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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že EU je závislá na dovozu surovin pro svůj průmysl, zejména pro odvětví 
špičkových technologií, a že iniciativa EU v oblasti surovin má za cíl zajistit k nim 
přístup;

2. připomíná, že iniciativa v oblasti surovin byla kritizována některými nevládními 
organizacemi za podkopávání rozvojových cílů chudých zemí a za nesoulad se závazky 
EU v oblasti soudržnosti politik v zájmu rozvoje; dále připomíná závazky týkající se 
soudržnosti politik v rámci rozvoje zakotvené v článku 208 SFEU; vyzývá Komisi, aby 
sestavila meziresortní pracovní skupinu, která navrhne konkrétnější strategii v oblasti 
surovin v souladu s těmito závazky; připomíná, že nelegální obchod se surovinami stále 
patří k hlavním příčinám trvalých či dlouhodobých konfliktů v rozvojových zemích;

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby evropská politika v oblasti surovin plně zohledňovala 
udržitelný hospodářský růst v rozvojových zemích a jejich specifické sociální standardy 
(jak požaduje článek 208 SFEU) a zajistila soulad mezi politikou v oblasti rozvoje 
a iniciativou v oblasti surovin; je tudíž přesvědčen, že by EU měla rozvojové země 
podporovat také při výstavbě zpracovatelských zařízení, v diverzifikaci jejich 
hospodářství, snižování jejich závislosti na vývozu surovin a zvyšování přidané hodnoty 
jejich produktů prostřednictvím domácí výroby a zpracování;

4. vyzývá Komisi, aby usilovala o dosažení dalších klíčových cílů iniciativy v oblasti 
surovin, tedy aby se zasadila o a) snížení spotřeby surovin v EU, b) snížení závislosti EU 
na dovážených surovinách a c) vytvoření udržitelného a spravedlivého systému řízení 
světových přírodních zdrojů;

5. trvá na tom, aby byl Evropský parlament pravidelně informován o vývoji iniciativy 
v oblasti surovin a plnění jejích cílů prostřednictvím výroční zprávy o pokroku; žádá, aby 
tato zpráva zahrnovala také hodnocení iniciativy v oblasti surovin z hlediska závazku EU 
k soudržnosti politik v zájmu rozvoje;

6. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že přepracovaná iniciativa v oblasti surovin 
nepočítá se stávajícím ani s rozšířeným systémem všeobecných celních preferencí, ani 
nenavrhuje alternativní obchodní pobídky na podporu lidských práv, environmentálních 
norem, boje proti dětské práci a domácích reforem pro země, jež budou z těchto systémů 
vyloučeny; vyzývá Komisi, aby podporovala iniciativy směřující k diverzifikaci 
hospodářství rozvojových zemí, jež jsou vysoce závislé na některých surovinách, a aby 
k takovýmto iniciativám vybízela;

7. konstatuje, že příjmy ze surovin mohou hrát významnou úlohu v tom smyslu, že umožní 
nejméně rozvinutým zemím dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí; vyzývá Komisi, aby 
pomohla rozvojovým zemím diverzifikovat jejich hospodářství a snížit závislost na 
surovinách s cílem chránit vyčerpatelné přírodní zdroje a aby podporovala nejméně 
rozvinuté země poskytováním poradenství a budováním kapacit a umožnila jim tak 
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zavedení účinných alternativních mechanismů generujících daňové příjmy;

8. vyzývá Komisi, aby zvážila přínos vývozních omezení na suroviny pro nejméně rozvinuté 
země, neboť vývozní cla jsou důležitým zdrojem příjmů, zejména pro nejméně rozvinuté 
země a poskytují pobídky pro vytvoření domácího výrobního nebo zpracovatelského 
průmyslu s potenciálem pro vývozy s vyšší přidanou hodnotou; zdůrazňuje, že je důležité 
zlepšit ochranu životního prostředí tím, že se zamezí neomezenému využívání přírodních 
zdrojů;

9. připomíná, že kolísání cen komodit je do určité míry způsobeno spekulacemi;

