
AD\1235184LV.docx PE689.605v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

2021/2011(INI)

14.7.2021

ATZINUMS
Sniegusi Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par Eiropas stratēģiju kritiski svarīgo izejvielu jomā 
(2021/2011(INI))

Atzinuma sagatavotājs: Roman Haider

(*) Iesaistītā komiteja — Reglamenta 57. pants



PE689.605v02-00 2/9 AD\1235184LV.docx

LV

PA_NonLeg



AD\1235184LV.docx 3/9 PE689.605v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības 
un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē jauno ES rīcības plānu kritiski svarīgo izejvielu jomā, Eiropas Izejvielu 
alianses izveidi un paziņojumā par tirdzniecības politikas pārskatīšanu likto uzsvaru uz 
kritiski svarīgām izejvielām; aicina īstenot pārliecinošu tirdzniecības politiku, uzsverot 
piegādes ķēžu dažādošanu un noturību un par prioritāti izvirzot globālo un ES 
mehānismu uzlabošanu, lai izveidotu labvēlīgu tirdzniecības vidi Eiropas rūpniecībai; 

2. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai ir būtiska nozīme, lai uzlabotu ES piekļuvi kritiski 
svarīgām izejvielām, tostarp parastajiem metāliem, rūpnieciskajiem minerāliem, 
pildvielām un biotiskajiem materiāliem, vienlaikus veicinot ilgtspējīgus standartus, labu 
pārvaldību un atbildīgu sagādi; norāda, ka ES 2020. gada pārskatītajā sarakstā ir 30 
kritiski svarīgas izejvielas, tostarp četras, kuras tika nesen pievienotas; turklāt norāda, 
ka pieaugošā spriedze starp lielvarām ir atklājusi ES stratēģisko neaizsargātību, jo īpaši 
attiecībā uz to galveno resursu, tostarp kritiski svarīgu izejvielu un pārstrādātu 
materiālu, nodrošināšanu, kuri ir būtiski un nepieciešami, lai īstenotu zaļo kursu un 
garantētu ES ekonomikas digitālo pārkārtošanos; norāda, ka atkarības no precēm 
uzraudzība un piekļuves nodrošināšana kritiski svarīgām izejvielām var nodrošināt 
ilgtspējīgu piegādes ķēžu lielāku noturību; uzsver, ka tam vajadzētu būt vienam no 
galvenajiem elementiem ES atvērtas stratēģiskās autonomijas īstenošanā;

3. atzinīgi vērtē atjauninātās Jaunās industriālās stratēģijas1 publicēšanu un tajā ietverto 
aicinājumu stiprināt Eiropas atvērto stratēģisko autonomiju un jaunas partnerības ar 
rūpniecības nozari un līdzīgi domājošiem starptautiskiem partneriem; atzinīgi vērtē 
Komisijas pašreizējo darbu pie kritiski svarīgām piegādes ķēdēm un uzsver, ka ir svarīgi 
saskaņot dažādās stratēģijas un politikas virzienus; uzsver riskus kritiski svarīgajās 
piegādes ķēdēs, ko atklāja Covid-19 krīze, un aicina Komisiju kā ES Industriālās 
stratēģijas turpinājumu pieņemt ES noturības un ilgtspējīgas piegādes ķēdes stratēģiju, 
nosakot piegādes ķēdes, kuru pamatā ir kritiski svarīgas izejvielas un kuru izturību un 
ilgtspēju palielinātu piegāžu dažādošana, vajadzības gadījumā ražotņu un ieguves 
repatriācija un uzkrāšana; atbalsta tādu ziņošanas noteikumu iekļaušanu, kas 
nepieciešami šādai analīzei saistībā ar Uzņēmumu ilgtspējas informācijas atklāšanas 
direktīvu;

4. šajā saistībā aicina palielināt sadarbību starp ieguldītājiem un visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, tostarp rūpniecības nozares dalībniekiem visā vērtības ķēdē, 
dalībvalstīm un reģioniem, arodbiedrībām, pilsonisko sabiedrību, pētniecības un 
tehnoloģiju organizācijām, ieguldītājiem un NVO tajās ES ekonomikas nozarēs, kuras 
visvairāk ietekmē kritiski svarīgu izejvielu piegādes traucējumi, izmantojot Eiropas 
izejvielu alianses piedāvāto sistēmu vai veidojot nozarei paredzētu rūpniecību un 
ieinteresēto personu apvienības, lai novērstu kritiski svarīgu izejvielu piegādes trūkumu; 
uzskata, ka šādai sadarbībai jābūt vērstai uz piegādes ķēdes traucējumu analīzi, 

