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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. rõhutab, et kriitilise tähtsusega 
toorainete hankimine on seotud 
geograafilise asukohaga, mis on siiani 
olnud väga sõltuv fossiilsest energiast ning 
kus valitseb süsinikdioksiidi kaudse ja 
otsese lekke oht ning kõlvatu konkurents; 
märgib, et kriitilise tähtsusega toorainete 
hankimist seostatakse sageli potentsiaalselt 
olulise keskkonnamõjuga, nagu 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemine või 
õhu, pinnase ja vee saastumine, ning 
võimalike konfliktidega kohalike 
kogukondadega; rõhutab vajadust minna 
kaevandus- ja rafineerimissektoris üle 
taastuvenergiale; võtab seetõttu teadmiseks 
vajaduse aktiivse tööstuspoliitika järele, et 
toetada sektori ümberkujundamist koos 
juurdepääsuga taskukohastele puhta 
energia allikatele; märgib lisaks, et ELis on 
soodsad tingimused vähese heitega ja 
kestlikuks kaevandamistegevuseks, ning 
palub täiendavalt uurida võimalusi hankida 
tooraineid kriitilise tähtsusega toorainete 
poolest rikastest liikmesriikidest;

2. rõhutab, et kriitilise tähtsusega 
toorainete hankimine on seotud 
geograafilise asukohaga, mis on siiani 
olnud väga sõltuv fossiilsest energiast ning 
kus valitseb süsinikdioksiidi kaudse ja 
otsese lekke oht ning kõlvatu konkurents; 
märgib, et kriitilise tähtsusega toorainete 
hankimist seostatakse sageli olulise 
keskkonnamõjuga, nagu bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemine või õhu, 
pinnase ja vee saastumine, ning võimalike 
konfliktidega kohalike kogukondadega; 
rõhutab vajadust minna kaevandus- ja 
rafineerimissektoris üle taastuvenergiale; 
võtab seetõttu teadmiseks vajaduse aktiivse 
tööstuspoliitika järele, et toetada sektori 
ümberkujundamist koos juurdepääsuga 
taskukohastele puhta energia allikatele; 
märgib lisaks, et ELis on soodsad 
tingimused vähese heitega ja kestlikuks 
kaevandamistegevuseks, ning palub 
täiendavalt uurida võimalusi hankida 
tooraineid kriitilise tähtsusega toorainete 
poolest rikastest liikmesriikidest;
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4. märgib, et tehnoloogiate, sealhulgas 
kujunemisjärgus digirakenduste, 
taastuvelektri tootmise ning 
elektrisõidukite ja kergete 
transpordivahendite akude arendamine ja 
tulevane ulatuslik kasutuselevõtt suurendab 
nõudlust teatavate kriitilise tähtsusega ja 
muude toorainete järele; nõuab, et võetaks 
arvesse asjaolu, et riikide kliima- ja 
digiambitsioonid suurendavad konkurentsi 
ülemaailmsetel turgudel ja koormavad 
veelgi nende toorainete varustuskindlust 
Euroopas;

4. märgib, et tehnoloogiate, sealhulgas 
kujunemisjärgus digirakenduste, 
taastuvelektri tootmise ning 
elektrisõidukite ja kergete 
transpordivahendite akude arendamine ja 
tulevane ulatuslik kasutuselevõtt suurendab 
järsult nõudlust teatavate kriitilise 
tähtsusega ja muude toorainete järele; 
nõuab, et võetaks arvesse asjaolu, et riikide 
kliima- ja digiambitsioonid suurendavad 
konkurentsi ülemaailmsetel turgudel ja 
koormavad veelgi nende toorainete 
varustuskindlust Euroopas;
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40. palub komisjonil lisaks ökodisaini 
nõuetele teha ettepanekud tootekujunduse 
meetmete kohta, mida kohandatakse eri 
tootekategooriatega, et hõlpsalt tuvastada 
ja eemaldada kriitilise tähtsusega 
tooraineid sisaldavaid osi või komponente, 
eriti tarbimisjärgsetest jäätmetest, et 
märkimisväärselt parandada ELis toodetud 
või müüdud kasutuselt kõrvaldatud toodete 
pikaealisust, vastupidavust, parandatavust, 
modulaarsust, korduskasutatavust ja 
ringlussevõetavust; rõhutab, et need 
meetmed peaksid looma ELi ettevõtjatele 
konkurentsieeliseid, ei tohiks tekitada 
neile ebaproportsionaalset 
finantskoormust ning peaksid käivitama 
innovatsiooni;

40. palub komisjonil lisaks ökodisaini 
nõuetele teha ettepanekud tootekujunduse 
meetmete kohta, mida kohandatakse eri 
tootekategooriatega, et hõlpsalt tuvastada 
ja eemaldada kriitilise tähtsusega 
tooraineid sisaldavaid osi või komponente, 
eriti tarbimisjärgsetest jäätmetest, et 
märkimisväärselt parandada ELis toodetud 
või müüdud kasutuselt kõrvaldatud toodete 
pikaealisust, vastupidavust, parandatavust, 
modulaarsust, korduskasutatavust ja 
ringlussevõetavust; rõhutab, et need 
meetmed looksid konkurentsieeliseid ELi 
ettevõtjatele ning märkimisväärseid 
eeliseid tarbijatele ja kogu planeedile;
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50. kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles tagama, et kriitilise tähtsusega 
toorainete kestlik hankimine põhineb 
lähenemisviisil, millega tagatakse 
hoolikalt tasakaal, milles kajastub nii ELi 
suurenenud vajadus kestlikult hangitud 
kriitilise tähtsusega toorainete järele kui 
ka vajadus kaitsta loodust ja bioloogilist 
mitmekesisust;

50. kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles tagama, et loodusvarade säästva 
hankimise puhul võetakse arvesse 
vajadust kaitsta loodust ja bioloogilist 
mitmekesisust, eelkõige keelates 
kaevandamise kaitsealadel, sealhulgas 
merepõhjas;
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56. väljendab heameelt komisjoni 
avaliku pühendumuse üle esitada 
seadusandlik ettepanek äriühingu 
hoolsuskohustuse ja vastutuse kohta 
2021. aastal ning nõuab, et selles 
õigusaktis panustataks inimõiguste ning 
väärtusahelate sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste standardite rikkumistega 
tegelemisse; tuletab meelde oma 
resolutsiooni koos soovitustega 
komisjonile äriühingu hoolsuskohustuse ja 
vastutuse kohta;

56. väljendab heameelt komisjoni 
avaliku pühendumuse üle esitada siduv 
seadusandlik ettepanek äriühingu 
hoolsuskohustuse ja vastutuse kohta 
2021. aastal ning nõuab, et selles 
õigusaktis panustataks inimõiguste ning 
väärtusahelate ja kogu alltöövõtuahela 
sotsiaalsete ja keskkonnaalaste standardite 
rikkumistega tegelemisse; tuletab meelde 
oma resolutsiooni koos soovitustega 
komisjonile äriühingu hoolsuskohustuse ja 
vastutuse kohta;
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70. on veendunud, et ELi õigusaktid ja 
rahvusvahelised konventsioonid peaksid 
takistama kaevandamist kaitsealadel, st 
Natura 2000 aladel ja Ramsari aladel, 
teistel riiklikult kindlaksmääratud ja 
riigiülestel kaitsealadel (nt UNESCO 
maailmapärandi nimistus olevad alad), 
põlisrahvaste ja kogukonna kaitsealadel, 
samuti süvameres ja Arktikas; kutsub 
seetõttu komisjoni üles kaaluma selle 
eesmärgi saavutamiseks linnudirektiivi ja 
elupaikade direktiivi asjakohaste artiklite 
muutmist;

70. on veendunud, et ELi õigusaktid ja 
rahvusvahelised konventsioonid peaksid 
keelama kaevandamise kaitsealadel, st 
Natura 2000 aladel ja Ramsari aladel, 
teistel riiklikult kindlaksmääratud ja 
riigiülestel kaitsealadel (nt UNESCO 
maailmapärandi nimistus olevad alad), 
põlisrahvaste ja kogukonna kaitsealadel, 
samuti süvameres ja Arktikas; kutsub 
seetõttu komisjoni üles kaaluma selle 
eesmärgi saavutamiseks linnudirektiivi ja 
elupaikade direktiivi asjakohaste artiklite 
muutmist;
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75. kutsub komisjoni üles 
mitmekesistama nii palju kui võimalik 
kriitilise tähtsusega toorainete 
tarneallikaid, suurendama ressursitõhusust 
ja vähendama praegust sõltuvust vähestest 
ELi mittekuuluvatest riikidest, toetades 
investeeringuid, mis kaasavad ELi ja 
üleilmseid partnereid ning VKEsid osana 
pikaajalisest rahvusvahelisest 
hankestrateegiast; rõhutab, et selle 
eesmärgi saavutamiseks tuleks tugevdada 
olemasolevaid partnerlusi ja 
kaubanduslepinguid ning luua uusi 
strateegilisi kokkuleppeid või ELi 
ühisettevõtteid ressursirikaste ja muude 
sarnaselt meelestatud tarnivate riikidega 
kooskõlas selgelt määratletud 
prioriteetidega; tervitab seoses sellega 
Kanada, Austraalia ja Tšiiliga 
käimasolevat dialoogi, mille eesmärk on 
tugevdada kaubandussuhteid kriitilise 
tähtsusega toorainete valdkonnas; kutsub 
komisjoni üles järgmisel kriitilise 
tähtsusega materjalide teemalisel ELi, 
USA ja Jaapani vahelisel konverentsil 
koostööd veelgi tugevdama; rõhutab 
vajadust tihedama koostöö järele peamiste 
rahvusvaheliste tarnijatega Lääne-Balkanil, 
Ida-Euroopas, Ladina-Ameerikas ja 
Aafrikas, samuti Hiinaga ja teiste maailma 
lõunapoolsete arenguriikidega;

75. kutsub komisjoni üles 
mitmekesistama nii palju kui võimalik 
kriitilise tähtsusega toorainete 
tarneallikaid, suurendama ressursitõhusust 
ja vähendama praegust sõltuvust vähestest 
ELi mittekuuluvatest riikidest, toetades 
investeeringuid, mis kaasavad ELi ja 
üleilmseid partnereid ning VKEsid osana 
pikaajalisest rahvusvahelisest 
hankestrateegiast; rõhutab, et selle 
eesmärgi saavutamiseks tuleks tugevdada 
olemasolevaid partnerlusi ja 
kaubanduslepinguid ning luua uusi 
strateegilisi kokkuleppeid või ELi 
ühisettevõtteid ressursirikaste ja muude 
sarnaselt meelestatud tarnivate riikidega 
kooskõlas selgelt määratletud 
prioriteetidega; rõhutab vajadust tihedama 
koostöö järele peamiste rahvusvaheliste 
tarnijatega Lääne-Balkanil, Ida-Euroopas, 
Ladina-Ameerikas ja Aafrikas, samuti 
Hiinaga ja teiste maailma lõunapoolsete 
arenguriikidega;
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