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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina naują ES svarbiausiųjų žaliavų veiksmų planą, Europos žaliavų aljanso 
sukūrimą ir tai, kad Komisijos komunikate dėl prekybos politikos peržiūros 
akcentuojamos svarbiausiosios žaliavos; ragina parengti ryžtingą prekybos politiką 
pabrėžiant tiekimo grandinių įvairovės ir atsparumo svarbą ir pirmenybę teikiant 
pasaulinių bei ES mechanizmų gerinimui, kad būtų sukurta Europos pramonei palanki 
prekybos aplinka; 

2. pabrėžia, kad ES prekybos politika atlieka pagrindinį vaidmenį gerinant ES prieigą prie 
svarbiausiųjų žaliavų, įskaitant netauriuosius metalus, pramoninius mineralus, skaldą ir 
biotines medžiagas, kartu skatinant tvarumo standartus, gerą valdymą ir atsakingą 
medžiagų naudojimą; pažymi, kad į ES 2020 m. peržiūrėtą sąrašą įtraukta 30 
svarbiausiųjų žaliavų, įskaitant keturias, įtrauktas pastaruoju metu; be to, pažymi, kad 
didėjanti įtampa tarp svarbiausių galios subjektų atskleidė strateginį ES pažeidžiamumą, 
visų pirma užtikrinant pagrindinius išteklius, įskaitant svarbiausiąsias žaliavas ir 
apdorotas medžiagas, kurios yra labai svarbios ir būtinos siekiant įgyvendinti žaliąjį 
kursą ir užtikrinti skaitmeninę ES ekonomikos pertvarką; pažymi, kad vykdant 
priklausomybės nuo biržos prekių stebėseną ir garantuojant prieigą prie svarbiausiųjų 
žaliavų galima užtikrinti didesnį tvarių tiekimo grandinių atsparumą; pažymi, kad tai 
turėtų būti vienas iš pagrindinių elementų įgyvendinant ES atvirą strateginį 
savarankiškumą;

3. palankiai vertina tai, kad buvo paskelbta atnaujinta naujoji pramonės strategija1, ir jos 
raginimą stiprinti Europos atvirą strateginį savarankiškumą bei naujas partnerystes su 
pramonės ir panašiai mąstančiais tarptautiniais partneriais; palankiai vertina Komisijos 
vykdomą darbą, susijusį su ypatingos svarbos tiekimo grandinėmis, ir pabrėžia, kad 
svarbu suderinti įvairias jos strategijas ir politiką; atkreipia dėmesį į COVID-19 krizės 
atskleistą su ypatingos svarbos tiekimo grandinėmis susijusią riziką ir ragina Komisiją 
priimti ES atsparumo ir tvarios tiekimo grandinės strategiją, kaip tolesnę ES pramonės 
strategijos priemonę, ir nustatyti tiekimo grandines, grindžiamas svarbiausiomis 
žaliavomis, kurių atsparumas ir tvarumas būtų padidintas įvairinant tiekimą, prireikus 
sugrąžinant į kitas šalis perkeltus apdorojimo objektus ir gavybą ir kaupiant atsargas; 
pritaria, kad į Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyvą būtų įtrauktos 
ataskaitų teikimo nuostatos, reikalingos tai analizei atlikti;

4. šiuo požiūriu ragina aktyviau bendradarbiauti investuotojus ir visus suinteresuotuosius 
subjektus, įskaitant pramonės subjektus visoje vertės grandinėje, valstybes nares ir 
regionus, profesines sąjungas, pilietinę visuomenę, mokslinių tyrimų ir technologijų 
organizacijas, investuotojus ir nevyriausybines organizacijas (NVO) tuose ES 
ekonomikos sektoriuose, kuriuos labiausiai paveikė svarbiausiųjų žaliavų tiekimo 
trukdžiai, taikant Europos žaliavų aljanso siūlomą sistemą arba kuriant konkretaus 

1 2021 m. gegužės 5 d. Komisijos komunikatas „Naujosios 2020 m. pramonės strategijos atnaujinimas. 
Bendrosios rinkos stiprinimas siekiant Europos ekonomikos atsigavimo“ (COM(2021)350).
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sektoriaus pramonės ir suinteresuotųjų subjektų aljansus, siekiant pašalinti svarbiausiųjų 
žaliavų tiekimo trūkumus; tokio bendradarbiavimo tikslas turėtų būti analizuoti tiekimo 
grandinės trukdžius, vaidmenį, kurį strateginis atsargų kaupimas galėtų atlikti šalinant 
pažeidžiamumą, ir mokslinių tyrimų, susijusių su naujų tiekimo vietų ir technologijų 
ieškojimu, finansavimą;

