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Grozījums Nr. 1
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. uzsver, ka potenciālos ar ārējām 
atkarībām saistītos riskus vēl vairāk 
samazina ES atvērtās ekonomikas 
integrācija efektīvā un godīgā globālā 
tirdzniecības sistēmā; globālā tirdzniecība 
var būtiski palīdzēt dažādot piegādes 
avotus un uzturēt pieprasījumu pēc mūsu 
rūpniecības produkcijas, palīdzot mazināt 
iespējamos satricinājumus un 
traucējumus, kas ietekmē ES iekšējās 
vērtību ķēdes, kā arī panākt, ka ES spēj 
nodrošināt savu iekšējo pieprasījumu, ja 
strauji pieaug pieprasījums pēc 
konkrētām precēm;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
-1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.a atgādina, ka vairākas tehnoloģijas, 
kuras tiek uzskatītas par būtiski svarīgām, 
lai sasniegtu zaļā kursa mērķus, ir pilnībā 
atkarīgas no konkrētām trešām valstīm; 
zaļā un digitālā pārkārtošanās līdz 2050. 
gadam radīs krasu Eiropas pieprasījuma 
pieaugumu pēc konkrētām kritiski 
svarīgām izejvielām;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
-1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.b uzsver, ka ir svarīgi saskaņot 
Eiropas stratēģiju kritiski svarīgo izejvielu 
jomā ar ES Jauno industriālo stratēģiju 
un atjaunoto ES tirdzniecības politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel 
Mato

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē jauno ES rīcības 
plānu kritiski svarīgo izejvielu jomā un 
uzsver, ka ES tirdzniecības politikai var 
būt būtiska loma un ar to var uzlabot ES 
piekļuvi šīm izejvielām; atzīmē – Covid-19 
uzliesmojums parādīja, ka atsevišķu 
svarīgu produktu globālās vērtības ķēdes 
nav pietiekami noturīgas, un līdz ar to 
kritiski svarīgo izejvielu jomā ir 
vajadzīgas stabilākas un noturīgākas 
piegādes ķēdes;

1. atzinīgi vērtē jauno ES rīcības 
plānu kritiski svarīgo izejvielu jomā, 
Eiropas Izejvielu alianses (ERMA) 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; uzsver, ka ES 
tirdzniecības politikai ir būtiska loma, 
uzlabojot ES piekļuvi visām kritiski 
svarīgām izejvielām, tostarp parastajiem 
metāliem, rūpnieciskajiem minerāliem, 
pildvielām un biotiskajām izejvielām; 
atzīmē, ka traucējumi pasaules mēroga 
piegādes ķēžu darbībā, ko izraisīja Covid-
19 pandēmija, un pieaugošā spriedze 
starp lielvarām, ir atklājusi ES stratēģisko 
neaizsargātību, jo īpaši tādu galveno 
resursu nodrošināšanā, kas nepieciešami, 
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lai īstenotu zaļo kursu un nodrošinātu ES 
ekonomikas digitālo pārkārtošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Marek Belka

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē jauno ES rīcības 
plānu kritiski svarīgo izejvielu jomā un 
uzsver, ka ES tirdzniecības politikai var būt 
būtiska loma un ar to var uzlabot ES 
piekļuvi šīm izejvielām; atzīmē – Covid-19 
uzliesmojums parādīja, ka atsevišķu 
svarīgu produktu globālās vērtības ķēdes 
nav pietiekami noturīgas, un līdz ar to 
kritiski svarīgo izejvielu jomā ir vajadzīgas 
stabilākas un noturīgākas piegādes ķēdes;

1. atzinīgi vērtē jauno ES rīcības 
plānu kritiski svarīgo izejvielu jomā un 
uzsver, ka ES tirdzniecības politikai var būt 
būtiska loma un ar to var uzlabot ES 
piekļuvi šīm izejvielām; norāda, ka ES 
2020. gada pārskatītajā sarakstā ir 30 
kritiski svarīgas izejvielas, tostarp četras 
nesen pievienotas izejvielas; atzīmē ― 
Covid-19 uzliesmojums parādīja, ka 
atsevišķu svarīgu produktu globālās 
vērtības ķēdes nav pietiekami noturīgas, un 
līdz ar to kritiski svarīgo izejvielu jomā ir 
vajadzīgas stabilākas un noturīgākas 
ilgtspējīgas piegādes ķēdes; norāda, ka 
preču atkarības uzraudzībai un piekļuves 
kritiski svarīgām izejvielām 
nodrošināšanai vajadzētu būt vienam no 
galvenajiem elementiem ES atvērtas 
stratēģiskās autonomijas īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Roman Haider

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē jauno ES rīcības 
plānu kritiski svarīgo izejvielu jomā un 

1. atzinīgi vērtē jauno ES rīcības 
plānu kritiski svarīgo izejvielu jomā un 
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uzsver, ka ES tirdzniecības politikai var būt 
būtiska loma un ar to var uzlabot ES 
piekļuvi šīm izejvielām; atzīmē – Covid-19 
uzliesmojums parādīja, ka atsevišķu 
svarīgu produktu globālās vērtības ķēdes 
nav pietiekami noturīgas, un līdz ar to 
kritiski svarīgo izejvielu jomā ir vajadzīgas 
stabilākas un noturīgākas piegādes ķēdes;

uzsver, ka ES tirdzniecības politikai var būt 
būtiska loma un ar to var uzlabot ES 
piekļuvi šīm izejvielām; atzīmē ― Covid-
19 uzliesmojums parādīja, ka atsevišķu 
svarīgu produktu globālās vērtības ķēdes 
nav pietiekami noturīgas, un līdz ar to 
kritiski svarīgo izejvielu jomā ir vajadzīgas 
stabilākas un noturīgākas piegādes ķēdes; 
šajā saistībā uzsver, ka rīcības plānam 
jābūt vērstam uz drošu kritiski svarīgo 
izejvielu piegāžu nodrošināšanu, kas 
vajadzīgas, lai nodrošinātu stratēģisko 
piegādes ķēžu lielāku noturību, 
pārkārtojoties uz zaļu un digitālu 
ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Manuela Ripa
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē jauno ES rīcības 
plānu kritiski svarīgo izejvielu jomā un 
uzsver, ka ES tirdzniecības politikai var būt 
būtiska loma un ar to var uzlabot ES 
piekļuvi šīm izejvielām; atzīmē – Covid-19 
uzliesmojums parādīja, ka atsevišķu 
svarīgu produktu globālās vērtības ķēdes 
nav pietiekami noturīgas, un līdz ar to 
kritiski svarīgo izejvielu jomā ir vajadzīgas 
stabilākas un noturīgākas piegādes ķēdes;

1. atzinīgi vērtē jauno ES rīcības 
plānu kritiski svarīgo izejvielu jomā un 
uzsver, ka ES tirdzniecības politikai var būt 
būtiska loma un ar to var uzlabot ES 
piekļuvi šīm izejvielām; atzīmē ― Covid-
19 uzliesmojums parādīja, ka atsevišķu 
svarīgu produktu globālās vērtības ķēdes 
nav pietiekami noturīgas, un līdz ar to 
kritiski svarīgo izejvielu jomā ir vajadzīgas 
ilgtspējīgākas, stabilākas un noturīgākas 
piegādes ķēdes; uzsver, ka ilgtspējības 
prasībām attiecībā uz izejvielu ieguvi 
jābūt priekšnoteikumam šo materiālu 
tirdzniecībai un ieguldījumiem tajos;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē jauno ES rīcības 
plānu kritiski svarīgo izejvielu jomā un 
uzsver, ka ES tirdzniecības politikai var būt 
būtiska loma un ar to var uzlabot ES 
piekļuvi šīm izejvielām; atzīmē – Covid-19 
uzliesmojums parādīja, ka atsevišķu 
svarīgu produktu globālās vērtības ķēdes 
nav pietiekami noturīgas, un līdz ar to 
kritiski svarīgo izejvielu jomā ir vajadzīgas 
stabilākas un noturīgākas piegādes ķēdes;

1. atzinīgi vērtē jauno ES rīcības 
plānu kritiski svarīgo izejvielu jomā un 
uzsver, ka ES tirdzniecības politikai var būt 
būtiska loma un ar to var uzlabot ES 
piekļuvi šīm izejvielām, vienlaikus 
veicinot ilgtspējīgus standartus, labu 
pārvaldību un atbildīgu ieguvi; atzīmē ― 
Covid-19 uzliesmojums parādīja, ka 
atsevišķu svarīgu produktu globālās 
vērtības ķēdes nav pietiekami noturīgas, un 
līdz ar to kritiski svarīgo izejvielu jomā ir 
vajadzīgas stabilākas, ilgtspējīgākas un 
noturīgākas piegādes ķēdes;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē jauno ES rīcības 
plānu kritiski svarīgo izejvielu jomā un 
uzsver, ka ES tirdzniecības politikai var būt 
būtiska loma un ar to var uzlabot ES 
piekļuvi šīm izejvielām; atzīmē – Covid-19 
uzliesmojums parādīja, ka atsevišķu 
svarīgu produktu globālās vērtības ķēdes 
nav pietiekami noturīgas, un līdz ar to 
kritiski svarīgo izejvielu jomā ir vajadzīgas 
stabilākas un noturīgākas piegādes ķēdes;