1 Komisijas 2021. gada 5. maija paziņojums “2020. gada Jaunās industriālās stratēģijas atjaunināšana: 
veidojot spēcīgāku vienoto tirgu Eiropas atveseļošanai” (COM(2021)0350).
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stratēģisku uzkrājumu veidošanas nozīmi neaizsargātības novēršanā un jaunu ieguves 
vietu un tehnoloģiju izpētes finansēšanu;

5. norāda, ka ir svarīgi paplašināt darbības jomu Eiropas stratēģijai kritiski svarīgo 
izejvielu jomā, kuras galīgais mērķis ir iezīmēt virzību uz lielāku drošību un ilgtspējību; 
uzsver, ka šie centieni sasniegt lielāku noturību ir jāvērš un jāattiecina ne tikai uz 
kritiski svarīgajām izejvielām, bet arī uz visām izejvielām, tostarp otrreizējām 
izejvielām, kas ir galveno vērtības ķēžu stratēģiskā sastāvdaļa;

6. ar bažām norāda uz Starptautiskās Enerģētikas aģentūras 2021. gada prognozi, ka līdz 
2040. gadam enerģētikas nozares globālās vajadzības pēc kritiski svarīgiem minerāliem 
varētu pieaugt pat sešas reizes, saistībā ar to izmantošanu akumulatoros, atjaunojamo 
energoresursu enerģijas tehnoloģijās un tīkla infrastruktūrā2, un pauž pārliecību par to, 
ka ES būtiskā atkarība no kritiski svarīgu izejvielu importa, tostarp 100 % atkarība no 
vairāku īpašu metālu un retzemju metālu importa, grauj tās stratēģisko autonomiju un 
ģeopolitiskos mērķus; uzsver, ka, tā kā daudzu ES kritiski svarīgu izejvielu piegādes un 
ieguldījumu plāni neatbilst tam, kas vajadzīgs iekšējā pieprasījuma nodrošināšanai un 
ka kritiski svarīgu izejvielu cenas ir noteiktas globālā līmenī, ES rūpniecība saskaras ar 
lielu starptautisku konkurenci attiecībā uz piekļuvi izejvielām un ir neaizsargāta pret 
trešo valstu veiktiem eksporta ierobežošanas pasākumiem; atzīst, ka globālā 
pieprasījuma pieaugums, visticamāk, izraisīs cenu pieaugumu, un mudina Komisiju 
iesniegt analīzi šajā jautājumā; uzskata, ka šāda analīze būtu jāpapildina ar pārliecinošu 
komunikācijas stratēģiju, izskaidrojot iedzīvotājiem iespējamos kompromisus; 

7. tādēļ aicina Komisiju ne tikai stiprināt izejvielu ieguvi iekšzemē, bet arī iespējami 
vairāk dažādot kritiski svarīgo izejvielu piegādes avotus, palielināt resursu 
izmantošanas efektivitāti un samazināt pašreizējo atkarību no dažām trešām valstīm, 
attīstot ne tikai kalnrūpniecības, bet arī pārstrādes, rafinēšanas un reciklēšanas iekārtas 
un atbalstot ieguldījumus, kuros kā daļa no ilgtermiņa starptautiskas sagādes stratēģijas 
tiek iesaistīti Eiropas un pasaules mēroga partneri un MVU; uzsver, ka šis mērķis būtu 
jāsasniedz, nostiprinot pašreizējās partnerības un tirdzniecības nolīgumus un veidojot 
jaunus stratēģiskus nolīgumus vai ES kopuzņēmumus ar resursiem bagātām valstīm un 
citām līdzīgi domājošām sagādes jomas valstīm, ievērojot skaidri noteiktas prioritātes; 
šajā ziņā atzinīgi vērtē notiekošo dialogu ar Kanādu, Austrāliju un Čīli, tiecoties 
stiprināt tirdzniecības attiecības kritiski svarīgu izejvielu jomā; aicina Komisiju vēl 
vairāk pastiprināt sadarbību, kas tiek veidota ES, ASV un Japānas konferencē par 
kritiski svarīgiem materiāliem; uzsver, ka ir vajadzīga ciešāka sadarbība ar galvenajiem 
starptautiskajiem piegādātājiem Rietumbalkānos, Austrumeiropā, Latīņamerikā un 
Āfrikā, kā arī ar Ķīnu un citām jaunattīstības valstīm globālajos dienvidos;