5. pažymi, kad svarbu plėsti Europos svarbiausiųjų žaliavų strategijos taikymo sritį, nes 
jos galutinis tikslas – kloti kelią siekiant didesnio saugumo ir tvarumo; pabrėžia, kad 
šios pastangos siekiant didesnio atsparumo turėtų apimti ir jomis turėtų būti 
atsižvelgiama ne tik į svarbiausiąsias žaliavas, bet ir visas žaliavas, įskaitant antrines 
žaliavas, kurios yra strateginė pagrindinių vertės grandinių dalis;

6. susirūpinęs atkreipia dėmesį į Tarptautinės energetikos agentūros 2021 m. prognozę, 
kad pasaulinis svarbiausiųjų žaliavų poreikis energetikos sektoriuje iki 2040 m. gali 
padidėti net šešis kartus dėl naudojimo baterijose, atsinaujinančiosios energijos 
technologijose ir tinklo infrastruktūroje2, ir yra įsitikinęs, kad didelė ES priklausomybė 
nuo svarbiausiųjų žaliavų importo, įskaitant 100 proc. importo priklausomybę nuo kelių 
specializuotų metalų ir retųjų žemių metalų, kenkia jos strateginiam savarankiškumui ir 
geopolitiniams tikslams; pabrėžia, kad ES planai dėl daugelio svarbiausiųjų žaliavų 
tiekimo ir investicijų neatitinka vidaus paklausos, o svarbiausiųjų žaliavų kainos 
nustatomos pasauliniu lygmeniu, todėl ES pramonė patiria didelę tarptautinę 
konkurenciją dėl galimybės gauti svarbiausiųjų žaliavų ir yra pažeidžiama dėl trečiųjų 
šalių taikomų eksporto ribojimo priemonių; pripažįsta, kad dėl pasaulio mastu 
didėjančios paklausos gali augti kainos, ir ragina Komisiją pateikti analizę šiuo 
klausimu; mano, kad šią analizę turėtų papildyti tvirta komunikacijos strategija, kurią 
įgyvendinant piliečiams būtų paaiškinti galimi kompromisai; 

7. todėl ragina Komisiją ne tik stiprinti žaliavų vidaus tiekimo šaltinius, bet ir kuo labiau 
įvairinti svarbiausiųjų žaliavų tiekimo šaltinius, didinti išteklių naudojimo efektyvumą 
ir mažinti dabartinę priklausomybę nuo kelių ES nepriklausančių šalių, plėtojant ne tik 
kasybos pajėgumus, bet ir apdorojimo, rafinavimo ir perdirbimo įrenginius, taip pat 
remiant investicijas, kuriomis įtraukiami Europos ir pasauliniai partneriai ir MVĮ, – tai 
būtų ilgalaikės tarptautinės tiekimo šaltinių strategijos dalis; pabrėžia, kad šio tikslo 
turėtų būti siekiama stiprinant esamas partnerystes ir prekybos susitarimus ir sudarant 
naujus strateginius susitarimus ar kuriant ES bendrąsias įmones su daug išteklių 
turinčiomis ir kitomis panašiai mąstančiomis tiekimo šalimis, laikantis aiškiai apibrėžtų 
prioritetų; šiuo atžvilgiu palankiai vertina vykstantį dialogą su Kanada, Australija ir 
Čile, kurio tikslas – stiprinti prekybos ryšius svarbiausiųjų žaliavų srityje; ragina 
Komisiją toliau stiprinti bendradarbiavimą ES, JAV ir Japonijos konferencijos dėl 
svarbiausiųjų žaliavų sistemoje; pabrėžia, kad reikia glaudžiau bendradarbiauti su 
pagrindiniais tarptautiniais tiekėjais Vakarų Balkanuose, Rytų Europoje, Lotynų 
Amerikoje ir Afrikoje, taip pat su Kinija ir kitomis globaliųjų Pietų besivystančiomis 
šalimis;

8. pabrėžia, kad žaliavų gavyba daugeliu atvejų yra kenksminga aplinkai; todėl mano, kad 
ES žiedinė ekonomika turėtų būti stiprinama skatinant efektyvų išteklių naudojimą, 
didinant pirminių ir antrinių žaliavų perdirbimą, skatinant žiedines tiekimo grandines ir 