1. atzinīgi vērtē jauno ES rīcības 
plānu kritiski svarīgo izejvielu jomā un 
uzsver, ka ES tirdzniecības politikai var būt 
būtiska loma un ar to var uzlabot ES 
piekļuvi šīm izejvielām; atzīmē ― zaļā 
pārkārtošanās un Covid-19 uzliesmojums 
parādīja, ka atsevišķu svarīgu produktu 
globālās vērtības ķēdes nav pietiekami 
noturīgas, un līdz ar to kritiski svarīgo 
izejvielu jomā ir vajadzīgas stabilākas un 
noturīgākas piegādes ķēdes;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Barry Andrews, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Karin Karlsbro, Urmas Paet, Samira 
Rafaela

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē jauno ES rīcības 
plānu kritiski svarīgo izejvielu jomā un 
uzsver, ka ES tirdzniecības politikai var 
būt būtiska loma un ar to var uzlabot ES 
piekļuvi šīm izejvielām; atzīmē – Covid-19 
uzliesmojums parādīja, ka atsevišķu 
svarīgu produktu globālās vērtības ķēdes 
nav pietiekami noturīgas, un līdz ar to 
kritiski svarīgo izejvielu jomā ir vajadzīgas 
stabilākas un noturīgākas piegādes ķēdes;

1. atzinīgi vērtē jauno ES rīcības 
plānu kritiski svarīgo izejvielu jomā un 
uzsver, ka ES tirdzniecības politikai ir 
būtiska loma un ar to var uzlabot ES 
piekļuvi šīm izejvielām; atzīmē ― Covid-
19 uzliesmojums parādīja, ka atsevišķu 
svarīgu produktu globālās vērtības ķēdes 
nav pietiekami noturīgas, un līdz ar to 
kritiski svarīgo izejvielu jomā ir vajadzīgas 
stabilākas un noturīgākas piegādes ķēdes;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel 
Mato

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē atjauninātās Jaunās 
industriālās stratēģijas1a publicēšanu un 
aicinājumu stiprināt Eiropas stratēģisko 
autonomiju un jaunas partnerības ar 
rūpniecības nozari un līdzīgi domājošiem 
starptautiskiem partneriem; atzinīgi vērtē 
Komisijas pašreizējo darbu pie kritiski 
svarīgām piegādes ķēdēm, uzsverot, ka 
kritiski svarīgām izejvielām un 
pārstrādātiem materiāliem ir būtiska 
nozīme, lai nodrošinātu veiksmīgu 
pārkārtošanos uz tīru enerģiju un digitālo 
pārkārtošanos;
__________________
1a 2020. gada Jaunās industriālās 
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stratēģijas atjaunināšana: veidojot 
spēcīgāku vienoto tirgu Eiropas 
atveseļošanai, COM(2021)0350 final.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka ir būtiski svarīgi 
paplašināt kritiski svarīgo izejvielu 
noturības darbības jomu, kuras galīgais 
mērķis ir iezīmēt virzību uz lielāku 
drošību un ilgtspējību; ES rūpniecības 
nozares izejvielu piegādes drošības un 
ilgtspējības jomā būtu jāietver ne tikai 
kritiski svarīgas izejvielas, bet arī visas 
izejvielas, tostarp otrreizējās izejvielas, kas 
ir galveno vērtības ķēžu stratēģiskā 
sastāvdaļa;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka ir svarīgi paplašināt 
Eiropas stratēģijas kritiski svarīgo 
izejvielu jomā darbības jomu, kuras 
galīgais mērķis ir iezīmēt virzību uz 
lielāku drošību un ilgtspējību; izejvielu 
piegādes drošība un ilgtspējība ES 
rūpniecībā ir nozīmīga ne tikai attiecībā 
uz kritiski svarīgajām izejvielām, bet arī 
uz visām izejvielām, tostarp otrreizējām 
izejvielām, kas ir galveno vērtības ķēžu 
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stratēģiskā sastāvdaļa;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzskata, ka ir svarīgi uzlabot 
attiecīgo pētniecības, uzņēmējdarbības un 
reģionālo stratēģiju koordināciju, 
izmantojot EIT izejvielu zināšanu un 
inovāciju kopienas;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Manuela Ripa
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda uz prognozēm, ka 
pieprasījums pēc izejvielām divkāršosies 
līdz 2050. gadam, un atzīmē, ka ES ir ļoti 
atkarīga no ārpussavienības valstīs esošām 
kritiski svarīgām izejvielām, un tāpēc ir 
būtiski diversificēt izejvielu avotus, lai 
palielinātu ES piegādes drošību; tādēļ 
aicina Komisiju pēc iespējas dažādot 
kritiski svarīgo izejvielu piegādes avotus 
un samazināt pašreizējo atkarību no 
atsevišķām valstīm; aicina Komisiju 
uzmanību pievērst arī piegāžu drošībai, 
proti, veidot Eiropā stratēģiskus krājumus 
un pienācīgi uzkrāt kritiski svarīgas 
izejvielas, jo īpaši ņemot vērā 
ģeopolitiskās situācijas nenoteiktību visā 
pasaulē un iespējamo saspīlējumu 
tirdzniecībā ar bagātajām ražotājvalstīm 

2. norāda uz prognozēm, ka 
pieprasījums pēc izejvielām divkāršosies 
līdz 2050. gadam, un atzīmē, ka ES ir ļoti 
atkarīga no ārpussavienības valstīs esošām 
kritiski svarīgām izejvielām, un tāpēc ir 
būtiski uzlabot resursu efektivitāti un 
diversificēt izejvielu avotus, lai palielinātu 
ES piegādes drošību; tādēļ aicina Komisiju 
pēc iespējas dažādot kritiski svarīgo 
izejvielu piegādes avotus; uzsver, ka 
izejvielu ieguve nodara būtisku kaitējumu 
videi, un tāpēc ir jāsamazina atkarība no 
izejvielu patēriņa un jāuzlabo ES aprites 
ekonomika, uzlabojot resursu efektivitāti, 
palielinot primāro un otrreizējo izejvielu 
reciklēšanu, veicinot aprites piegādes 
ķēdes, sekmējot ekspluatācijas laika beigu 
vērtības ķēdes, kā arī aizstājot kritiski 
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ārpus Savienības; svarīgās izejvielas un samazinot to 
izmantošanu vērtību ķēdēs; uzsver 
pieaugošās bažas, ka arvien lielākais 
pieprasījums pēc kritiski svarīgām 
izejvielām var radīt iespējamu spriedzi ar 
ārpussavienības ražotājvalstīm vides un 
sociālo risku, tostarp balasta aktīvu un 
augstāku vides rīcības izmaksu dēļ; aicina 
Komisiju uzmanību pievērst arī piegāžu 
drošībai, proti, veidot Eiropā stratēģiskus 
krājumus un pienācīgi uzkrāt kritiski 
svarīgas izejvielas, arī ņemot vērā 
ģeopolitiskās situācijas nenoteiktību visā 
pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel 
Mato

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda uz prognozēm, ka 
pieprasījums pēc izejvielām divkāršosies 
līdz 2050. gadam, un atzīmē, ka ES ir ļoti 
atkarīga no ārpussavienības valstīs 
esošām kritiski svarīgām izejvielām, un 
tāpēc ir būtiski diversificēt izejvielu 
avotus, lai palielinātu ES piegādes 
drošību; tādēļ aicina Komisiju pēc iespējas 
dažādot kritiski svarīgo izejvielu piegādes 
avotus un samazināt pašreizējo atkarību no 
atsevišķām valstīm; aicina Komisiju 
uzmanību pievērst arī piegāžu drošībai, 
proti, veidot Eiropā stratēģiskus krājumus 
un pienācīgi uzkrāt kritiski svarīgas 
izejvielas, jo īpaši ņemot vērā ģeopolitiskās 
situācijas nenoteiktību visā pasaulē un 
iespējamo saspīlējumu tirdzniecībā ar 
bagātajām ražotājvalstīm ārpus Savienības;

2. ar bažām norāda uz Starptautiskās 
Enerģētikas aģentūras 2021. gada 
prognozi, ka enerģētikas nozares globālās 
vajadzības pēc kritiski svarīgiem 
minerāliem līdz 2040. gadam varētu 
pieaugt pat sešas reizes, tos izmantojot 
akumulatoros, atjaunojamo 
energoresursu enerģijas tehnoloģijās un 
tīkla infrastruktūrā1a, un pauž pārliecību 
par to, ka ES būtiskā atkarība no kritiski 
svarīgu izejvielu importa, tostarp pilnīga 
atkarība no vairāku īpašu metālu un 
retzemju metālu importa, grauj tās 
stratēģisko autonomiju un ģeopolitiskos 
mērķus; uzsver, ka, tā kā ES daudzu 
kritiski svarīgu izejvielu piegādes un 
ieguldījumu plāni neatbilst tam, kas 
vajadzīgs iekšējā pieprasījuma 
nodrošināšanai un ka kritiski svarīgu 
izejvielu cenas ir noteiktas visā pasaulē, 
ES rūpniecība saskaras ar lielu 
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starptautisku konkurenci attiecībā uz 
piekļuvi izejvielām un ir neaizsargāta pret 
trešo valstu veiktiem eksporta 
ierobežošanas pasākumiem; tādēļ aicina 
Komisiju pēc iespējas dažādot kritiski 
svarīgo izejvielu piegādes avotus un 
samazināt pašreizējo atkarību no 
atsevišķām trešām valstīm; aicina 
Komisiju uzmanību pievērst arī piegāžu 
drošībai, proti, veidot Eiropā stratēģiskus 
krājumus un pienācīgi uzkrāt kritiski 
svarīgas izejvielas, jo īpaši ņemot vērā 
ģeopolitiskās situācijas nenoteiktību visā 
pasaulē un iespējamo saspīlējumu 
tirdzniecībā ar bagātajām ražotājvalstīm 
ārpus Savienības;

