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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et rahvastiku kasv ning 
üleminek digitaalsele, väga energiatõhusale 
ja kliimaneutraalsele majandusele toob 
kõigi arengustsenaariumide puhul kaasa 
märkimisväärselt suurema nõudluse 
kriitilise tähtsusega toorainete järele21;

_________________
21 Maailmapanga aruanne „Minerals for 
Climate Action: The Mineral Intensity of 
the Clean Energy Transition“; Euroopa 
Komisjoni tuleviku-uuring; OECD aruanne 
„Global Material Resources Outlook to 
2060: Economic Drivers and 
Environmental Consequences“.

B. arvestades, et rahvastiku kasv ning 
üleminek digitaalsele, väga energiatõhusale 
ja kliimaneutraalsele majandusele toob 
kõigi stsenaariumide puhul kaasa 
märkimisväärselt suurema nõudluse 
kriitilise tähtsusega toorainete järele21; 
arvestades, et ELi kriitilise tähtsusega 
toorainete loetellu kantud 30 ainest ainult 
kuue puhul on tulevase nõudluse 
suurenemise eest eeskätt vastutavad 
keskkonnahoidlikud tehnoloogiad ning et 
kriitilise tähtsusega toorainete nõudluse 
suurendamises on tulevikus suurem roll 
muudel sektoritel, näiteks kaitse-, 
õhuruumi-, väetise-, terase- ja 
robootikasektoril21a;
_________________
21 Maailmapanga aruanne „Minerals for 
Climate Action: The Mineral Intensity of 
the Clean Energy Transition“; Euroopa 
Komisjoni tuleviku-uuring; OECD aruanne 
„Global Material Resources Outlook to 
2060: Economic Drivers and 
Environmental Consequences“.

21a Rakendusökoloogia instituudi Öko-
Institut e.V. 14. juuni 2021. aasta 
poliitikaülevaade „Green technologies 
and critical raw materials: Strategies for a 
circular economy“ (Keskkonnahoidlikud 
tehnoloogiad ja kriitilise tähtsusega 
toorained: ringmajanduse strateegiad).
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3. hoiatab, et ELi üleminekul 
kliimaneutraalsusele ei tohiks sõltuvust 
fossiilkütustest asendada sõltuvusega 
toorainetest; rõhutab, et see üleminek 
peaks vähendama ELi sõltuvust 
imporditavatest kriitilise tähtsusega 
toorainetest; rõhutab lisaks, et 
innovatsioon, uued tehnoloogiad, 
ressursside tarbimise minimeerimine ning 
väärtuslike toorainete hoidmine ja 
korduskasutamine ELis võivad aidata 
vähendada sõltuvust kriitilise tähtsusega 
toorainetest;

3. hoiatab, et ELi üleminekul 
kliimaneutraalsusele ei tohiks sõltuvust 
fossiilkütustest asendada sõltuvusega 
toorainetest ning seda ei tohiks kasutada 
õigustusena kriitilise tähtsusega 
toorainete hankimise suhtes kestmatute ja 
sotsiaalselt vastuvõetamatute 
lähenemisviiside rakendamisele; rõhutab, 
et see üleminek peaks vähendama ELi 
sõltuvust imporditavatest kriitilise 
tähtsusega toorainetest; rõhutab lisaks, et 
innovatsioon, uued tehnoloogiad, 
ressursside tarbimise minimeerimine ning 
väärtuslike toorainete hoidmine ja 
korduskasutamine ELis võivad aidata 
vähendada sõltuvust kriitilise tähtsusega 
toorainetest;
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3a. tuletab meelde, et oma 
10. veebruari 2021. aasta resolutsioonis 
uue ringmajanduse tegevuskava kohta 
nõudis parlament 2030. aastaks 
teaduspõhiste siduvate ELi eesmärkide 
seadmist, et vähendada olulisel määral 
ELi materjalide ja tarbimise jalajälge, 
ning märkis, et see jalajälg tuleks 
hiljemalt 2050. aastaks viia vastavusse 
planeedi taluvuspiiridega, kasutades 
selleks näitajaid, mis võetakse uuendatud 
jälgimisraamistiku raames vastu 
2021. aasta lõpuks;
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4a. kutsub komisjoni üles kasutama 
kriitilise tähtsusega toorainete tulevase 
nõudluse prognoosimisel objektiivsemat 
lähenemisviisi, mis hõlmaks realistlikku 
hinnangut selle kohta, mil määral on see 
nõudlus tingitud keskkonnahoidlikest 
tehnoloogiatest muude sektoritega 
võrreldes, ning koostama need nõudluse 
prognoosid nii suht- kui ka 
absoluutarvudes, et saada võimalike 
tarneprobleemide ulatusest realistlik pilt;
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4b. nõuab, et komisjon lisaks oma 
kriitilise tähtsusega toorainete nõudluse 
stsenaariumitesse kõik potentsiaalsed 
ressursside tarbimise minimeerimise 
valikuvõimalused;
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16. kutsub komisjoni üles esitama 
teaduspõhiseid kestlikkuse kriteeriume, et 
määratleda, mis on taksonoomiamääruse 
kohaselt kestlik investeering 
kaevandussektorisse; rõhutab vajadust 
võimaldada ELi kaevandustööstusel 
panustada nii rohe- kui ka 
digiüleminekusse;

