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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

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 kriitilise tähtsusega 
toorainete kestlik hankimine põhineb 
lähenemisviisil, milles peetakse looduse ja 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsmist 
tööstuslikest vajadustest tähtsamaks;
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Punkt 52

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52. ootab, et komisjon esitaks 
täiendavaid üksikasju kriitilise tähtsusega 
toorainete projektide käivitamise kohta 
alternatiivse ärimudelina ja piirkondliku 
tööhõive allikana 
söekaevanduspiirkondades ja muudes 
üleminekupiirkondades;

52. ootab, et komisjon esitaks 
täiendavaid üksikasju sotsiaal- ja 
keskkonnakestlike kriitilise tähtsusega 
toorainete projektide potentsiaali kohta 
alternatiivse ärimudelina ja piirkondliku 
tööhõive allikana 
söekaevanduspiirkondades ja muudes 
üleminekupiirkondades;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

54. rõhutab, et kui Euroopa roheline 
kokkulepe lihtsalt suunab ELi 
kasvuhoonegaaside heite 
kaubanduspartneritele, ei ole sellel 
kliimamuutustele mingit mõju; nõuab 
seetõttu tungivalt, et EL nõuaks 
jõustatavaid mitmepoolseid kokkuleppeid 
globaalse soojenemise ohjeldamiseks ja 
oma keskkonnastandardite eksportimiseks, 
muu hulgas hankimise ja töötlemise 
valdkonnas; on seisukohal, et EL peab 
välja töötama uued kaubandus- ja 
investeerimislepingud, uued finants- ja 
tehnilise abi mudelid ning üldisemalt uue 
lähenemisviisi rahvusvahelisele 
diplomaatiale, mille eesmärk on tagada 
võrdsed tingimused;

54. rõhutab, et kui Euroopa roheline 
kokkulepe lihtsalt suunab ELi 
kasvuhoonegaaside heite 
kaubanduspartneritele, ei ole sellel 
kliimamuutustele mingit mõju; nõuab 
seetõttu tungivalt, et EL nõuaks 
jõustatavaid mitmepoolseid kokkuleppeid 
globaalse soojenemise ohjeldamiseks ja 
oma keskkonnastandardite eksportimiseks, 
muu hulgas hankimise ja töötlemise 
valdkonnas; on seisukohal, et EL peab 
välja töötama uued kaubandus- ja 
investeerimislepingud, mis oleksid 
kooskõlas kõrgeimate kliima- ja 
keskkonnastandarditega ning millesse 
oleksid lisatud valdkonnaülesed 
kestlikkuse nõuded, ning uued finants- ja 
tehnilise abi mudelid ning üldisemalt uue 
lähenemisviisi rahvusvahelisele 
diplomaatiale, mille eesmärk on tagada 
võrdsed tingimused;
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Punkt 73

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

73. väljendab heameelt selle üle, et 
komisjoni teatises kaubanduspoliitika 
läbivaatamise kohta pööratakse tähelepanu 
kriitilise tähtsusega toorainetele; nõuab 
jõulist kaubanduspoliitikat, milles 
keskendutakse tarneahelate 
mitmekesistamisele ja 
vastupidavusvõimele ning seatakse 
prioriteediks üleilmsete ja ELi 
mehhanismide parandamine, et luua ELi 
tööstuse jaoks soodne kaubanduskeskkond;

73. väljendab heameelt selle üle, et 
komisjoni teatises kaubanduspoliitika 
läbivaatamise kohta pööratakse tähelepanu 
kriitilise tähtsusega toorainetele; nõuab 
jõulist kaubanduspoliitikat, milles 
keskendutakse tarneahelate 
mitmekesistamisele ja 
vastupidavusvõimele ning seatakse 
prioriteediks üleilmsete ja ELi 
mehhanismide parandamine, et luua ELi 
tööstuse ja tarnivate riikide jaoks soodne 
ja kestlik kaubanduskeskkond ning tagada 
seejuures kõrged sotsiaal- ja 
keskkonnastandardid; rõhutab, et 
toorainete kaevandamise ja töötlemise 
suhtes kehtivad kestlikkuse nõuded 
peaksid olema niisuguste ainetega 
kauplemise ja neisse investeerimise 
eeltingimuseks;
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Punkt 75