__________________
1a https://www.iea.org/reports/the-role-of-
critical-minerals-in-clean-energy-
transitions

Or. en

Grozījums Nr. 17
Roman Haider

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda uz prognozēm, ka 
pieprasījums pēc izejvielām divkāršosies 
līdz 2050. gadam, un atzīmē, ka ES ir ļoti 
atkarīga no ārpussavienības valstīs esošām 
kritiski svarīgām izejvielām, un tāpēc ir 
būtiski diversificēt izejvielu avotus, lai 
palielinātu ES piegādes drošību; tādēļ 
aicina Komisiju pēc iespējas dažādot 
kritiski svarīgo izejvielu piegādes avotus 
un samazināt pašreizējo atkarību no 
atsevišķām valstīm; aicina Komisiju 
uzmanību pievērst arī piegāžu drošībai, 
proti, veidot Eiropā stratēģiskus krājumus 
un pienācīgi uzkrāt kritiski svarīgas 
izejvielas, jo īpaši ņemot vērā ģeopolitiskās 

2. norāda uz prognozēm, ka 
pieprasījums pēc izejvielām divkāršosies 
līdz 2050. gadam, un atzīmē, ka ES ir ļoti 
atkarīga no ārpussavienības valstīs esošām 
kritiski svarīgām izejvielām, un tāpēc ir 
būtiski diversificēt izejvielu avotus, lai 
palielinātu ES piegādes drošību; tādēļ 
aicina Komisiju pēc iespējas dažādot 
kritiski svarīgo izejvielu piegādes avotus 
un samazināt pašreizējo atkarību no 
atsevišķām valstīm; uzsver, ka šis mērķis 
būtu jāsasniedz, nostiprinot pašreizējās 
partnerības un tirdzniecības nolīgumus 
un noslēdzot jaunus stratēģiskus 
nolīgumus ar valstīm, kurās ir daudz 
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situācijas nenoteiktību visā pasaulē un 
iespējamo saspīlējumu tirdzniecībā ar 
bagātajām ražotājvalstīm ārpus Savienības;

resursu, tostarp jaunattīstības valstīm un 
jo īpaši Rietumbalkāniem, saskaņā ar 
skaidri noteiktām prioritātēm; aicina 
Komisiju uzmanību pievērst arī piegāžu 
drošībai, proti, veidot Eiropā stratēģiskus 
krājumus un pienācīgi uzkrāt kritiski 
svarīgas izejvielas, jo īpaši ņemot vērā 
ģeopolitiskās situācijas nenoteiktību visā 
pasaulē un iespējamo saspīlējumu 
tirdzniecībā ar bagātajām ražotājvalstīm 
ārpus Savienības; šajā saistībā norāda, ka 
tirdzniecības attiecību pasliktināšanās ar 
Ķīnu varētu būtiski nelabvēlīgi ietekmēt 
dažu kritiski svarīgu izejvielu piegādi ES;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Barry Andrews, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Karin Karlsbro, Urmas Paet, Samira 
Rafaela

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda uz prognozēm, ka 
pieprasījums pēc izejvielām divkāršosies 
līdz 2050. gadam, un atzīmē, ka ES ir ļoti 
atkarīga no ārpussavienības valstīs esošām 
kritiski svarīgām izejvielām, un tāpēc ir 
būtiski diversificēt izejvielu avotus, lai 
palielinātu ES piegādes drošību; tādēļ 
aicina Komisiju pēc iespējas dažādot 
kritiski svarīgo izejvielu piegādes avotus 
un samazināt pašreizējo atkarību no 
atsevišķām valstīm; aicina Komisiju 
uzmanību pievērst arī piegāžu drošībai, 
proti, veidot Eiropā stratēģiskus krājumus 
un pienācīgi uzkrāt kritiski svarīgas 
izejvielas, jo īpaši ņemot vērā 
ģeopolitiskās situācijas nenoteiktību visā 
pasaulē un iespējamo saspīlējumu 
tirdzniecībā ar bagātajām ražotājvalstīm 
ārpus Savienības;

2. atzinīgi vērtē Komisijas 
pamatpolitiku par zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, norāda, ka kritiski 
svarīgām izejvielām ir būtiska nozīme šo 
pārkārtošanos procesu veicināšanā, un 
norāda uz prognozēm, ka pieprasījums pēc 
šādām izejvielām divkāršosies līdz 2050. 
gadam; atzīst, ka pieprasījuma pieaugums 
visā pasaulē, visticamāk, izraisīs cenu 
pieaugumu, un mudina Komisiju iesniegt 
analīzi šajā jautājumā; uzskata, ka šāda 
analīze būtu jāpapildina ar stingru 
komunikācijas stratēģiju, izskaidrojot 
iedzīvotājiem iespējamos kompromisus; 
atzīmē, ka ES ir ļoti atkarīga no 
ārpussavienības valstīs esošām kritiski 
svarīgām izejvielām, un tāpēc ir būtiski 
diversificēt izejvielu avotus, lai palielinātu 
ES piegādes drošību; tādēļ aicina Komisiju 
pēc iespējas dažādot kritiski svarīgo 
izejvielu piegādes avotus un samazināt 
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pašreizējo atkarību no atsevišķām valstīm; 
aicina Komisiju turpināt uzraudzīt ES 
stratēģiskās atkarības, lai noteiktu 
iespējamos neaizsargātības aspektus, un 
veikt sīku analīzi par stratēģisko krājumu 
nozīmi šādu neaizsargātības aspektu 
novēršanā;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda uz prognozēm, ka 
pieprasījums pēc izejvielām divkāršosies 
līdz 2050. gadam, un atzīmē, ka ES ir ļoti 
atkarīga no ārpussavienības valstīs esošām 
kritiski svarīgām izejvielām, un tāpēc ir 
būtiski diversificēt izejvielu avotus, lai 
palielinātu ES piegādes drošību; tādēļ 
aicina Komisiju pēc iespējas dažādot 
kritiski svarīgo izejvielu piegādes avotus 
un samazināt pašreizējo atkarību no 
atsevišķām valstīm; aicina Komisiju 
uzmanību pievērst arī piegāžu drošībai, 
proti, veidot Eiropā stratēģiskus krājumus 
un pienācīgi uzkrāt kritiski svarīgas 
izejvielas, jo īpaši ņemot vērā ģeopolitiskās 
situācijas nenoteiktību visā pasaulē un 
iespējamo saspīlējumu tirdzniecībā ar 
bagātajām ražotājvalstīm ārpus Savienības;

2. norāda uz prognozēm, ka 
pieprasījums pēc izejvielām divkāršosies 
līdz 2050. gadam, un atzīmē, ka ES ir ļoti 
atkarīga no ārpussavienības valstīs esošām 
kritiski svarīgām izejvielām, un tāpēc ir 
būtiski diversificēt izejvielu avotus, lai 
palielinātu ES piegādes drošību; norāda, 
ka dažu kritiski svarīgo izejvielu lielākie 
krājumi atrodas trešās valstīs ar 
nedemokrātisku režīmu, kuras izmanto 
Eiropas Savienības vajadzības kā aktīvu 
savas gribas īstenošanai; tādēļ aicina 
Komisiju pēc iespējas dažādot kritiski 
svarīgo izejvielu piegādes avotus un 
samazināt pašreizējo atkarību no 
atsevišķām valstīm, no kurām dažas ir ļoti 
nedemokrātiskas; aicina Komisiju 
uzmanību pievērst arī piegāžu drošībai, 
proti, veidot Eiropā stratēģiskus krājumus 
un pienācīgi uzkrāt kritiski svarīgas 
izejvielas, jo īpaši ņemot vērā ģeopolitiskās 
situācijas nenoteiktību visā pasaulē un 
iespējamo saspīlējumu tirdzniecībā ar 
bagātajām ražotājvalstīm ārpus Savienības;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda uz prognozēm, ka 
pieprasījums pēc izejvielām divkāršosies 
līdz 2050. gadam, un atzīmē, ka ES ir ļoti 
atkarīga no ārpussavienības valstīs esošām 
kritiski svarīgām izejvielām, un tāpēc ir 
būtiski diversificēt izejvielu avotus, lai 
palielinātu ES piegādes drošību; tādēļ 
aicina Komisiju pēc iespējas dažādot 
kritiski svarīgo izejvielu piegādes avotus 
un samazināt pašreizējo atkarību no 
atsevišķām valstīm; aicina Komisiju 
uzmanību pievērst arī piegāžu drošībai, 
proti, veidot Eiropā stratēģiskus krājumus 
un pienācīgi uzkrāt kritiski svarīgas 
izejvielas, jo īpaši ņemot vērā ģeopolitiskās 
situācijas nenoteiktību visā pasaulē un 
iespējamo saspīlējumu tirdzniecībā ar 
bagātajām ražotājvalstīm ārpus Savienības;