8. uzsver, ka izejvielu ieguve bieži kaitē videi; tādēļ uzskata, ka jāsekmē ES aprites 
ekonomika, uzlabojot resursu efektivitāti, palielinot primāro un otrreizējo izejvielu 
reciklēšanu, veicinot aprites piegādes ķēdes, sekmējot ekspluatācijas laika beigu 
vērtības ķēdes, kā arī iespēju robežās aizstājot kritiski svarīgās izejvielas un samazinot 
to izmantošanu vērtību ķēdēs, piemēram, izmantojot sintētiskās alternatīvas; aicina 
Komisiju, ņemot vērā neskaidrības, kas saistītas ar ģeopolitiskās situācijas attīstību visā 
pasaulē un iespējamo spriedzi tirdzniecībā ar bagātām trešām ražotājvalstīm vides un 

2 https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions
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sociālo risku dēļ, tostarp balasta aktīvu, kā arī vides rīcības augstāku izmaksu dēļ, 
koncentrēties arī uz kritiski svarīgu izejvielu piegādes nodrošināšanu Eiropā, izveidojot 
stratēģiskus krājumus tur, kur saskaņā ar analīzi to uzskata par lietderīgu;

9. uzsver, ka turpmākie ES brīvās tirdzniecības un partnerattiecību nolīgumi var 
nodrošināt ne tikai lielāku piegādes drošību, bet arī uzticamu politisko un ekonomisko 
satvaru un ka tajos būtu jāiekļauj īpaši noteikumi par kritiski svarīgām izejvielām, kā 
Komisija paziņojusi savā stratēģijā “Tirdzniecība visiem”, lai veicinātu sadarbību, 
nodrošinātu atbilstību starptautiskajām saistībām, likvidētu eksporta ierobežojumus un 
izvairītos no tiem, kā arī ievērotu pašreizējos noteikumus par ārvalstu tiešajiem 
ieguldījumiem pirms un pēc to izveides; aicina Komisiju vēl vairāk uzlabot brīvās 
tirdzniecības nolīgumu, tostarp tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļu, uzraudzību 
un izpildi, lai nodrošinātu, ka tirdzniecības partneri nosaka un ievēro saistības un 
noteikumus par kritiski svarīgu izejvielu atbildīgu ieguvi un ka tiek ņemtas vērā to 
kopienu iespējamās bažas, kuras skar ieguves darbības; uzsver, ka tam vajadzētu būt 
vienam no svarīgākajiem galvenā tirdzniecības nolīgumu izpildes uzrauga uzdevumiem; 

10. aicina Komisiju, Eiropas Investīciju banku un citas ES iestādes sadarbībā ar 
starptautiskajiem partneriem veicināt un atbalstīt investīcijas ilgtspējīgās kritiski svarīgo 
izejvielu ieguves, apstrādes un rafinēšanas vietās, kas atbilst ES noteikumiem, tādējādi 
nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus; aicina Komisiju stiprināt sadarbību 
attiecībā uz kritiski svarīgu izejvielu ilgtspējīgu ieguvi ar trešām valstīm, jo īpaši ar 
tādiem līdzīgi domājošiem partneriem kā ASV, saskaņā ar pašreizējo un turpmāko ES 
politiku un instrumentiem, tostarp paplašināšanās, kaimiņattiecību, attīstības un 
sadarbības politiku, kā arī iesaistoties Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) 
saskaņā ar atzītiem starptautiskiem standartiem (piemēram, Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijas standartiem un ANO Vadošajiem principiem) un globālajām 
rūpniecības iniciatīvām par atbildīgu sagādi; aicina Komisiju saskaņot darbības izejvielu 
jomā ar citām ES iniciatīvām, kas veicina ilgtspēju, nolūkā radīt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un pilnveidot noteikumus tā, lai rīcībpolitika nepārslogotu 
rūpniecību; 

