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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 
енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. счита, че ЕС зависи от вноса на суровини за промишлеността си, особено за своя 
сектор на високите технологии, и че инициативата на ЕС за суровините е насочена 
към гарантиране на достъпа до тези ресурси;

2. припомня, че инициативата за суровините (ИС) беше критикувана от някои НПО за 
това, че подкопава целите за развитие на бедните страни и за това, че не е в 
съответствие с ангажиментите на ЕС за последователност на политиките в областта 
на развитието; припомня задълженията за последователност на политиките в 
областта на развитието, установени в член 208 от ДФЕС; изисква от Комисията да 
създаде междуведомствена работна група за разработване на по-подробна стратегия 
относно суровините, в която се вземат предвид тези задължения; припомня, че 
незаконният трафик на суровини все още е сред основните причини за постоянни 
или дълготрайни конфликти в развиващите се страни;

3. подчертава, че за европейската политика за суровините е от значение да вземе 
изцяло предвид устойчивия икономически растеж в развиващите се страни и 
техните специфични социални стандарти (както е предвидено в член 208 от ДФЕС) 
и да гарантира съгласуваност между политиката на развитие и ИС; следователно 
счита, че ЕС следва също така да подкрепи развиващите се страни в изграждането 
на преработвателни съоръжения, диверсификацията на икономиките им, намаляване 
на зависимостта им от износ на суровини и увеличаване на добавената стойност на 
продуктите им чрез местно производство и преработка;

4. призовава Комисията да въведе като допълнителни основни цели на инициативата 
за суровините: а) намаляване на потреблението на суровини в ЕС, б) намаляване на 
зависимостта на ЕС от внесени суровини, и в) създаването на устойчива и 
справедлива система за управление на световните природни ресурси;

5. настоява Европейският парламент да бъде информиран редовно чрез годишен 
доклад за напредъка относно развитието на ИС и изпълнението на целите й; изисква 
този доклад също така да включва оценка на ИС от гледна точка на ангажимента на 
ЕС относно последователността на политиките в областта на развитието;

6. изразява загриженост, че преформулираната инициатива за суровините не се 
позовава на ОСП или ОСП+ и не предлага алтернативни търговски стимули за 
насърчаване на правата на човека, екологичните стандарти, избягването на детския 
труд и подкрепа за вътрешните реформи за държавите, попадащи извън обхвата на 
тези схеми; призовава Комисията да подкрепи и насърчи инициативите за 
диверсификация в икономиките на развиващите се страни, които до голяма степен 
са зависими от определени суровини;

7. отбелязва, че приходите от суровини могат да играят решаваща роля за постигането 
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на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) от страна на най-слабо развитите 
страни; призовава Комисията да помогне на развиващите се страни да 
диверсифицират икономиките си и да намалят зависимостта от суровини, за да се 
защитят подлежащите на изчерпване природни ресурси, както и да окаже подкрепа 
на най-слабо развитите страни с консултация и изграждане на капацитет, за да се 
даде възможност за въвеждане на ефективни алтернативни механизми за генериране 
на данъци;

8. призовава Комисията да разгледа ползите за развитието, които ограниченията за 
износ на суровини носят на най-слабо развитите страни, като се има предвид, че 
таксите  върху износа са важен източник на приходи, особено за най-слабо 
развитите страни, като по този начин се предоставят стимули за развитието на 
местните производствени или преработвателни отрасли с потенциал за износ с по-
висока добавена стойност; подчертава значението на по-голямото опазване на 
околната среда чрез предотвратяване на неограничената експлоатация на природни 
ресурси;

9. отбелязва, че колебанията в цените на стоките са до известна степен резултат от 
спекулации;