2. norāda uz prognozēm, ka 
pieprasījums pēc izejvielām divkāršosies 
līdz 2050. gadam, ņemot vērā svarīgo un 
notiekošo pārkārtošanos uz zaļo un 
digitālo ekonomiku, un atzīmē, ka ES ir 
ļoti atkarīga no ārpussavienības valstīs 
esošām kritiski svarīgām izejvielām, un 
tāpēc ir būtiski diversificēt izejvielu 
avotus, lai palielinātu ES piegādes drošību; 
tādēļ aicina Komisiju pēc iespējas dažādot 
kritiski svarīgo izejvielu piegādes avotus 
un samazināt pašreizējo atkarību no 
atsevišķām valstīm, ne tikai attīstot 
ieguves iespējas, bet arī pārstrādes, 
rafinēšanas un reciklēšanas iekārtas; 
aicina Komisiju uzmanību pievērst arī 
piegāžu drošībai, proti, veidot Eiropā 
stratēģiskus krājumus un pienācīgi uzkrāt 
kritiski svarīgas izejvielas, jo īpaši ņemot 
vērā ģeopolitiskās situācijas nenoteiktību 
visā pasaulē un iespējamo saspīlējumu 
tirdzniecībā ar bagātajām ražotājvalstīm 
ārpus Savienības;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda uz prognozēm, ka 
pieprasījums pēc izejvielām divkāršosies 
līdz 2050. gadam, un atzīmē, ka ES ir ļoti 
atkarīga no ārpussavienības valstīs esošām 
kritiski svarīgām izejvielām, un tāpēc ir 

2. norāda uz prognozēm, ka 
pieprasījums pēc izejvielām divkāršosies 
līdz 2050. gadam, un atzīmē, ka ES ir ļoti 
atkarīga no ārpussavienības valstīs esošām 
kritiski svarīgām izejvielām, un tāpēc ir 
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būtiski diversificēt izejvielu avotus, lai 
palielinātu ES piegādes drošību; tādēļ 
aicina Komisiju pēc iespējas dažādot 
kritiski svarīgo izejvielu piegādes avotus 
un samazināt pašreizējo atkarību no 
atsevišķām valstīm; aicina Komisiju 
uzmanību pievērst arī piegāžu drošībai, 
proti, veidot Eiropā stratēģiskus krājumus 
un pienācīgi uzkrāt kritiski svarīgas 
izejvielas, jo īpaši ņemot vērā ģeopolitiskās 
situācijas nenoteiktību visā pasaulē un 
iespējamo saspīlējumu tirdzniecībā ar 
bagātajām ražotājvalstīm ārpus Savienības;

būtiski diversificēt izejvielu avotus, lai 
palielinātu ES piegādes drošību; tādēļ 
aicina Komisiju pēc iespējas dažādot 
kritiski svarīgo izejvielu piegādes avotus 
un samazināt pašreizējo atkarību no 
atsevišķām valstīm; aicina Komisiju 
uzmanību pievērst arī piegāžu drošībai, 
proti, veidot Eiropā stratēģiskus krājumus 
un pienācīgi uzkrāt kritiski svarīgas 
izejvielas, jo īpaši ņemot vērā ģeopolitiskās 
situācijas nenoteiktību visā pasaulē un 
iespējamo saspīlējumu tirdzniecībā ar 
bagātajām ražotājvalstīm ārpus Savienības; 
uzskata, ka produktu aprites cikla 
pagarināšana un reciklēšana, kā arī 
sintētisko alternatīvu pētniecība sniedz 
risinājumus kritiski svarīgo izejvielu 
trūkumam;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Marek Belka

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda uz prognozēm, ka 
pieprasījums pēc izejvielām divkāršosies 
līdz 2050. gadam, un atzīmē, ka ES ir ļoti 
atkarīga no ārpussavienības valstīs esošām 
kritiski svarīgām izejvielām, un tāpēc ir 
būtiski diversificēt izejvielu avotus, lai 
palielinātu ES piegādes drošību; tādēļ 
aicina Komisiju pēc iespējas dažādot 
kritiski svarīgo izejvielu piegādes avotus 
un samazināt pašreizējo atkarību no 
atsevišķām valstīm; aicina Komisiju 
uzmanību pievērst arī piegāžu drošībai, 
proti, veidot Eiropā stratēģiskus krājumus 
un pienācīgi uzkrāt kritiski svarīgas 
izejvielas, jo īpaši ņemot vērā ģeopolitiskās 
situācijas nenoteiktību visā pasaulē un 
iespējamo saspīlējumu tirdzniecībā ar 
bagātajām ražotājvalstīm ārpus 

2. norāda uz prognozēm, ka 
pieprasījums pēc izejvielām divkāršosies 
līdz 2050. gadam, un atzīmē, ka ES ir ļoti 
atkarīga no ārpussavienības valstīs esošām 
kritiski svarīgām izejvielām, un tāpēc ir 
būtiski diversificēt izejvielu avotus, kā arī 
pārstrādi un rafinēšanu, lai palielinātu ES 
piegādes drošību; tādēļ aicina Komisiju pēc 
iespējas veicināt ilgtspējīgu un atbildīgu 
kritiski svarīgo izejvielu piegādes avotu 
dažādošanu un samazināt pašreizējo 
atkarību no atsevišķām valstīm; aicina 
Komisiju uzmanību pievērst arī piegāžu 
drošībai, proti, veidot Eiropā stratēģiskus 
krājumus un pienācīgi uzkrāt kritiski 
svarīgas izejvielas, jo īpaši ņemot vērā 
ģeopolitiskās situācijas nenoteiktību visā 
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Savienības; pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Urmas Paet

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda uz prognozēm, ka 
pieprasījums pēc izejvielām divkāršosies 
līdz 2050. gadam, un atzīmē, ka ES ir ļoti 
atkarīga no ārpussavienības valstīs esošām 
kritiski svarīgām izejvielām, un tāpēc ir 
būtiski diversificēt izejvielu avotus, lai 
palielinātu ES piegādes drošību; tādēļ 
aicina Komisiju pēc iespējas dažādot 
kritiski svarīgo izejvielu piegādes avotus 
un samazināt pašreizējo atkarību no 
atsevišķām valstīm; aicina Komisiju 
uzmanību pievērst arī piegāžu drošībai, 
proti, veidot Eiropā stratēģiskus krājumus 
un pienācīgi uzkrāt kritiski svarīgas 
izejvielas, jo īpaši ņemot vērā ģeopolitiskās 
situācijas nenoteiktību visā pasaulē un 
iespējamo saspīlējumu tirdzniecībā ar 
bagātajām ražotājvalstīm ārpus Savienības;

2. norāda uz prognozēm, ka 
pieprasījums pēc izejvielām divkāršosies 
līdz 2050. gadam, un atzīmē, ka ES ir ļoti 
atkarīga no ārpussavienības valstīs esošām 
kritiski svarīgām izejvielām, un tāpēc ir 
būtiski diversificēt izejvielu avotus, lai 
palielinātu ES piegādes drošību; tādēļ 
aicina Komisiju pēc iespējas dažādot 
kritiski svarīgo izejvielu piegādes avotus 
un samazināt pašreizējo atkarību no 
atsevišķām valstīm; uzsver Arktikas 
potenciālu šajā saistībā; aicina Komisiju 
uzmanību pievērst arī piegāžu drošībai, 
proti, veidot Eiropā stratēģiskus krājumus 
un pienācīgi uzkrāt kritiski svarīgas 
izejvielas, jo īpaši ņemot vērā ģeopolitiskās 
situācijas nenoteiktību visā pasaulē un 
iespējamo saspīlējumu tirdzniecībā ar 
bagātajām ražotājvalstīm ārpus Savienības;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda uz prognozēm, ka 
pieprasījums pēc izejvielām divkāršosies 
līdz 2050. gadam, un atzīmē, ka ES ir ļoti 

2. norāda uz prognozēm, ka 
pieprasījums pēc izejvielām divkāršosies 
līdz 2050. gadam, un atzīmē, ka ES ir ļoti 
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atkarīga no ārpussavienības valstīs esošām 
kritiski svarīgām izejvielām, un tāpēc ir 
būtiski diversificēt izejvielu avotus, lai 
palielinātu ES piegādes drošību; tādēļ 
aicina Komisiju pēc iespējas dažādot 
kritiski svarīgo izejvielu piegādes avotus 
un samazināt pašreizējo atkarību no 
atsevišķām valstīm; aicina Komisiju 
uzmanību pievērst arī piegāžu drošībai, 
proti, veidot Eiropā stratēģiskus krājumus 
un pienācīgi uzkrāt kritiski svarīgas 
izejvielas, jo īpaši ņemot vērā ģeopolitiskās 
situācijas nenoteiktību visā pasaulē un 
iespējamo saspīlējumu tirdzniecībā ar 
bagātajām ražotājvalstīm ārpus Savienības;

atkarīga no ārpussavienības valstīs esošām 
kritiski svarīgām izejvielām, un tāpēc ir 
būtiski diversificēt izejvielu avotus, lai 
palielinātu ES piegādes drošību; tādēļ 
aicina Komisiju pēc iespējas palielināt 
iekšzemes tirgū iepirktās izejvielas un 
dažādot kritiski svarīgo izejvielu piegādes 
avotus un samazināt pašreizējo atkarību no 
atsevišķām valstīm; aicina Komisiju 
uzmanību pievērst arī piegāžu drošībai, 
proti, veidot Eiropā stratēģiskus krājumus 
un pienācīgi uzkrāt kritiski svarīgas 
izejvielas, jo īpaši ņemot vērā ģeopolitiskās 
situācijas nenoteiktību visā pasaulē un 
iespējamo saspīlējumu tirdzniecībā ar 
bagātajām ražotājvalstīm ārpus Savienības;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda uz prognozēm, ka 
pieprasījums pēc izejvielām divkāršosies 
līdz 2050. gadam, un atzīmē, ka ES ir ļoti 
atkarīga no ārpussavienības valstīs esošām 
kritiski svarīgām izejvielām, un tāpēc ir 
būtiski diversificēt izejvielu avotus, lai 
palielinātu ES piegādes drošību; tādēļ 
aicina Komisiju pēc iespējas dažādot 
kritiski svarīgo izejvielu piegādes avotus 
un samazināt pašreizējo atkarību no 
atsevišķām valstīm; aicina Komisiju 
uzmanību pievērst arī piegāžu drošībai, 
proti, veidot Eiropā stratēģiskus krājumus 
un pienācīgi uzkrāt kritiski svarīgas 
izejvielas, jo īpaši ņemot vērā ģeopolitiskās 
situācijas nenoteiktību visā pasaulē un 
iespējamo saspīlējumu tirdzniecībā ar 
bagātajām ražotājvalstīm ārpus Savienības;