10. vyzývá Komisi, aby urychleně předložila legislativní návrh týkající se výkaznictví podle 
jednotlivých zemí, které bude vycházet ze standardů iniciativy pro transparentnost 
těžebního průmyslu (EITI) a z článku 1502 amerického zákona „Dodd-Frank“; připomíná, 
že Výbor pro rozvoj navrhoval výše uvedené jako prioritu Parlamentu v rámci 
strukturovaného dialogu o pracovním plánu Komise na rok 2012; naléhá na Komisi, aby 
do svého návrhu zahrnula požadavek, aby těžební společnosti vedly výkazy o prodeji 
a zisku v každé zemi a o daních a příjmech s cílem odradit je od korupce a zabránit 
vyhýbání se daňovým povinnostem; zdůrazňuje, že transparentnost, sociální odpovědnost 
podniků a fungující administrativa jsou v rozvojových zemích bohatých na nerostné 
zdroje prospěšné jak pro těžební společnosti, tak i pro celou společnost; vyzývá Komisi, 
aby vypracovala legislativní návrh odpovídající článku 1502 amerického zákona „Dodd-
Frank“, který požaduje po společnostech, jež odebírají nerostné suroviny z Demokratické 
republiky Kongo a sousedních zemí, aby doložily, jaká opatření činí pro zajištění toho, 
aby z jejich nákupů těchto nerostných surovin neměly prospěch ozbrojené skupiny 
porušující lidská práva; v této souvislosti žádá Evropskou unii a její členské státy, aby 
vyvinuly tlak na evropské podniky působící v rozvojových zemích a šly příkladem 
v oblasti sociální odpovědnosti a podpory důstojné práce;

11. vyzývá k předložení legislativního návrhu, který společnostem z EU, které v rámci svého 
působení v rozvojových zemích neuplatňují standardy EU, zamezí v přístupu k veškerým 
formám financování evropských prostředků, a vyjadřuje hluboké znepokojení ohledně 
četných prokazatelných případů, kdy společnosti z EU porušovaly standardy v oblasti 
ochrany životního prostředí, pracovní normy a lidská práva;

12. uznává, že vlády a parlamenty rozvojových zemí mají legitimní právo, aby po konzultaci 
s občanskou společností přijaly politiky a regulovaly zahraniční investice ve veřejném 
zájmu, a to takovým způsobem, aby zahraniční investice znamenaly přínos pro místní 
hospodářství, vytvářely domácí přidanou hodnotu a podporovaly rozvoj; zdůrazňuje, že by 
strategie EU v oblasti surovin neměla stát v cestě uplatňování tohoto práva;

13. vyzývá EU a Africkou unii, aby ve spolupráci s členskými státy, průmyslem 
a zainteresovanými stranami navrhly a zavedly konkrétní opatření v oblasti pomoci 
rozvojovým zemím bohatým na zdroje při budování kapacit, a to na základě druhého 
akčního plánu 2011–2013 v rámci společné strategie Afrika-EU; vítá přístup tohoto 
akčního plánu spočívající v tom, že kromě podpory řádné správy, včetně transparentnosti, 
bude poskytnuta odborná příprava v oblasti osvědčených postupů pro vyjednávání smluv 
o surovinách a posílena vědecká spolupráce v těžebním průmyslu;
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14. znovu připomíná, že iniciativy v oblasti transparentnosti v odvětví těžebního průmyslu ve 
svém důsledku podporují obchod, vytvářejí právní jistotu a udržitelná dlouhodobá 
partnerství a představují záruky proti opětovnému zahájení jednání nebo vyhoštění; 
poukazuje na to, že existují problémy, které je potřeba řešit, a že některé smlouvy 
vyžadují důvěrnost, avšak zároveň by měly být pod veřejnou kontrolou; připomíná, že 
Petroleum Revenue Management Bill (ghanský zákon o správě příjmů z ropy) je dobrým 
příkladem pro zachování určité důvěrnosti a zároveň zajištění parlamentní kontroly;

15. vítá podporu širšího zveřejňování finančních informací a návrh Komise zavést výkaznictví 
těžebního průmyslu podle jednotlivých zemí a se zájmem očekává, že Komise v zájmu 
boje proti zneužívání daňových rájů, daňovým únikům a nezákonnému úniku kapitálu 
předloží legislativní návrh o automatickém zveřejňování zisků a daňových odvodů 
nadnárodních podniků v každé jednotlivé rozvojové zemi, kde tyto podniky působí; žádá 
rovněž větší transparentnost pro všechny podniky těžící nerostné suroviny v rozvojových 
zemích, a to prostřednictvím platby příslušných daní a otevřeného vykazování jejich 
činnost; zdůrazňuje význam spolupráce mezi EU a OSN, pokud jde o kimberleyský 
proces;