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

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, vähendama tarbimist, 
suurendama ressursitõhusust, edendama 
ringmajandust 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 kindlaks määratud 
prioriteetidega ning eelkõige kestlikkuse 
nõuetega, mis kehtivad toorainete 
kaevandamise ja töötlemise suhtes; 
märgib 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 
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Aafrikas, samuti Hiinaga ja teiste maailma 
lõunapoolsete arenguriikidega; rõhutab, et 
kriitilise tähtsusega toorainete valdkonna 
kaubandusalastes partnerlussuhetes 
tuleks pidada esmatähtsaks 
ressursitõhusust ja 
keskkonnahoidlikumaid alternatiive ning 
nende raames tuleks partneritelt nõuda 
kõrgeimate keskkonna-, sotsiaal- ja 
inimõigustealaste standardite järgimist;
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Punkt 76

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

76. rõhutab, et tulevased ELi 
vabakaubandus- ja partnerluslepingud 
võivad tagada lisaks suuremale 
varustuskindlusele ka usaldusväärse 
poliitilise ja majandusliku raamistiku ning 
et neisse tuleks lisada konkreetsed sätted 
kriitilise tähtsusega toorainete kohta, nagu 
komisjon strateegias „Kaubandus kõigile“ 
välja kuulutas, et edendada koostööd, 
tagada rahvusvaheliste kohustuste täitmine, 
kõrvaldada ekspordipiirangud ja neid 
vältida ning järgida kehtivaid eeskirju, mis 
käsitlevad enne ja pärast ettevõtte 
asutamist tehtavaid välismaiseid 
otseinvesteeringuid; kutsub komisjoni üles 
veelgi tõhustama vabakaubanduslepingute, 
sealhulgas kaubandust ja kestlikku arengut 
käsitlevate peatükkide järelevalvet ja 
jõustamist, tagamaks, et kohustused ja 
sätted kriitilise tähtsusega toorainete 
vastutustundliku hankimise kohta on 
kindlaks määratud ja kaubanduspartnerid 
neid täidavad ning et arvesse võetakse 
kaevandustegevusest mõjutatud 
kogukondade võimalikke muresid; rõhutab, 
et see peaks kuuluma kaubandusvaldkonna 
juhtiva järelevalveametniku esmatähtsate 
ülesannete hulka;

76. rõhutab, et tulevased ELi 
vabakaubandus- ja partnerluslepingud 
võivad tagada lisaks suuremale 
varustuskindlusele ka usaldusväärse 
poliitilise ja majandusliku raamistiku ning 
et neisse tuleks lisada konkreetsed sätted 
kriitilise tähtsusega toorainete kohta, nagu 
komisjon strateegias „Kaubandus kõigile“ 
välja kuulutas, et edendada koostööd, 
tagada rahvusvaheliste kohustuste täitmine, 
kõrvaldada ekspordipiirangud ja neid 
vältida ning järgida kehtivaid eeskirju, mis 
käsitlevad enne ja pärast ettevõtte 
asutamist tehtavaid välismaiseid 
otseinvesteeringuid; on arvamusel, et 
vabakaubanduslepingute energiat ja 
tooraineid käsitlevatesse peatükkidesse 
tuleks lisada kestlikkuse nõuded, muu 
hulgas ka läbipaistvust, osalust, 
jälgitavust ja vastutustundlikku tooraine 
hankimist käsitlevad nõuded, mis oleksid 
spetsiifilised ja sihipärased ning mille 
rikkumise korral saaks määrata karistuse; 
kutsub komisjoni üles veelgi tõhustama 
vabakaubanduslepingute, sealhulgas 
kaubandust ja kestlikku arengut käsitlevate 
peatükkide järelevalvet ja jõustamist, 
tagamaks, et kohustused ja sätted kriitilise 
tähtsusega toorainete vastutustundliku 
hankimise kohta on kindlaks määratud ja 
kaubanduspartnerid neid täidavad ning et 
arvesse võetakse kaevandustegevusest 
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mõjutatud kogukondade võimalikke 
muresid; rõhutab, et see peaks kuuluma 
kaubandusvaldkonna juhtiva 
järelevalveametniku esmatähtsate 
ülesannete hulka;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 76a. tunneb heameelt asjaolu üle, et 
komisjon on võtnud kohustuse teha 
järelhindamine selle kohta, milline on 
ELi lepingute mõju peamistele 
keskkonnaaspektidele, sealhulgas 
kliimale; nõuab konkreetset ajakava ja 
rõhutab, et hindamised peaksid vajaduse 
korral viima kehtivate lepingute 
läbivaatamiseni, et tegeleda tuvastatud 
kahjuliku mõjuga; rõhutab, kui tähtsad 
on vabakaubanduslepingutega 
hõlbustatavate kriitilise tähtsusega 
toorainete kaubavoogudega seoses mõju 
konkreetsed eel-, vahe- ja 
järelhindamised;