2. norāda uz prognozēm, ka 
pieprasījums pēc izejvielām divkāršosies 
līdz 2050. gadam, un atzīmē, ka ES ir ļoti 
atkarīga no ārpussavienības valstīs esošām 
kritiski svarīgām izejvielām, un tāpēc ir 
būtiski diversificēt izejvielu avotus, lai 
palielinātu ES piegādes drošību; īstermiņa 
risinājuma noteikšanas nolūkā aicina 
Komisiju pēc iespējas dažādot kritiski 
svarīgo izejvielu piegādes avotus un 
samazināt pašreizējo atkarību no 
atsevišķām valstīm; aicina Komisiju 
uzmanību pievērst arī piegāžu drošībai, 
proti, veidot Eiropā stratēģiskus krājumus 
un pienācīgi uzkrāt kritiski svarīgas 
izejvielas, jo īpaši ņemot vērā ģeopolitiskās 
situācijas nenoteiktību visā pasaulē un 
iespējamo saspīlējumu tirdzniecībā ar 
bagātajām ražotājvalstīm ārpus Savienības;



AM\1232778LV.docx 19/45 PE693.653v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 26
Miroslav Číž

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka ES būtu jāizmanto visi 
tās rīcībā esošie instrumenti, tostarp 
tirdzniecības nolīgumi un stratēģiskās 
partnerības, lai radītu apstākļus, kas 
atvieglo ES kopuzņēmumu veidošanu 
trešās, ar resursiem bagātās valstīs, jo 
īpaši Āfrikā un Dienvidamerikā, 
vienlaikus vienmēr ievērojot atbildīgas 
ieguves principu un darījumdarbības 
paraugpraksi; būtiski svarīga ir arī 
Rietumbalkānu valstu integrācija ES 
piegādes ķēdē;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka ir svarīgi izmantot 
tirdzniecības nolīgumus un stratēģiskās 
partnerības, lai radītu apstākļus, kas 
atvieglo ES kopuzņēmumu veidošanu 
trešās, kritiski svarīgās, ar resursiem 
bagātās valstīs, vienlaikus vienmēr 
ievērojot atbildīgas ieguves principu un 
darījumdarbības paraugpraksi; aicina 
Komisiju uzraudzīt kritiski svarīgo 
izejvielu ražošanas veidus Ķīnā un Āfrikā;

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka ES būtu jāizmanto visi 
tās rīcībā esošie instrumenti, tostarp 
tirdzniecības nolīgumi un stratēģiskās 
partnerības, lai radītu apstākļus, kas 
atvieglo ES kopuzņēmumu veidošanu 
trešās, ar resursiem bagātās valstīs, jo 
īpaši Āfrikā un Dienvidamerikā, 
vienlaikus vienmēr ievērojot atbildīgas 
ieguves principu un darījumdarbības 
paraugpraksi; būtiski svarīga ir arī 
Rietumbalkānu valstu integrācija ES 
piegādes ķēdē;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju izmantot 
divpusējos brīvās tirdzniecības nolīgumus 
(BTN), lai palīdzētu nodrošināt ilgtspējīgu 
un daudzveidīgu izejvielu piegādi, 
vienlaikus izmantojot stingrākus izcelsmes 
noteikumus un veicinot ilgtspējības 
standartus visā pasaulē; šajā ziņā atzinīgi 
vērtē notiekošo dialogu ar Kanādu un 
Čīli, kura mērķis ir stiprināt tirdzniecības 
attiecības kritiski svarīgu izejvielu jomā; 
uzsver, ka turpmākie ES tirdzniecības un 
partnerības nolīgumi var nodrošināt ne 
tikai lielāku piegādes drošību, bet arī 
uzticamu politisko un ekonomisko satvaru 
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un ka tajos jāiekļauj īpaši noteikumi par 
kritiski svarīgām izejvielām, lai veicinātu 
sadarbību un novērstu eksporta 
ierobežojumus; uzsver vajadzību ciešāk 
sadarboties ar galvenajiem 
starptautiskajiem piegādātājiem, jo īpaši 
ar Serbiju, Ukrainu, Austrāliju, ASV, 
Āfriku, Mercosur un Ķīnu;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Manuela Ripa
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka globālās vērtību ķēdes 
un jo īpaši kritiski svarīgu izejvielu 
vērtību ķēdes ietekmē dabas vai cilvēku 
izraisītu apdraudējumu kaitīgā ietekme, 
un uzsver, ka šo apdraudējumu biežums 
un ietekme nākotnē, visticamāk, 
palielināsies un tiks pārnesta uz dažādiem 
pasaules reģioniem, tādējādi palielinot 
makroekonomisko nestabilitāti, kā arī 
tirgu un tirdzniecības nenoteiktību; 
uzsver, ka ļoti sadrumstaloto globālo 
vērtību ķēžu, kurās tiek izmantotas kritiski 
svarīgas izejvielas un "tieši laikā" 
ražošanas modeļi, vides aizsardzības un 
sociālās izmaksas netiek ņemtas vērā šo 
produktu cenās un tādējādi rada tirgus 
nepilnības, kas varētu vēl vairāk ietekmēt 
tirdzniecības attiecības starp ES un 
trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Marek Belka
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Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a 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; šādai sadarbībai jābūt vērstai uz 
piegādes ķēdes traucējumu analīzi, 
kritiski svarīgu resursu stratēģisku 
uzkrājumu veidošanu un jaunu ieguves 
vietu un tehnoloģiju izpētes finansēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzīst nepieciešamību panākt 
piegāžu dažādošanu un drošību, lai šajā 
kritiski svarīgajā nozarē panāktu atvērtu 
stratēģisko autonomiju; šajā saistībā 
atkārto Komisijai, ka ir svarīgi novērst 
dziļūdens izrakteņu ieguves attīstības 
veicināšanu un finansiālu atbalstu tai;

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a mudina Komisiju un dalībvalstis 
par prioritāti noteikt kritiski svarīgu 
izejvielu piegādes ķēdes Eiropas teritorijā, 
kā arī ar trešām valstīm ar demokrātisku 
režīmu Savienības kaimiņreģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b norāda, ka zaļā pārkārtošanās 
rada jaunus izaicinājumus, proti, lai gan 
elektrotransportlīdzekļi 2019. gadā 
veidoja tikai vienu procentu no visiem 
pasaules transportlīdzekļiem, ilgtspējīgas 
attīstības scenāriji liek paaugstināt šo 
rādītāju līdz 4,9 procentiem līdz 2025. 
gadam un līdz 13,4 procentiem līdz 2030. 
gadam, un tas nozīmē lielāku vajadzību 
pēc litija jonu akumulatoriem, ar kurām 
tie tiek darbināti un kuru galvenais avots 
pašreiz ir Austrālija; tāpēc prasa, lai BTN 
starp ES un Austrāliju tiktu pabeigts līdz 
pašreizējā likumdošanas pilnvaru termiņa 
beigām; norāda, ka citi galvenie litija 
avoti pasaulē ir Bolīvija, Čīle un 
Argentīna;

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Manuela Ripa
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver riskus kritiski svarīgajās 
piegādes ķēdēs, ko atklāja Covid-19 krīze, 
un aicina Komisiju kā ES Industriālās 
stratēģijas turpinājumu pieņemt ES 
ilgtspējīgas piegādes ķēžu stratēģiju, 
nosakot piegādes ķēdes, kuru pamatā ir 
kritiski svarīgas izejvielas un kuru 
izturību un ilgtspēju palielinātu piegāžu 
dažādošana, pārorientēšana un 
uzkrāšana; atbalsta tādu ziņošanas 
noteikumu iekļaušanu, kas nepieciešami 
šādai analīzei saistībā ar Uzņēmumu 
ilgtspējas informācijas atklāšanas 
direktīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel 
Mato

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

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

Grozījums Nr. 37
Manuela Ripa
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c prasa izveidot juridisku ES sistēmu 
saistībā ar Uzņēmumu ilgtspējas 
informācijas atklāšanas direktīvu, lai liktu 
uzņēmumiem, kuri daudzējādā ziņā ir 
pakļauti starptautiskām piegādes ķēdēm, 
veikt regulārus noturības spriedzes testus, 
kas kartētu, novērtētu un nodrošinātu 
iespējamo reakciju uz to piegādes ķēdes 
riskiem, tostarp papildu sekām, kā arī 
sociālajiem, vidiskajiem un politiskajiem 
riskiem;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d norāda uz Eiropas stratēģiskās 
autonomijas paātrināšanas attiecībā uz 
kritiski svarīgām izejvielām radītās 
priekšrocības, sekmējot Eiropas 
partnerību ("Apvārsnis Eiropa") vai 
IPCEI; šo instrumentu mērķim būtu 
jāaptver visa izejvielu — kritiski svarīgo 
un stratēģisko — piegādes ķēde, sākot no 
vietējo minerālu avotu novērtēšanas līdz 
galīgajai izmantošanai un reciklēšanai; ir 
svarīgi veicināt gan piedāvājumu, gan 
pieprasījumu, lai stiprinātu noturību un 
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sekmētu autonomiju;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Marek Belka