16. kutsub komisjoni üles esitama 
teaduspõhiseid ja rangeid kestlikkuse 
kriteeriume, et määratleda, mis on 
taksonoomiamääruse kohaselt kestlik 
investeering kaevandussektorisse; rõhutab, 
et kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe 
alusel võetud kohustustega tuleks kõikide 
kriitilise tähtsusega toorainetega seotud 
toetuste puhul järgida põhimõtet „ära 
tekita kahju“; rõhutab vajadust 
võimaldada ELi kaevandustööstusel 
panustada nii rohe- kui ka 
digiüleminekusse;
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18. kutsub komisjoni, Euroopa 
Investeerimispanka ja teisi ELi 
institutsioone üles andma koostöös 
rahvusvaheliste partneritega tehnilist ja 
strateegilist rahalist toetust pikaajalistele 
strateegilistele kriitilise tähtsusega 
toorainete investeerimisprojektidele, 
sealhulgas leidma uusi vahendeid riskide 
jagamiseks kaevandussektoris, ning 
edendama ja toetama investeeringuid 
kriitilise tähtsusega toorainete kestlikku 
hankimist ja töötlemist ning 
rafineerimiskohti käsitlevatesse 
teadusuuringutesse, et viia need vastavusse 
ELi normide ning kõrgete sotsiaalsete ja 
keskkonnastandarditega, tagades seeläbi 
võrdsed tingimused;

18. kutsub komisjoni, Euroopa 
Investeerimispanka ja teisi ELi 
institutsioone üles andma koostöös 
rahvusvaheliste partneritega tehnilist ja 
strateegilist rahalist toetust pikaajalistele 
strateegilistele kriitilise tähtsusega 
toorainete investeerimisprojektidele ning 
edendama ja toetama investeeringuid 
kriitilise tähtsusega toorainete kestlikku 
hankimist ja töötlemist ning 
rafineerimiskohti käsitlevatesse 
teadusuuringutesse, et viia need vastavusse 
ELi normide ning kõrgete sotsiaalsete ja 
keskkonnastandarditega, tagades seeläbi 
võrdsed tingimused;
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22. peab kahetsusväärseks, et 
strateegiliste varude loomine ei ole veel 
tegevuskava osa, ning kutsub komisjoni 
üles keskenduma ka kriitilise tähtsusega 
toorainete varude tagamisele ELis, 
ergutades liikmesriike korraldama 
strateegiliste varude kogumist 
koordineeritud lähenemisviisi osana, kui 
analüüsides seda asjakohaseks peetakse; 
on veendunud, et strateegiliste varude 
loomine koos muude strateegiliste 
meetmetega aitab vähendada kriitilise 
tähtsusega toorainetega seotud sõltuvust; 
rõhutab, et kättesaadavuse suurendamine 
peaks käima käsikäes nõudluse 
vähenemisega, uurides kogu 
väärtusahelat – ülesehitust, toimimist ja 
olelusringi lõppu;