11. uzsver, ka aprites ekonomikas stiprināšana ES teritorijā un ES rādītāju uzlabošana 
zaļajās un digitālajās tehnoloģijās vajadzīgo kritiski svarīgo metālu un minerālu 
reciklēšanā varētu palīdzēt Eiropai uzlabot noturību saskaņā ar centieniem sasniegt 
atvērtu stratēģisko autonomiju; šajā saistībā norāda, ka pārkārtošanās procesā uz aprites 
ekonomiku īpaša uzmanība jāpievērš galvenajām piegādes ķēdēm, kur ES atkarība no 
kritiski svarīgām izejvielām ir īpaši liela; aicina Komisiju virzīties uz priekšu attiecībās 
ar partnervalstīm globālas aprites ekonomikas izveidošanai, ierosinot izveidot Pasaules 
aprites ekonomikas aliansi, nākt klajā ar starptautisku nolīgumu par dabas resursu 
pārvaldību, sākt diskusijas PTO attiecībā uz ierobežojumiem aprites ekonomikas 
izvēršanā, ko rada prasības par vietējo resursu izmantošanu, veidot ciešākas 
partnerattiecības ar dažādiem pasaules reģioniem, jo īpaši ar Āfriku, un nodrošināt, ka 
brīvās tirdzniecības nolīgumi atspoguļo aprites ekonomikas pilnveidotos mērķus; 
uzskata, ka ir svarīgi pastiprināt otrreizējo izejvielu, tostarp melno lūžņu un retzemju 
metālu, pieejamību un augstāku kvalitāti, lai uzlabotu kritiski svarīgo izejvielu piegāžu 
noturību un apritīgumu; 

12. uzsver, ka ilgtspējīgai tirdzniecībai un atbildīgai kalnrūpniecībai un ieguvei, kā arī 
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pienācīgai rūpībai visā piegādes ķēžu garumā joprojām jābūt stūrakmeņiem, īstenojot 
ES rīcības plānu kritiski svarīgo izejvielu jomā; aicina stingrāk izmantot izcelsmes 
noteikumus, lai aizsargātu izejvielu ražošanu un novērstu noteikumu apiešanu reģionos, 
kur operatoriem ir mazāk stingras ilgtspējas un rūpniecības subsīdiju prasības; uzsver, 
ka jebkurām jaunām sagādes darbībām, ko veic uzņēmumi, kuri darbojas ES tirgū, ir 
jāievēro Konflikta zonās iegūtu izrakteņu regula, Nefinanšu informācijas atklāšanas 
direktīvā aprakstītie atbildīgas sagādes noteikumi un starptautiskie standarti atbildīgai 
preču sagādei; aicina aizliegt tādu kritiski svarīgu izejvielu ievešanu, kas saistītas ar 
cilvēktiesību un darba ņēmēju tiesību pārkāpumiem, piemēram, piespiedu darbu vai 
bērnu darbu;

13. uzsver, ka ir vajadzīga stingrāka galveno kritiski svarīgo izejvielu atkritumu plūsmu, 
tostarp elektronikas atkritumu, akumulatoru un nolietotu transportlīdzekļu, kā arī 
resursu ieguves bīstamo atkritumu ES eksporta kontrole, lai novērstu neoficiālas 
reciklēšanas radīto piesārņojumu jaunattīstības valstīs un izveidotu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus reciklēšanas operatoriem, kuri ievēro nepieciešamos standartus 
attiecībā uz drošu un efektīvu reģenerāciju; pieprasa Komisijai strauji un efektīvi 
rīkoties, pārskatot un pārstrādājot Atkritumu pārvadājumu regulu, lai ar pastiprinātiem 
pasākumiem un rūpīgāku pārbaudes sistēmu novērstu kritiski svarīgas izejvielas 
saturošu atkritumu nelikumīgu un apšaubāmu izvešanu; aicina noteikt vispārīgu prasību 
atkritumu produktus, kas satur kritiski svarīgas izejvielas, eksportēt ar garantiju, ka 
galamērķa valstī tie tiks pārstrādāti saskaņā ar ES standartiem līdzvērtīgiem 
nosacījumiem, lai nezaudētu resursus neoficiālās reciklēšanas darbībās, kas arī atbalsta 
pārkārtošanos uz aprites ekonomiku;