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka turpmākajos ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumos (BTN) īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš izejvielām; aicina 
Komisiju turpināt BTN izpildes 
uzlabošanu, lai nodrošinātu, ka 
tirdzniecības partneri pilda saistības un 
pienākumus kritiski svarīgu izejvielu 
sagādes jomā; aicina Komisiju stiprināt 
sadarbību ar trešām valstīm izejvielu 
ilgtspējīgas ieguves jomā saskaņā ar spēkā 
esošajām ES rīcībpolitikām un 
instrumentiem, kas ietver paplašināšanās, 
kaimiņattiecību, attīstības un sadarbības 
rīcībpolitikas;

3. uzsver, ka turpmākajos ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumos (BTN) īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš izejvielām; aicina 
Komisiju turpināt BTN izpildes 
uzlabošanu, izmantojot visus pieejamos ES 
tirdzniecības politikas instrumentus, 
tostarp spēju ar vienpusējām sankcijām 
novērst partneru jebkādu noteikumu 
neievērošanu, lai nodrošinātu, ka 
tirdzniecības partneri pilda saistības un 
pienākumus kritiski svarīgu izejvielu 
sagādes jomā; aicina Komisiju stiprināt 
sadarbību ar trešām valstīm izejvielu 
ilgtspējīgas ieguves jomā saskaņā ar spēkā 
esošajām ES rīcībpolitikām un 
instrumentiem, kas ietver paplašināšanās, 
kaimiņattiecību, attīstības un sadarbības 
rīcībpolitikas; aicina Komisiju veidot un 
stiprināt stratēģiskās partnerības ar 
sagādes jomas valstīm, kā arī turpināt 
stiprināt sadarbību ES, ASV un Japānas 
konferences par kritiski svarīgajām 
izejvielām ietvaros, ciešāk sadarbojoties ar 
Austrāliju un Kanādu un citām līdzīgi 
domājošām sagādes jomas valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka turpmākajos ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumos (BTN) īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš izejvielām; aicina 
Komisiju turpināt BTN izpildes 
uzlabošanu, lai nodrošinātu, ka 
tirdzniecības partneri pilda saistības un 
pienākumus kritiski svarīgu izejvielu 
sagādes jomā; aicina Komisiju stiprināt 
sadarbību ar trešām valstīm izejvielu 
ilgtspējīgas ieguves jomā saskaņā ar spēkā 
esošajām ES rīcībpolitikām un 
instrumentiem, kas ietver paplašināšanās, 
kaimiņattiecību, attīstības un sadarbības 
rīcībpolitikas;

3. uzsver, ka turpmākajos ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumos (BTN) būtu 
jāiekļauj īpaša sadaļa par izejvielām, par 
kuru Komisija paziņo stratēģijā 
"Tirdzniecība visiem", lai nodrošinātu 
starptautisko saistību ievērošanu, 
novērstu eksporta ierobežojumus un 
ievērotu pašreizējos noteikumus attiecībā 
uz ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem pirms 
un pēc darbību veikšanas; aicina Komisiju 
turpināt BTN izpildes uzlabošanu, lai 
nodrošinātu, ka tirdzniecības partneri pilda 
saistības un pienākumus kritiski svarīgu 
izejvielu sagādes jomā, pilnībā ievērojot 
ieguves darbību skarto kopienu tiesības, 
kā arī tirdzniecības sociālo un vidisko 
ietekmi; aicina Komisiju stiprināt 
sadarbību ar trešām valstīm izejvielu 
ilgtspējīgas ieguves jomā saskaņā ar spēkā 
esošajām ES rīcībpolitikām un 
instrumentiem, kas ietver paplašināšanās, 
kaimiņattiecību, attīstības un sadarbības 
rīcībpolitikas;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Manuela Ripa
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka turpmākajos ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumos (BTN) īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš izejvielām; aicina 
Komisiju turpināt BTN izpildes 
uzlabošanu, lai nodrošinātu, ka 
tirdzniecības partneri pilda saistības un 
pienākumus kritiski svarīgu izejvielu 
sagādes jomā; aicina Komisiju stiprināt 
sadarbību ar trešām valstīm izejvielu 

3. uzsver, ka turpmākajos ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumos (BTN) īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš izejvielām; 
uzskata, ka īpašas, sankcionējamas un 
mērķtiecīgas ilgtspējības prasības būtu 
jāintegrē Enerģētikas un izejvielu BTN 
sadaļās, tostarp prasības attiecībā uz 
pārredzamību, līdzdalību, izsekojamību 
un atbildību sagādes jomā; aicina 
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ilgtspējīgas ieguves jomā saskaņā ar spēkā 
esošajām ES rīcībpolitikām un 
instrumentiem, kas ietver paplašināšanās, 
kaimiņattiecību, attīstības un sadarbības 
rīcībpolitikas;

Komisiju turpināt BTN uzraudzības, 
izpildes un iekļautības, tostarp 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļu uzlabošanu, lai nodrošinātu, ka tiek 
noteiktas un ievērotas saistības un 
pienākumi kritiski svarīgu izejvielu 
sagādes jomā; aicina Komisiju stiprināt 
sadarbību ar trešām valstīm izejvielu 
ilgtspējīgas ieguves jomā saskaņā ar spēkā 
esošajām ES rīcībpolitikām un 
instrumentiem, kas ietver paplašināšanās, 
kaimiņattiecību, attīstības un sadarbības 
rīcībpolitikas;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel 
Mato

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka turpmākajos ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumos (BTN) īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš izejvielām; aicina 
Komisiju turpināt BTN izpildes 
uzlabošanu, lai nodrošinātu, ka 
tirdzniecības partneri pilda saistības un 
pienākumus kritiski svarīgu izejvielu 
sagādes jomā; aicina Komisiju stiprināt 
sadarbību ar trešām valstīm izejvielu 
ilgtspējīgas ieguves jomā saskaņā ar spēkā 
esošajām ES rīcībpolitikām un 
instrumentiem, kas ietver paplašināšanās, 
kaimiņattiecību, attīstības un sadarbības 
rīcībpolitikas;

3. aicina Komisiju turpināt BTN 
izpildes uzlabošanu, lai nodrošinātu, ka 
tirdzniecības partneri pilda saistības un 
pienākumus kritiski svarīgu izejvielu 
sagādes jomā; aicina Komisiju stiprināt 
sadarbību ar trešām valstīm izejvielu 
ilgtspējīgas ieguves jomā saskaņā ar spēkā 
esošajām ES rīcībpolitikām un 
instrumentiem, kas ietver paplašināšanās, 
kaimiņattiecību, attīstības un sadarbības 
rīcībpolitikas, un pamatojoties uz atzītiem 
starptautiskiem standartiem (piemēram, 
ESAO un UNGP) un pasaules mēroga 
rūpniecības iniciatīvām atbildīgas sagādes 
jomā; 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;
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Or. en

Grozījums Nr. 43
Barry Andrews, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Karin Karlsbro, Urmas Paet, Samira 
Rafaela

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka turpmākajos ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumos (BTN) īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš izejvielām; aicina 
Komisiju turpināt BTN izpildes 
uzlabošanu, lai nodrošinātu, ka 
tirdzniecības partneri pilda saistības un 
pienākumus kritiski svarīgu izejvielu 
sagādes jomā; aicina Komisiju stiprināt 
sadarbību ar trešām valstīm izejvielu 
ilgtspējīgas ieguves jomā saskaņā ar spēkā 
esošajām ES rīcībpolitikām un 
instrumentiem, kas ietver paplašināšanās, 
kaimiņattiecību, attīstības un sadarbības 
rīcībpolitikas;

3. uzsver, ka turpmākajos ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumos (BTN) būtu 
jāiekļauj īpaši noteikumi par kritiski 
svarīgām izejvielām; aicina Komisiju 
turpināt BTN izpildes uzlabošanu, lai 
nodrošinātu, ka tirdzniecības partneri pilda 
saistības un pienākumus kritiski svarīgu 
izejvielu atbildīgas sagādes jomā; aicina 
Komisiju stiprināt sadarbību ar trešām 
valstīm kritiski svarīgu izejvielu 
ilgtspējīgas ieguves jomā, jo īpaši ar līdzīgi 
domājošiem partneriem, piemēram, ASV, 
saskaņā ar spēkā esošajām un 
turpmākajām ES rīcībpolitikām un 
instrumentiem, kas ietver paplašināšanās, 
kaimiņattiecību, attīstības un sadarbības 
rīcībpolitikas, kā arī iesaistoties PTO;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Roman Haider

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka turpmākajos ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumos (BTN) īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš izejvielām; aicina 
Komisiju turpināt BTN izpildes 
uzlabošanu, lai nodrošinātu, ka 
tirdzniecības partneri pilda saistības un 