2 https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions
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gyvavimo ciklo pabaigos vertės grandines ir pakeičiant bei sumažinant svarbiausiųjų 
žaliavų naudojimą vertės grandinėse, jei įmanoma, pavyzdžiui, pasitelkiant sintetines 
alternatyvas; ragina Komisiją, atsižvelgiant į netikrumą, susijusį su geopolitinės 
padėties raida pasaulyje, ir galimą prekybos įtampą su turtingomis ES 
nepriklausančiomis šalimis gamintojomis dėl aplinkosauginės ir socialinės rizikos, 
įskaitant neišnaudojamą turtą ir didesnes aplinkosaugos veiksmų sąnaudas, sutelkti 
dėmesį ir į svarbiausiųjų žaliavų tiekimo užtikrinimą Europoje kaupiant strategines 
atsargas, jei, remiantis analize, tai būtų tinkama;

9. pabrėžia, kad būsimi ES laisvosios prekybos ir partnerystės susitarimai gali užtikrinti ne 
tik didesnį tiekimo saugumą, bet ir patikimą politinę ir ekonominę sistemą, ir kad į juos 
turėtų būti įtrauktos konkrečios nuostatos dėl svarbiausiųjų žaliavų, kaip Komisija 
paskelbė savo strategijoje „Prekyba visiems“, siekiant skatinti bendradarbiavimą, 
užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinių įsipareigojimų, panaikinti eksporto 
apribojimus ir jų išvengti, taip pat laikytis dabartinių taisyklių, taikomų tiesioginėms 
užsienio investicijoms prieš įsisteigimą ir po jo; ragina Komisiją toliau stiprinti 
laisvosios prekybos susitarimų, įskaitant prekybos ir darnaus vystymosi skyrius, 
stebėseną ir vykdymo užtikrinimą, siekiant užtikrinti, kad prekybos partneriai apibrėžtų 
ir įgyvendintų įsipareigojimus bei nuostatas dėl atsakingo svarbiausiųjų žaliavų tiekimo 
ir kad būtų atsižvelgta į galimus bendruomenėms, kurioms daro poveikį gavybos veikla, 
susirūpinimą keliančius klausimus; pabrėžia, kad tai turėtų būti viena iš prioritetinių už 
prekybos taisyklių laikymosi užtikrinimą atsakingo vyriausiojo pareigūno užduočių; 

10. ragina Komisiją, Europos investicijų banką ir kitas ES institucijas, bendradarbiaujant su 
tarptautiniais partneriais, skatinti ir remti investicijas į tvarias svarbiausiųjų žaliavų 
tiekimo, apdorojimo ir rafinavimo vietas, atitinkančias ES taisykles, taip užtikrinant 
vienodas sąlygas; ragina Komisiją stiprinti bendradarbiavimą tvaraus svarbiausiųjų 
žaliavų tiekimo srityje su ES nepriklausančiomis šalimis, ypač su panašiai mąstančiais 
partneriais, pvz., JAV, pagal esamą ir būsimą ES politiką bei priemones, įskaitant 
plėtros, kaimynystės, vystymosi ir bendradarbiavimo politiką, taip pat dalyvaujant 
Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) veikloje, laikantis pripažintų tarptautinių 
standartų (pvz., Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir JT pagrindinių 
principų) ir pasaulinių pramonės iniciatyvų atsakingo medžiagų naudojimo srityje; 
ragina Komisiją nuosekliai suderinti savo veiksmus dėl žaliavų su kitomis ES darnumo 
skatinimo iniciatyvomis, siekiant sudaryti vienodas sąlygas ir supaprastinti taisyklių 
sąvadą, kad politika neapsunkintų pramonės; 