14. uzsver, ka pilnībā funkcionējoša, uz noteikumiem balstīta daudzpusēja tirdzniecības 
sistēma ir svarīga, lai nodrošinātu atvērtas un ilgtspējīgas tirdzniecības plūsmas kritiski 
svarīgu izejvielu jomā; pauž bažas par dažu PTO dalībvalstu, tostarp Ķīnas, eksporta 
ierobežojumu izmantošanu kritiski svarīgām izejvielām un mudina visas dalībvalstis 
atturēties no šādas politikas īstenošanas; tādēļ aicina Komisiju izmantot starptautiskus 
forumus, lai samazinātu šādus kropļojošus eksporta ierobežojumus attiecībā uz kritiski 
svarīgām izejvielām; šajā sakarībā atkārtoti aicina Komisiju dubultot centienus virzībā 
uz vērienīgu PTO reformu, lai cīnītos pret starptautiskās tirdzniecības izkropļojumiem 
un negodīgu tirdzniecības praksi, nodrošinātu stabilu un paredzamu starptautisko 
tirdzniecības vidi un garantētu taisnīgu un efektīvu konkurenci visā pasaulē;

15. atzinīgi vērtē Japānas, ASV un Komisijas tirdzniecības ministru trīspusējās sanāksmes 
kopīgo paziņojumu un atbalsta ierosināto rūpniecības subsīdiju definīciju; atzinīgi vērtē 
to, ka šī definīcija pārsniedz PTO Nolīgumu par subsīdijām un kompensācijas 
pasākumiem un ES Antisubsidēšanas regulu, un sniedz plašāku subsīdijas definīciju; 
uzskata, ka šādiem pasākumiem ir izšķirīgi svarīga nozīme vienlīdzīgu starptautisku 
konkurences apstākļu nodrošināšanā kritiski svarīgu izejvielu jomā, jo rūpniecības 
subsīdijas, īpaši Ķīnā, nopietni apdraud ES rūpniecību un darba ņēmējus, jo tās kropļo 
starptautisko konkurenci;

16. atzinīgi vērtē Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu kopīgo iniciatīvu 
novērst globālo tērauda un alumīnija jaudas pārpalikumu un prasa veikt visaptverošus 
un straujus pasākumus, lai sauktu pie atbildības tādas valstis kā Ķīna, kas atbalsta 
tirdzniecību kropļojošu politiku; tomēr atgādina Komisijai, ka pagaidām ASV 
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232. iedaļas tarifi joprojām ir spēkā un ka šis jautājums ir steidzami jāatrisina;

17. piekrīt Komisijas novērtējumam, ka maksājumu veikšanā par ES kritiski svarīgu 
izejvielu importu pārejai no citām starptautiskām valūtām uz euro būtu dažas 
priekšrocības, piemēram, tas pazeminātu cenu svārstības un palīdzētu samazināt ES 
importētāju un trešo valstu eksportētāju atkarību no ASV dolāra finansētajiem tirgiem;

18. atgādina, ka ES tirdzniecības politika ietver daudzpusēju un divpusēju iesaistīšanos, kā 
arī autonomus pasākumus, un tāpēc: 

– atzinīgi vērtē Komisijas publisko apņemšanos 2021. gadā iesniegt likumdošanas 
priekšlikumu par korporatīvo uzticamības pārbaudi un korporatīvo 
pārskatatbildību un uzstāj, lai šie tiesību akti palīdzētu risināt cilvēktiesību un 
sociālo un vides standartu pārkāpumus vērtību ķēdēs;

– aicina Komisiju izpētīt jaunus tehnoloģiskus risinājumus izsekojamības 
uzlabošanai globālajās vērtību ķēdēs un atgādina, ka blokķēdes tehnoloģija var 
palīdzēt sasniegt šo mērķi;

– atzinīgi vērtē arī sagatavošanās darbu, lai izveidotu PTO prasībām atbilstošu 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu, kas pēc ieviešanas vēl vairāk veicinās 
vērtību ķēžu ilgtspēju un vienlīdzīgu konkurences apstākļu panākšanu;

– atzinīgi vērtē Komisijas plānus izveidot spēcīgas un atbalstošas starptautiskas 
partnerības, sekmējot globālu programmu izejvielu jomā, kuras mērķis ir ES 
partnerības, kas nodrošina gan piegādes drošību, gan ieguvumus attīstības jomā;

– aicina Komisiju nodrošināt īpašus finanšu instrumentus pētniecības un 
inovācijas fondiem, kas vērsti šādos virzienos: atkritumu pārstrāde un konkrēti 
un būtiski uzlabojumi attiecībā uz materiāliem, kuri iegūti no atkritumiem, kā arī 
attiecībā uz tehnoloģijām un procesiem, ko izmanto vērtīgu izejvielu ieguvei no 
kalnrūpniecības atlikumiem, sārņiem un kompleksām plūsmām.
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