3. uzsver, ka turpmākajos ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumos (BTN) īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš izejvielām; aicina 
Komisiju turpināt BTN izpildes 
uzlabošanu, lai nodrošinātu, ka 
tirdzniecības partneri pilda saistības un 
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pienākumus kritiski svarīgu izejvielu 
sagādes jomā; aicina Komisiju stiprināt 
sadarbību ar trešām valstīm izejvielu 
ilgtspējīgas ieguves jomā saskaņā ar spēkā 
esošajām ES rīcībpolitikām un 
instrumentiem, kas ietver paplašināšanās, 
kaimiņattiecību, attīstības un sadarbības 
rīcībpolitikas;

pienākumus kritiski svarīgu izejvielu 
sagādes jomā; uzsver, ka tam vajadzētu 
būt vienam no svarīgākajiem galvenā 
tirdzniecības nolīgumu izpildes uzrauga 
uzdevumiem; aicina Komisiju stiprināt 
sadarbību ar trešām valstīm izejvielu 
ilgtspējīgas ieguves jomā saskaņā ar spēkā 
esošajām ES rīcībpolitikām un 
instrumentiem, kas ietver paplašināšanās, 
kaimiņattiecību, attīstības un sadarbības 
rīcībpolitikas;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka Komisijas plānā nav 
minēts, kā vietējās kopienas tiks iesaistītas 
lēmumu pieņemšanā; prasa, lai Komisija 
pirms kalnrūpniecības projektu 
apstiprināšanas un licencēšanas pilnībā 
sadarbotos ar vietējām kopienām un 
ieinteresētajām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a mudina Komisiju par prioritāriem 
noteikt brīvās tirdzniecības nolīgumus ar 
demokrātiskām valstīm, kas atbalsta 
tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 47
Manuela Ripa
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir 
apņēmusies veikt ES nolīgumu ietekmes 
uz galvenajiem vides aspektiem, tostarp 
klimata pārmaiņām, ex-post novērtējumu; 
prasa noteikt konkrētu grafiku un uzsver, 
ka vajadzības gadījumā novērtējumiem 
vajadzētu izraisīt spēkā esošu nolīgumu 
pārskatīšanu, lai novērstu tajos noteikto 
nelabvēlīgo ietekmi; uzsver ex-ante, 
starpposma un ex-post īpaša ietekmes 
novērtējuma nozīmi attiecībā uz BTN 
veicinātām tirdzniecības plūsmām ar 
kritiski svarīgām izejvielām;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Roman Haider

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c uzsver, ka aprites ekonomikas 
stiprināšana ES teritorijā un ES likmju 
uzlabošana zaļajās un digitālajās 
tehnoloģijās vajadzīgo kritiski svarīgo 
metālu un minerālu reciklēšanai, varētu 
palīdzēt Eiropai uzlabot noturību saskaņā 
ar centieniem sasniegt atvērtu stratēģisko 
autonomiju; šajā saistībā norāda, ka 
pārkārtošanās procesā uz aprites 
ekonomiku īpaša uzmanība jāpievērš 
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galvenajām piegādes ķēdēm, kur ES 
atkarība no kritiski svarīgām izejvielām ir 
īpaši liela;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c uzskata, ka ir būtiski svarīgi 
nodrošināt īpašus finanšu instrumentus, 
lai atbalstītu ieguldījumu plānus un 
pētniecības un inovācijas fondus, īpaši 
pievēršoties pārstrādes tehnoloģijām 
vērtīgu izejvielu ieguvei no 
kalnrūpniecības atkritumiem, sārņiem un 
sarežģītām plūsmām;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c aicina Komisiju nodrošināt īpašus 
finanšu instrumentus ieguldījumu plānu 
atbalstam, kā arī pētniecības un 
inovācijas fondus, kas vērsti šādos 
virzienos: atkritumu apstrāde un konkrēts 
un būtisks no atkritumiem iegūtu 
materiālu uzlabojums; tehnoloģijas un 
pārstrāde vērtīgu izejvielu iegūšanai no 
kalnrūpniecības atkritumiem, sārņiem un 
sarežģītām plūsmām;

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Manuela Ripa
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.d aicina Komisiju virzīties uz priekšu 
attiecībās ar partnervalstīm globālas 
aprites ekonomikas izveidošanai, ierosinot 
izveidot globālās aprites ekonomikas 
aliansi, nākt klajā ar starptautisku 
nolīgumu par dabas resursu pārvaldību 
un sākt PTO apspriedi par radītajiem 
ierobežojumiem, aizliedzot vietējā satura 
prasības attiecībā uz aprites ekonomikas 
palielināšanu, veidot ciešākas 
partnerattiecības ar dažādiem pasaules 
reģioniem, jo īpaši ar Āfriku, un 
nodrošināt, ka brīvās tirdzniecības 
nolīgumi atspoguļo aprites ekonomikas 
izvirzītos mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.d uzsver, ka ir jāparedz pēc iespējas 
visaptverošāki risinājumi, lai mazinātu 
Eiropas atkarību kritiski svarīgo izejvielu 
piegādes jomā, proti, plašā mērogā 
jāveicina ražojumu ekodizains, cīņa pret 
plānoto novecošanos un preču 
atkārtojamība, kā arī jāveido stimuli 
saprātīgākiem ražošanas un patēriņa 
ieradumiem un tādu revolucionāru 
tehnoloģiju pētniecībai un izstrādei, kas 
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ļautu samazināt kritiski svarīgo izejvielu 
patēriņu un atkarību no tām;

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Manuela Ripa
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.e uzsver, ka ir vajadzīga stingrāka 
galveno kritiski svarīgo izejvielu 
atkritumu plūsmu, tostarp elektronikas 
atkritumu, akumulatoru un nolietotu 
transportlīdzekļu, kā arī bīstamo 
atkritumu, kas rodas resursu ieguvē, 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;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel 
Mato

Atzinuma projekts
3.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.e pieprasa Komisijai rīkoties, 
pārskatot Atkritumu pārvadājumu regulu, 
lai — nolūkā novērst nepareizu 
elektronikas atkritumu un akumulatoru 
apstrādi — ar pastiprinātu pasākumu un 
pastiprinātas pārbaudes sistēmas 
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starpniecību novērstu kritiski svarīgas 
izejvielas saturošu atkritumu nelikumīgu 
un apšaubāmu izvešanu; prasa noteikt 
vispārīgas prasības, lai atkritumu 
produkti, kas satur kritiski svarīgas 
izejvielas, tiktu eksportēti ar garantiju, ka 
galamērķa valstī tie tiks apstrādāti, 
ievērojot līdzvērtīgus nosacījumus, kādus 
piemēro Eiropā, lai neoficiālās 
reciklēšanas darbībās nezaudētu resursus, 
un ka attiecīgā valsts arī atbalsta 
pārkārtošanos uz aprites ekonomiku; 
uzskata, ka ir svarīgi pastiprināt otrreizējo 
izejvielu, tostarp melno lūžņu un retzemju 
metālu, pieejamību, lai uzlabotu kritiski 
svarīgo izejvielu piegāžu noturību un 
apritīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
3.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.e aicina Komisiju nodrošināt 
otrreizējo izejvielu plašāku pieejamību un 
augstāku kvalitāti; to, lai pašreizējie 
instrumenti, piemēram, Atkritumu 
pārvadājumu regula, tiktu ātri un efektīvi 
pārskatīti; to, ka atkritumus eksportē tikai 
tad, ja vides un sociālie standarti, kā arī 
klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumi 
galamērķī ir līdzvērtīgi ES standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
3.e punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.e uzsver, ka ir būtiski nodrošināt 
otrreizējo izejvielu plašāku pieejamību un 
augstāku kvalitāti; ir ātri un efektīvi 
jāpārskata pašreizējie instrumenti, 
piemēram, Atkritumu pārvadājumu 
regula; šāda veida atkritumi jāeksportē 
tikai tad, ja galamērķī vides un sociālie 
standarti un pasākumi klimata, kā arī 
vidiskās un sociālās ietekmes mazināšanai 
ir līdzvērtīgi ES standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel 
Mato

Atzinuma projekts
3.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.f aicina stingrāk izmantot izcelsmes 
noteikumus, lai aizsargātu izejvielu 
ražošanu un novērstu noteikumu 
apiešanu reģionos, kur operatoriem ir 
mazāk stingras ilgtspējības un 
rūpniecības subsīdiju prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Roman Haider

Atzinuma projekts
3.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.f uzsver, ka ilgtspējīgai tirdzniecībai 
un atbildīgai kalnrūpniecībai un ieguvei 
joprojām jābūt stūrakmeņiem, īstenojot 



AM\1232778LV.docx 37/45 PE693.653v01-00

LV

ES rīcības plānu kritiski svarīgo izejvielu 
jomā; aicina veikt papildu pasākumus, 
piemēram, aizliegt tādu kritiski svarīgu 
izejvielu ievešanu, kas saistītas ar 
smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, 
piemēram, piespiedu darbu vai bērnu 
darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
3.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.f atgādina, ka atbildīga ieguve un 
pienācīga pārbaude ir galvenie jautājumi 
visā izejvielu vērtību ķēdē; norāda, ka, 
ņemot vērā ES lielo atkarību no importa, 
ir jāgarantē ilgtspējīga un atbildīga 
sagādes jomas pakalpojumu izmantošana 
no trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
3.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.f aicina Komisiju noteikt šķēršļus 
un ieguldījumu iespējas visos izejvielu 
vērtības ķēdes posmos, vienlaikus 
cenšoties samazināt vidisko un sociālo 
ietekmi;

Or. en
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Grozījums Nr. 61
Marek Belka

