izejvielu jomā var saasināt starptautiskās attiecības un novest 
pie konfliktiem resursu dēļ; 

G. tā kā ar izejvielām saistītie sarežģījumi var pavērt iespējas jaunām novatoriskām 
partnerībām un savstarpēji izdevīgai sadarbībai starp ES un trešām valstīm;

H. tā kā rūpniecisko jauninājumu stratēģija, kura galveno uzmanību pievērš efektivitātes 
palielināšanai un otrreizējai pārstrādei, veicina ilgtspējību, konkurētspēju un piegādes 
pasūtījumu drošumu;

I. tā kā ir absolūti svarīgi laicīgi un izlēmīgi rīkoties, īstenojot efektīvu stratēģiju un 
nodrošinot, ka ar Eiropas izejvielu iniciatīvu tiek sasniegti rezultāti.
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