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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 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;

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;

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;

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;

5. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu ES kritiski svarīgu izejvielu importu apmaksāt 
euro, nevis citās starptautiskajās valūtās, lai pazeminātu cenu svārstību līmeni un 
palīdzētu pārvarēt ES importētāju un trešo valstu eksportētāju atkarību no ASV dolāra 
finansētajiem tirgiem.