Atzinuma projekts
3.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.f uzsver, ka visās jaunajās ES tirgū 
aktīvo uzņēmumu veiktajās ieguves 
darbībās ir jāievēro Konfliktu izrakteņu 
regula, noteikumi par atbildīgu ieguvi, 
kas aprakstīti Nefinanšu pārskatu 
sniegšanas direktīvā, kā arī starptautiskie 
standarti par atbildīgu preču ieguvi, un 
attiecībā uz tām ir jāievēro obligāta un 
saistoša pienācīga rūpība visā piegādes 
ķēdē, lai apkarotu bērnu un piespiedu 
darbu, kā arī citus cilvēktiesību un darba 
ņēmēju tiesību pārkāpumus;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Manuela Ripa
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.f aicina Komisiju pieņemt 
pastiprinātas un horizontālas regulatīvās 
pamatnostādnes sarunām par ilgtspējīgām 
enerģētikas un izejvielu sadaļām visos 
BTN, kas ietvertu:
saistošus pārredzamības un īpašumtiesību 
noteikumus, piemēram, tiesības uz 
iepriekšēju un informētu piekrišanu 
cietušajiem pirmiedzīvotājiem, piekļuvi 
tiesai un vietējo kopienu iesaisti;
horizontālas pilnvaras stiprināt spēkā 
esošos nolīgumus, nostiprinot tādu 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu 
izstrādāšanu, kuros būtu pamatnoteikumi, 
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kas paredzēti cilvēktiesību konvencijās, 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķos, 
Biodaudzveidības konvencijā un Parīzes 
nolīgumā;
apzinātu paraugpraksi attiecībā uz 
izejvielu ieguvi un pārvaldīšanu, tostarp 
attiecībā uz vispārēju pienācīgu rūpību, 
ietekmes novērtējumiem, ekspluatācijas 
pārtraukšanu, atkritumu 
apsaimniekošanu, ietekmi uz ūdens 
resursiem, bioloģisko daudzveidību un 
augsnes degradāciju;
tādus institucionālos aspektus kā tehniskā 
un finansiālā palīdzība, kā arī uzlabotus, 
iekļaujošus un efektīvus izpildes un 
ziņošanas mehānismus;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
3.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.g atgādina, ka kontrole pār dabas 
resursiem pārāk bieži paver iespējas 
bruņotiem konfliktiem vai sociālai 
nevienlīdzībai un Savienībai jāņem vērā 
šādi riski, izstrādājot politiku attiecībā uz 
kritiski svarīgām izejvielām, kas tiek 
iegūtas trešās valstīs, jo īpaši Āfrikā;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Marek Belka

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka pilnībā funkcionējoša, uz 
noteikumiem balstīta daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma palīdz arī nodrošināt 
atvērtas tirdzniecības plūsmas kritiski 
svarīgu izejvielu jomā; šajā sakarībā 
atkārtoti aicina Komisiju turpināt centienus 
modernizēt, stiprināt un visaptveroši 
reaktivizēt Pasaules Tirdzniecības 
organizāciju, lai cīnītos pret starptautiskās 
tirdzniecības izkropļojumiem un garantētu 
efektīvu konkurenci visā pasaulē;

4. uzsver, ka pilnībā funkcionējoša, uz 
noteikumiem balstīta daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma palīdz arī nodrošināt 
atvērtas tirdzniecības plūsmas kritiski 
svarīgu izejvielu jomā; šajā sakarībā 
atkārtoti aicina Komisiju turpināt centienus 
modernizēt, stiprināt un visaptveroši 
reaktivizēt Pasaules Tirdzniecības 
organizāciju, lai cīnītos pret starptautiskās 
tirdzniecības izkropļojumiem un garantētu 
efektīvu konkurenci visā pasaulē; aicina 
Komisiju izmantot starptautiskos 
forumus, lai pārtrauktu kropļojošus 
kritiski svarīgu izejvielu eksporta 
ierobežojumus, nosakot eksporta tarifus 
un kropļojošus nodokļus ieguldījumiem 
kritiski svarīgu izejvielu sagādes jomā, 
kas kavē atvērtu un godīgu kritiski 
svarīgo izejvielu tirdzniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Barry Andrews, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Karin Karlsbro, Urmas Paet, Samira 
Rafaela

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka pilnībā funkcionējoša, uz 
noteikumiem balstīta daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma palīdz arī nodrošināt 
atvērtas tirdzniecības plūsmas kritiski 
svarīgu izejvielu jomā; šajā sakarībā 
atkārtoti aicina Komisiju turpināt 
centienus modernizēt, stiprināt un 
visaptveroši reaktivizēt Pasaules 
Tirdzniecības organizāciju, lai cīnītos pret 
starptautiskās tirdzniecības 
izkropļojumiem un garantētu efektīvu 
konkurenci visā pasaulē;

4. uzsver, ka pilnībā funkcionējoša, uz 
noteikumiem balstīta daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma palīdz nodrošināt 
atvērtas 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; atkārtoti aicina 
Komisiju divkāršot centienus modernizēt, 
stiprināt un visaptveroši reaktivizēt 
Pasaules Tirdzniecības organizāciju, lai 
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nodrošinātu stabilu un paredzamu 
starptautiskās tirdzniecības vidi un 
garantētu godīgu konkurenci visā pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Manuela Ripa
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka pilnībā funkcionējoša, uz 
noteikumiem balstīta daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma palīdz arī nodrošināt 
atvērtas tirdzniecības plūsmas kritiski 
svarīgu izejvielu jomā; šajā sakarībā 
atkārtoti aicina Komisiju turpināt centienus 
modernizēt, stiprināt un visaptveroši 
reaktivizēt Pasaules Tirdzniecības 
organizāciju, lai cīnītos pret starptautiskās 
tirdzniecības izkropļojumiem un garantētu 
efektīvu konkurenci visā pasaulē;

4. uzsver, ka pilnībā funkcionējoša, uz 
noteikumiem balstīta daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma palīdz arī nodrošināt 
ilgtspējīgas tirdzniecības plūsmas kritiski 
svarīgu izejvielu jomā saskaņā ar Eiropas 
zaļo kursu; šajā sakarībā atkārtoti aicina 
Komisiju turpināt centienus modernizēt, 
stiprināt un visaptveroši reaktivizēt 
Pasaules Tirdzniecības organizāciju, lai 
cīnītos pret starptautiskās tirdzniecības 
izkropļojumiem un garantētu efektīvu 
konkurenci visā pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka pilnībā funkcionējoša, uz 
noteikumiem balstīta daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma palīdz arī nodrošināt 
atvērtas tirdzniecības plūsmas kritiski 
svarīgu izejvielu jomā; šajā sakarībā 
atkārtoti aicina Komisiju turpināt centienus 
modernizēt, stiprināt un visaptveroši 

4. uzsver, ka pilnībā funkcionējoša, uz 
noteikumiem balstīta daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma palīdz arī nodrošināt 
atvērtas tirdzniecības plūsmas kritiski 
svarīgu izejvielu jomā; šajā sakarībā 
atkārtoti aicina Komisiju turpināt centienus 
virzībā uz vērienīgas Pasaules 
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reaktivizēt Pasaules Tirdzniecības 
organizāciju, lai cīnītos pret starptautiskās 
tirdzniecības izkropļojumiem un garantētu 
efektīvu konkurenci visā pasaulē;

Tirdzniecības organizācijas reformu, lai 
cīnītos pret starptautiskās tirdzniecības 
izkropļojumiem un negodīgu tirdzniecības 
praksi, kā arī lai garantētu efektīvu 
konkurenci visā pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Barry Andrews, Karin Karlsbro, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a 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, 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;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Marek Belka



AM\1232778LV.docx 43/45 PE693.653v01-00

LV

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju, Eiropas 
Investīciju banku un citas Eiropas 
Savienības iestādes veicināt un atbalstīt 
ieguldījumus jaunās kritiski svarīgu 
izejvielu ieguves, apstrādes un 
rafinēšanas vietās sadarbībā ar Eiropas 
kaimiņvalstīm un globālo dienvidu 
valstīm (īpašu uzmanību pievēršot 
Rietumbalkāniem, Āfrikai un 
Latīņamerikai) kā daļu no ilgtermiņa 
starptautiskās ieguves stratēģijas, kurā 
iesaistīti Eiropas un starptautiskie 
partneri un MVU; uzsver, ka 
ieguldījumiem jāatbilst ES taksonomijai 
attiecībā uz vidiski ilgtspējīgu ekonomisko 
darbību un ka jāatbalsta tikai atbildīga 
kalnrūpniecības prakse, kas novērš vides 
degradāciju un ievēro vietējo kopienu 
intereses un starptautiskos cilvēktiesību 
standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel 
Mato

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka spēcīgā valsts līmenī 
atbalstītā konkurence par piekļuvi 
izejvielām trešās valstīs kavē ES noturību 
un piegādes drošību, tāpēc 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 
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ieguvumus attīstības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel 
Mato

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b atzinīgi vērtē Japānas, Amerikas 
Savienoto Valstu un Eiropas Savienības 
Komisijas tirdzniecības ministru 
trīspusējās sanāksmes kopīgo paziņojumu 
un atbalsta ierosināto rūpniecības 
subsīdiju definīciju; atzinīgi vērtē to, ka 
šāda 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, 
proti, Ķīnā, nopietni apdraud ES 
rūpniecību un darba ņēmējus, jo tās 
kropļo starptautisko konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Barry Andrews, Karin Karlsbro, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu ES kritiski svarīgu izejvielu 
importu apmaksāt euro, nevis citās 

5. piekrīt Komisijas novērtējumam, 
ka maksājumu veikšanā par ES kritiski 
svarīgu izejvielu importu pārejai no citām 
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starptautiskajās valūtās, lai pazeminātu 
cenu svārstību līmeni un palīdzētu pārvarēt 
ES importētāju un trešo valstu eksportētāju 
atkarību no ASV dolāra finansētajiem 
tirgiem.

starptautiskām valūtām uz euro būtu 
dažas priekšrocības, piemēram, tas 
pazeminātu cenu svārstību līmeni un 
palīdzētu samazināt ES importētāju un 
trešo valstu eksportētāju atkarību no ASV 
dolāra finansētajiem tirgiem.

Or. en