Or. en
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Punkt 79

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

79. rõhutab, et täielikult toimiv reeglitel 
põhinev mitmepoolne kaubandussüsteem 
on oluline kriitilise tähtsusega toorainete 
avatud ja kestlike kaubavoogude 
tagamiseks; väljendab muret kriitilise 
tähtsusega toorainete ekspordipiirangute 
kasutamise pärast mõnede WTO liikmete, 
sealhulgas Hiina poolt ning nõuab 
tungivalt, et kõik liikmed hoiduksid sellise 
poliitika järgimisest; kutsub komisjoni 
seetõttu üles kasutama rahvusvahelisi 
foorumeid, et piirata selliseid kriitilise 
tähtsusega toorainete moonutavaid 
ekspordipiiranguid; kordab sellega seoses 
oma üleskutset, et komisjon kahekordistaks 
jõupingutusi WTO ambitsioonikaks 
reformimiseks, et võidelda rahvusvahelise 
kaubanduse moonutuste ja ebaausate 
kaubandustavade vastu, tagada stabiilne ja 
prognoositav rahvusvaheline 
kaubanduskeskkond ning tagada kõikjal 
maailmas aus ja tõhus konkurents;

79. rõhutab, et täielikult toimiv reeglitel 
põhinev mitmepoolne kaubandussüsteem 
on oluline kriitilise tähtsusega toorainete 
avatud ja kestlike kaubavoogude 
tagamiseks; võtab teadmiseks kriitilise 
tähtsusega toorainete ekspordipiirangute 
kasutamise teatavate WTO liikmete, 
sealhulgas Hiina poolt; kutsub komisjoni 
üles kasutama rahvusvahelisi foorumeid, et 
käsitleda selliseid kriitilise tähtsusega 
toorainete moonutavaid 
ekspordipiiranguid; kordab sellega seoses 
oma üleskutset, et komisjon kahekordistaks 
jõupingutusi WTO ambitsioonikaks 
reformimiseks, et võidelda rahvusvahelise 
kaubanduse moonutuste ja ebaausate 
kaubandustavade vastu, tagada stabiilne ja 
prognoositav rahvusvaheline 
kaubanduskeskkond, tagada kõikjal 
maailmas aus ja tõhus konkurents ning 
eelkõige kõrvaldada sellised moonutused 
nagu keskkonnale kahjuliku tegevuse 
toetused, sealhulgas fossiilkütuste 
toetused, mis mitte ainult ei moonuta 
turgusid, vaid suurendavad ka liigset 
tuginemist loodusvarade tarbimisele;

Or. en
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Punkt 81

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

81. väljendab heameelt ELi ja USA 
ühise algatuse üle terase ja alumiiniumi 
üleilmse liigse tootmisvõimsusega 
tegelemiseks ning nõuab laiaulatuslike ja 
viivitamatute meetmete võtmist, et võtta 
vastutusele riigid, nagu Hiina, mis toetavad 
kaubandust moonutavat poliitikat; tuletab 
komisjonile siiski meelde, et praegu 
kehtivad USA paragrahvi 232 kohased 
tariifid täies ulatuses ning et see küsimus 
tuleb kiiremas korras lahendada;

81. väljendab heameelt ELi ja USA 
ühise algatuse üle terase ja alumiiniumi 
üleilmse liigse tootmisvõimsusega 
tegelemiseks ning nõuab laiaulatuslike ja 
viivitamatute meetmete võtmist, et võtta 
vastutusele riigid, nagu Hiina, mis toetavad 
kaubandust moonutavat poliitikat; 

Or. en