10. изисква от Комисията бързо да представи законодателно предложение за отчитане 
по държави, основано на стандартите на Инициативата за прозрачност на добивната 
промишленост (ИПДП) и на раздел 1502 от закона Dodd Frank в Съединените щати; 
припомня, че това беше предложено от комисията по развитие като парламентарен 
приоритет в рамките на структурирания диалог относно работния план на 
Комисията за 2012 г.; настоятелно призовава Комисията да включи в 
предложението си изискване, съгласно което добивните компании да се отчитат по 
държави относно продажбите и печалбите, както и относно данъците и приходите, с 
цел възпиране на корупцията и предотвратяване на избягването на данъчно 
облагане; подчертава, че прозрачността, корпоративната социална отговорност и 
функциониращата администрация носят ползи както на добивните компании, така и 
на обществата в богатите на суровини развиващи се страни; призовава Комисията 
да изготви законодателно предложение, аналогично на раздел 1502 от закона Dodd 
Frank, което изисква от компаниите, които добиват минерали в Демократична 
република Конго и съседните държави, да посочват стъпките, които предприемат, за 
да гарантират, че от закупуването от тяхна страна на тези минерали не се възползват 
въоръжени групировки, които извършват нарушения на правата на човека; в този 
смисъл призовава Европейския съюз и неговите държави-членки да окажат натиск 
върху европейските компании, осъществяващи дейност в развиващите се страни, и 
да изиграят ролята на модел в областта на социалната отговорност и насърчаването 
на достойния труд;

11. призовава за законодателно предложение, което да лиши от всички форми на 
европейско финансиране компаниите от ЕС, които не прилагат стандартите на ЕС, 
когато осъществяват дейност в развиващите се страни, и изразява своята дълбока 
загриженост относно множеството добре документирани случаи във връзка с 
нарушаване на екологичните и трудовите стандарти и правата на човека от 
компании от ЕС;
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12. признава законните права на правителствата и на парламентите на развиващите се 
страни да прилагат политики и да регламентират чуждестранните инвестиции в 
обществен интерес, след консултация с гражданското общество, по начин, който 
дава възможност чуждестранните инвестиции да носят полза за местната 
икономика, да създават вътрешна добавена стойност и да насърчават развитието; 
подчертава, че стратегията на ЕС относно суровините не следва да възпрепятства 
това право;

13. призовава ЕС и Африканския съюз да предложат и изпълняват конкретни действия 
в областта на помощта за изграждане на капацитет за богатите на ресурси 
развиващи се страни съгласно Втория план за действие 2011–2013 г. на Съвместната 
стратегия Африка–ЕС в сътрудничество с държавите-членки, промишлеността и 
заинтересованите страни; приветства подхода на този план за действие, който се 
състои в предоставяне на обучение относно най-добрите практики във връзка с 
провеждането на преговори за сключване на договори за минерали и насърчаването 
на научното сътрудничество в миннодобивния сектор, в допълнение към 
насърчаването на добро управление, включително прозрачност;

14. отново заявява, че инициативите за прозрачност в сектора на добивната 
промишленост всъщност са ориентирани към бизнеса, създават правна сигурност и 
устойчиви дългосрочни партньорства и действат като гаранции срещу 
възобновяването на преговорите или експулсиране; отбелязва, че съществуват 
предизвикателства, които следва да бъдат разгледани, и че някои договори изискват 
поверителност, но въпреки това следва да подлежат на обществен контрол; 
отбелязва, че законопроектът за управление на доходите от петрол в Гана е добър 
пример за запазването на определена поверителност, от една страна, при 
същевременно гарантиране на парламентарния контрол, от друга;

15. приветства предвидените от Комисията насърчаване на допълнително разкриване на 
финансова информация и водене от страна на добивната промишленост на 
отчетност по държави, като същевременно очаква Комисията да представи в бъдеще 
законодателно предложение относно автоматично разкриване на печалбата на 
транснационалните корпорации и платените от тях данъци във всяка отделна 
развиваща се страна, където те осъществяват дейност, с оглед на борбата срещу 
злоупотребата с данъчни убежища, укриването на данъци и незаконното изтичане 
на капитал; също така изисква по-голяма прозрачност за всички промишлени 
сектори, добиващи суровини в развиващите се страни, чрез плащане на съответните 
данъци и открито обявяване на тяхната дейност; подчертава значението на 
сътрудничеството между ЕС и ООН по отношение на „процеса Кимбърли“;