22. peab küsitavaks kriitilise 
tähtsusega toorainete varude loomise 
kasulikkust ning on veendunud, et varude 
loomine võib töötada oma eesmärgile 
vastu, kuna see võib pärssida ELis 
tehnoloogilist innovatsiooni, tänu millele 
võib mõni kriitilise tähtsusega tooraine 
minetada oma asjakohasuse; on 
veendunud, et niisuguste kriitilise 
tähtsusega toorainete varude loomine, mis 
võivad oma asjakohasuse minetada, võib 
seetõttu tuua kaasa avaliku sektori 
rahaliste vahendite raiskamise;
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42. märgib, et kuigi nutikas tootedisain, 
materjalide korduskasutamine, 
ringlussevõetud materjalidega asendamine 
ning materjalide kasutamise ja 
tarbimisjalajälje vähendamise edendamine 
võib esmast nõudlust märkimisväärselt 
vähendada ning selle potentsiaali tuleks 
täielikult ära kasutada, on vaja 
vastutustundlikku ja kestlikku kriitilise 
tähtsusega toorainete hankimist koos 
eelneva mõjuhinnanguga, et leevendada 
võimalikku sotsiaalset ja keskkonnamõju, 
kui kriitilise tähtsusega toorainete 
hankimist ei ole võimalik nimetatud 
meetmetega majanduslikult elujõulisena 
hoida või kui see tooks kaasa madalama 
kvaliteediga tooted;

42. märgib, et nutikas tootedisain, 
materjalide korduskasutamine, 
ringlussevõetud materjalidega asendamine 
ning materjalide ja tarbimise jalajälje 
vähendamise edendamine võib esmast 
nõudlust märkimisväärselt vähendada ning 
selle potentsiaali tuleks täielikult ära 
kasutada; rõhutab, et vastutustundlikku ja 
kestlikku kriitilise tähtsusega toorainete 
hankimist koos eelneva mõjuhinnanguga, 
et leevendada võimalikku sotsiaalset ja 
keskkonnamõju, võib kaaluda vaid 
niisuguses ulatuses ja siis, kui kriitilise 
tähtsusega toorainete nõudlust ei ole 
võimalik nimetatud meetmetega 
rahuldada;
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43. rõhutab, et toorainete esmase ja 
teisese hankimise suhtes kehtivad ELis 
rangeimad keskkonna- ja sotsiaalsed 
standardid kogu maailmas, mida tuleb 
nõuetekohaselt jõustada, see valdkond 
pakub tuhandeid kõrget kvalifikatsiooni 
nõudvaid töökohti ning on rohe- ja 
digipöörde vältimatu eeltingimus; kutsub 
seetõttu kõiki osalisi üles edendama 
vastutustundlikke ja kestlikke kriitilise 
tähtsusega toorainete hankimise projekte 
ELis, et toetada kohalikku tootmist ja 
suurendada teadlikkust väljastpoolt ELi 
imporditud kriitilise tähtsusega toorainete 
keskkonnajalajälje kohta; on seisukohal, 
et see peab toimuma avatud, läbipaistva ja 
teaduspõhise protsessi kaudu, kuhu on 
varakult kaasatud asjaomased sidusrühmad 
ja kohalikud kogukonnad;

43. on veendunud, et ELis toimuva 
toorainete esmase ja teisese hankimise 
suhtes peaksid kehtima maailma 
rangeimad keskkonna- ja sotsiaalsed 
standardid, mida tuleb nõuetekohaselt 
jõustada, ning et see valdkond pakub 
tuhandeid kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid 
töökohti ning on rohe- ja digipöörde 
vältimatu eeltingimus; kutsub seetõttu 
kõiki osalisi üles edendama 
vastutustundlikke ja kestlikke kriitilise 
tähtsusega toorainete hankimise projekte 
ELis, et toetada kohalikku tootmist ja 
suurendada teadlikkust väljastpoolt ELi 
imporditud kriitilise tähtsusega toorainete 
keskkonnajalajäljest; on seisukohal, et see 
peab toimuma avatud, läbipaistva ja 
teaduspõhise protsessi kaudu, kuhu on 
varakult kaasatud asjaomased sidusrühmad 
ja kohalikud kogukonnad;
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