11. pabrėžia, kad žiedinės ekonomikos stiprinimas Europos Sąjungoje ir ES svarbiausiųjų 
metalų bei mineralų perdirbimo rodiklių gerinimas, kaip reikalaujama žaliųjų ir 
skaitmeninių technologijų srityje, galėtų padėti Europai stiprinti savo atsparumą pagal 
atviro strateginio savarankiškumo siekį; šiuo požiūriu pažymi, kad pereinant prie 
žiedinės ekonomikos ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama pagrindinėms tiekimo 
grandinėms, kur ES ypač stipriai yra priklausoma nuo svarbiausiųjų žaliavų; ragina 
Komisiją daryti pažangą palaikant mūsų santykius su šalimis partnerėmis siekiant 
pasaulinės žiedinės ekonomikos, siūlant Pasaulinį žiedinės ekonomikos aljansą, pateikti 
tarptautinį susitarimą dėl gamtos išteklių valdymo, pradėti diskusiją PPO dėl 
apribojimų, taikomų dėl vietos turinio reikalavimo priemonių žiedinės ekonomikos 
masto didinimui, sudaryti tvirtesnę partnerystę su įvairiais pasaulio regionais, visų 
pirma su Afrika, ir užtikrinti, kad laisvosios prekybos susitarimuose atsispindėtų 
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platesnio užmojo žiedinės ekonomikos tikslai; mano, kad svarbu didinti antrinių 
žaliavų, įskaitant juodųjų metalų laužo ir retųjų žemių metalų, prieinamumą ir kokybę, 
siekiant gerinti svarbiausiųjų žaliavų tiekimo atsparumą ir žiediškumą; 

12. pabrėžia, kad tvari prekyba ir atsakinga kasyba bei tiekimas, taip pat išsamus 
patikrinimas visoje tiekimo grandinėje turi ir toliau būti kertiniai elementai 
įgyvendinant ES svarbiausiųjų žaliavų veiksmų planą; ragina griežčiau taikyti kilmės 
taisykles, siekiant apsaugoti žaliavų gamybą ir užkirsti kelią taisyklių apėjimui 
regionuose, kur veiklos vykdytojams taikomi ne tokie griežti darnumo ir pramonės 
subsidijų reikalavimai; pabrėžia, kad, pradėjus vykdyti bet kokią naują ES rinkoje 
veikiančių įmonių tiekimo veiklą, reikia laikytis Reglamento dėl konflikto zonų 
naudingųjų iškasenų nuostatų, atsakingo tiekimo taisyklių, apibrėžtų Nefinansinės 
informacijos atskleidimo direktyvoje, ir tarptautinių atsakingo biržos prekių tiekimo 
standartų; ragina nustatyti draudimą importuoti svarbiausiąsias žaliavas, susijusias su 
žmogaus ir darbuotojų teisių pažeidimais, pavyzdžiui, priverstiniu ar vaikų darbu;

13. pabrėžia, kad siekiant išvengti taršos iš neformalaus perdirbimo besivystančiose šalyse 
ir sudaryti vienodas sąlygas perdirbimo veiklos vykdytojams, kurie atitinka reikiamus 
saugaus ir veiksmingo perdirbimo standartus, būtina griežčiau kontroliuoti ES 
eksportuojamus pagrindinių svarbiausiųjų žaliavų atliekų srautus, įskaitant elektronikos 
atliekas, baterijas ir eksploatuoti netinkamas transporto priemones, taip pat 
pavojingąsias atliekas, susidarančias išgaunant išteklius; prašo, kad Komisija veiktų 
greitai ir veiksmingai siekdama peržiūrėti ir patikslinti Atliekų vežimo reglamentą, kad, 
taikant griežtesnes priemones ir sustiprintą tikrinimo sistemą, užkirstų kelią neteisėtam 
ir abejotinam atliekų produktų, kurių sudėtyje yra svarbiausiųjų žaliavų, eksportui; 
ragina nustatyti bendruosius reikalavimus, kad atliekos, kurių sudėtyje yra svarbiausiųjų 
žaliavų, būtų eksportuojamos užtikrinant, kad jos paskirties šalyje bus apdorojamos ES 
standartus atitinkančiomis sąlygomis, kad nebūtų prarandami ištekliai vykdant 
neformalaus perdirbimo operacijas, ir tokiu būdu taip pat būtų prisidedama prie 
perėjimo prie žiedinės ekonomikos;

14. pabrėžia, kad visapusiškai veikianti taisyklėmis grindžiama daugiašalė prekybos 
sistema – nepaprastai svarbi siekiant užtikrinti atvirus ir tvarius svarbiausiųjų žaliavų 
prekybos srautus; reiškia susirūpinimą dėl kai kurių PPO narių, įskaitant Kiniją, 
svarbiausiųjų žaliavų eksportui taikomų apribojimų ir primygtinai ragina visas nares 
susilaikyti nuo tokios politikos vykdymo; todėl ragina Komisiją pasinaudoti 
tarptautiniais forumais, kad sumažintų tokius iškreipiančius svarbiausiųjų žaliavų 
eksporto apribojimus; atsižvelgdamas į tai, dar kartą ragina Komisiją padvigubinti savo 
pastangas siekiant plataus užmojo PPO reformos, kad būtų kovojama su tarptautinės 
prekybos iškraipymais ir nesąžininga prekybos praktika, užtikrinama stabili ir 
nuspėjama tarptautinė prekybos aplinka ir garantuojama sąžininga ir veiksminga 
konkurencija visame pasaulyje;