16. призовава ЕС да сключи споразумения за справедлива търговия с развиващите се 
страни, включително трансфер на технологии към най-слабо развитите страни, 
които следва да служат като модел за устойчива търговска политика с набор от 
социални и екологични критерии;

17. призовава за засилено международно сътрудничество в областта на стратегическите 
ресурси чрез започване на открит, всеобхватен и прозрачен процес за обсъждане на 
бъдещата глобална употреба на суровини и с участието на мрежите на гражданското 
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общество като „Публикувай какво плащаш (PWYP)“; счита, че глобалните 
инициативи в толкова чувствителна област могат да послужат като мерки за 
изграждане на доверие между ЕС и страни с бързоразвиващи се икономики като 
Китай, Бразилия и Индия;

18. призовава ЕС да въведе задължение и отговорности за инвеститорите да зачитат 
правата на човека, екологичните стандарти и основните стандарти за труд на МОТ, 
когато осъществяват дейност в развиващите се страни; счита, че предприятията от 
ЕС следва да носят юридическа отговорност в своите държави за всяко нарушаване 
на посочените права от страна на техните дъщерни компании в чужбина и 
субектите, които контролират;

19. счита, че стратегията на ЕС относно суровините следва да отразява различията 
между развитите икономики и големите икономики, от една страна, и най-слабо 
развитите страни, от друга;

20. призовава ЕИБ и Комисията да разглеждат по-взискателно дали проектите 
допринасят за изкореняването на бедността, устойчивото развитие и приобщаващия 
растеж, преди да вземат решение да подкрепят сектора на добивната промишленост 
в развиващите се страни; призовава за мораториум върху публичното финансиране 
от страна на ЕС за проекти в областта на минното дело до приемането на 
разпоредби срещу укриването на данъци и в полза на прозрачността, надлежните 
проверки и спазването на социалните и екологичните стандарти;

21. отбелязва, че експлоатацията на природните ресурси следва да продължи с оглед да 
се помогне на съответната държава да постигне своите по-широки социални и 
икономически цели, а не като самоцел;

22. изтъква, че неиндустриалната миннодобивна дейност и миннодобивната дейност в 
малък мащаб могат да играят важна роля в местния живот, да осигуряват заетост и 
да подкрепят целите за развитие, когато са признати официално, регулирани и 
подкрепяни; изразява съжаление, че в тази област до известна степен липсват 
знания и аналитични инструменти и подчертава, че е необходимо да бъде повишена 
нейната видимост, да бъде улеснено разработването и прилагането на по-ефективни 
политики в областта на неиндустриалната миннодобивна дейност и миннодобивната 
дейност в малък мащаб и да бъде осъществяван мониторинг върху усилията за 
подпомагане, за да се съдейства за избягване на заплахите от бедност като детския 
труд, опасната работна среда, принудителния труд, който е често срещан в 
занаятчийската миннодобивна дейност, както и конфликтите, свързани с 
миннодобивната дейност в малък мащаб; също така призовава ЕС и неговите 
държави-членки да подкрепят развиващите се страни на национално и на местно 
равнище чрез предоставяне на опит относно устойчивите практики в областта на 
минното дело, увеличено ефективно използване на ресурсите и тяхната повторна 
употреба и рециклиране;

23. подчертава, че въпросът за достъпа до суровини следва да бъде включен 
последователно в мерките на политиката за изграждане на мир и предотвратяване 
на конфликти, тъй като в определени региони отново възникнаха значителен брой 
конфликти; счита, че дългосрочна цел на ЕС следва да бъде установяването на 
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система за ранно предупреждение и предотвратяване на конфликти, която би дала 
възможност за навременното идентифициране на суровините като причина за 
определени конфликти.
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