16. vyzývá EU, aby uzavírala s rozvojovými zeměmi dohody o spravedlivém obchodu, a to 
včetně přenosu technologií v případě nejméně rozvinutých zemí, které by měly sloužit 
jako model pro udržitelnou obchodní politiku zahrnující soubor sociálních 
a environmentálních kritérií;

17. vyzývá k užší mezinárodní spolupráci v oblasti strategických zdrojů, v jejímž rámci bude 
zahájen otevřený, začlenění podporující a transparentní proces konzultací o budoucím 
celosvětovém využívání surovin, a to za účasti sítí občanské společnosti, jako je například 
iniciativa Publish What You Pay (PWYP); zastává názor, že globální iniciativy v této 
citlivé oblasti mohou posloužit jako opatření k budování důvěry mezi EU a rozvíjejícími 
se ekonomikami, jako jsou Čína, Brazílie a Indie;

18. vyzývá EU, aby pro investory působící v rozvojových zemích stanovila povinnost 
dodržovat lidská práva, environmentální normy a základní pracovní normy MOP; zastává 
názor, že by společnosti EU měly být ve svých domovských zemích právně odpovědné za 
porušování těchto práv jejich zahraničními pobočkami a subjekty, nad nimiž mají 
kontrolu;

19. domnívá se, že evropská strategie pro suroviny by měla odrážet rozdíly mezi vyspělými 
a významnými ekonomikami na straně jedné a nejméně vyspělými zeměmi na straně 
druhé;

20. vyzývá EIB a Komisi, aby při rozhodování o podpoře těžebního průmyslu v rozvojových 
zemích důkladněji zvážily, zda příslušné projekty přispívají k vymýcení chudoby, 
k udržitelnému rozvoji a růstu podporujícímu začlenění; vyzývá k moratoriu na 
financování těžebních projektů z veřejných prostředků EU, a to až do přijetí nařízení proti 
daňovým únikům a na podporu transparentnosti, náležité péče a dodržování sociálních 
a environmentálních norem;

21. připomíná, že těžba přírodních zdrojů by měla být prováděna s cílem pomoci dotyčné 
zemi plnit širší sociální a hospodářské cíle, a nikoli jako cíl sám o sobě;
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22. zdůrazňuje, že řemeslná těžba a těžba malého rozsahu může mít zásadní význam pro život 
v místě, být zdrojem pracovních příležitostí a podporovat rozvojové cíle, za předpokladu, 
že je oficiálně uznána, regulována a podporována; vyjadřuje politování nad relativním 
nedostatkem znalostí a analytických nástrojů v této oblasti a zdůrazňuje potřebu zlepšit 
její viditelnost, usnadnit efektivnější tvorbu a uplatňování politiky řemeslné těžby a těžby 
malého rozsahu a sledovat úsilí o poskytování pomoci s cílem předcházet vzniku „pastí 
chudoby“, jako jsou například dětská práce, nebezpečné pracovní prostředí a nucená 
práce, s nimiž se lze v oblasti řemeslné těžby setkat, a konfliktů spojených s těžební 
činností v malém rozsahu; vyzývá rovněž EU a členské státy, aby podporovaly rozvojové 
země na vnitrostátní a místní úrovni tím, že zpřístupní odborné znalosti v oblasti 
udržitelných těžebních postupů, zvýšení účinnosti zdrojů, opětovného použití a recyklace;

23. zdůrazňuje, že otázka přístupu k surovinám by měla být postupně zapracována do 
politických opatření zaměřených na budování míru a předcházení konfliktům, neboť 
v jistých regionech se objevil významný počet konfliktů; domnívá se, že mezi dlouhodobé 
cíle EU by měl patřit systém včasného varování a předcházení konfliktům, který by měl 
umožnit včasné odhalení skutečnosti, že zdrojem jistých konfliktů jsou suroviny.
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