15. palankiai vertina Japonijos, JAV ir Komisijos prekybos ministrų trišalio susitikimo 
bendrą pareiškimą ir pritaria siūlomai pramonės subsidijų apibrėžčiai; palankiai vertina 
tai, kad ši apibrėžtis naudojama ne tik PPO sutartyje dėl subsidijų ir kompensacinių 
priemonių ir ES antisubsidijų reglamente ir ja suteikiama platesnė subsidijos apibrėžtis; 
mano, kad tokios priemonės yra nepaprastai svarbios siekiant sudaryti vienodas 
tarptautines sąlygas svarbiausiųjų žaliavų srityje, nes pramonės subsidijos, visų pirma 



AD\1235184LT.docx 7/9 PE689.605v02-00

LT

Kinijoje, iškraipo tarptautinę konkurenciją ir todėl kelia rimtą grėsmę ES pramonei bei 
darbuotojams;

16. palankiai vertina bendrą ES ir JAV iniciatyvą spręsti pasaulinių perteklinių plieno ir 
aliuminio pajėgumų problemą ir ragina imtis visapusiškų ir skubių priemonių, kad 
tokios šalys, kaip Kinija, kurios palaiko prekybos iškraipymo politiką, atsiskaitytų dėl 
savo veiksmų; tačiau primena Komisijai, kad kol kas JAV 232 skirsnio tarifai toliau 
visapusiškai galioja ir kad šį klausimą reikia nedelsiant spręsti;

17. pritaria Komisijos vertinimui, kad, jei ES mokėjimai už svarbiausiųjų žaliavų importą, 
būtų atliekami ne kitomis tarptautinėmis valiutomis, bet eurais, atsirastų tam tikrų 
pranašumų, pavyzdžiui, būtų sumažintas kainų svyravimas ir būtų padedama sumažinti 
ES importuotojų ir ES nepriklausančių šalių eksportuotojų priklausomybę nuo 
finansavimo JAV doleriais rinkų;

18. primena, kad ES prekybos politiką sudaro daugiašaliai ir dvišaliai įsipareigojimai, taip 
pat autonominės priemonės, todėl: 

– palankiai vertina Komisijos viešą įsipareigojimą 2021 m. pateikti pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl įmonių išsamaus patikrinimo ir įmonių 
atskaitomybės ir primygtinai reikalauja, kad šiuo teisės aktu būtų prisidedama 
prie tokių problemų, kaip žmogaus teisių ir socialinių bei aplinkosaugos 
standartų pažeidimai vertės grandinėse, sprendimo;

– ragina Komisiją ieškoti naujų technologinių sprendimų, kaip pagerinti 
atsekamumą pasaulinėse vertės grandinėse, ir primena, kad taikant blokų 
grandinės technologiją galima prisidėti siekiant šio tikslo;

– taip pat palankiai vertina parengiamąjį darbą kuriant PPO reikalavimus 
atitinkantį pasienio anglies dioksido korekcinį mechanizmą, kurį įdiegus bus 
toliau prisidedama prie vertės grandinių tvarumo ir vienodų sąlygų sukūrimo;

– palankiai vertina Komisijos planus sudaryti tvirtas skatinamąsias tarptautines 
partnerystes, pritariant pasaulinei žaliavų darbotvarkei, kurios tikslas – ES 
partnerystės, kuriomis užtikrinamas tiek tiekimo saugumas, tiek nauda 
vystymuisi;

– ragina Komisiją užtikrinti konkrečias finansines priemones, skirtas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų fondams, visų pirma dėmesį sutelkiant į šiuos klausimus: atliekų apdorojimo 
ir konkretaus bei esminio iš atliekų gautų medžiagų tobulinimo, technologijų ir procesų, 
suteikiančių galimybę išgauti vertingas žaliavas iš kasybos liekanų, šachtų atliekų ir 
sudėtinių srautų.
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