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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at EU er afhængig af import af råstofressourcer til sin industri, navnlig til sin 
højteknologiske sektor, og at EU's råstofinitiativ tilsigter at sikre adgangen til disse 
ressourcer;

2. minder om, at råstofinitiativet (RMI) er blevet kritiseret af ngo’er for at undergrave de 
fattige landes udviklingsmål og for ikke at opfylde EU’s forpligtelse til sammenhæng i 
udviklingspolitikken; minder om forpligtelserne med hensyn til udviklingsvenlig 
politikkohærens i henhold til artikel 208 i TEUF; anmoder Kommissionen om at nedsætte 
en tværministeriel arbejdsgruppe for at få udarbejdet en mere detaljeret råstofstrategi, som 
opfylder de pågældende forpligtelser; minder om, at ulovlig handel med råstoffer stadig er 
blandt de dybereliggende årsager til permanente eller langvarige konflikter i 
udviklingslande;

3. understreger vigtigheden af, at EU’s råstofpolitik fuldt ud (som fastlagt i artikel 208 i 
TEUF) tager hensyn til den bæredygtige udvikling i udviklingslandene og disses 
specifikke sociale standarder og sikrer kohærens mellem udviklingspolitikken og RMI; 
finder derfor, at EU også bør bistå udviklingslandene med at fremstille 
forarbejdningsfaciliteter, diversificere deres økonomier, mindske deres afhængighed af 
eksport af råstoffer og øge merværdien af deres produkter gennem indenlandsk produktion 
og forarbejdning;

4. opfordrer Kommissionen til at tilføje a) en nedsættelse af EU's råstofforbrug, b) en 
nedsættelse af EU's afhængighed af importerede råstoffer, og c) indførelse af et 
bæredygtigt og retfærdigt system til at styre verdens naturressourcer som yderligere 
vigtige målsætninger i råstofinitiativet;

5. insisterer på, at Europa-Parlamentet regelmæssigt skal underrettes om udviklingen af RMI 
og opfyldelsen af dets målsætninger gennem en årlig statusrapport; anmoder om, at denne 
rapport også kommer til at omfatte en vurdering af RMI set ud fra perspektivet om EU’s 
forpligtelse til udviklingsvenlig politikkohærens.

6. er bekymret over, at det moderniserede råstofinitiativ ikke henviser til GSP eller GSP+ 
eller foreslår alternative handelsincitamenter for at fremme menneskerettighederne, 
miljøstandarder, forebyggelse af børnearbejde og støtte til interne reformer for lande, som 
falder uden for disse ordningers anvendelsesområde; anmoder Kommissionen om at støtte 
og fremme diversificeringsinitiativer i udviklingslandenes økonomier, som er yderst 
afhængige af visse råstoffer;

7. konstaterer, at indkomsterne fra råstoffer kan spille en afgørende rolle ved at gøre det 
muligt for de mindst udviklede lande (LDC'er) at opfylde 2015-målene; opfordrer 
Kommissionen til at hjælpe udviklingslandene med at diversificere deres økonomier og 
mindske deres afhængighed af råstoffer med henblik på at beskytte udtømmelige 
naturressourcer og støtte de mindst udviklede lande med rådgivning og 
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kapacitetsopbygning for at muliggøre indførelse af en effektiv alternativ 
skattegenererende mekanisme;

8. opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til de udviklingsfordele, som 
eksportrestriktioner på råstoffer medfører for de mindst udviklede lande, idet 
eksportafgifter er en vigtig indtægtskilde, især for de mindst udviklede lande, og dermed 
tilvejebringer incitamenter til udvikling af interne fremstillings- og 
forarbejdningsindustrier med større eksportvækstpotentiale; understreger vigtigheden af, 
at styrke miljøbeskyttelsen ved at forhindre en ubegrænset udnyttelse af 
naturressourcerne; 

9. noterer sig, at de svingende råvarepriser i en vis udstrækning er resultatet af spekulation;

10. anmoder Kommissionen om hurtigt at fremlægge et lovgivningsforslag om 
rapporteringskrav for det enkelte land baseret på standarderne i initiativet til fremme af 
åbenhed inden for udvindingsindustrien (EITI) og på afsnit 1502 i Dodd Frank-loven i 
USA; minder om, at dette blev foreslået af Udviklingsudvalget som en parlamentarisk 
prioritet inden for rammerne af den strukturerede dialog om Kommissionens arbejdsplan 
for 2012: opfordrer indtrængende Kommissionen til i sit forslag at inkludere et krav om, at 
udvindingsvirksomheder i de enkelte lande skal aflægge rapport om salg og fortjeneste, 
herunder for skatter og indtægter, med henblik på at bremse korruption og forhindre 
skatteunddragelse; understreger, at åbenhed, virksomhedernes sociale ansvar og en 
velfungerende forvaltning både gavner udvindingsvirksomhederne og samfundene i de 
ressourcerige udviklingslande; opfordrer Kommissionen til at udarbejde et lovforslag, der 
svarer til afsnit 1502 i Dodd Frank-loven, der foreskriver, at virksomheder, som indkøber 
mineraler fra Den Demokratiske Republik Congo og nabolandene, skal redegøre for de 
foranstaltninger, som de iværksætter med henblik på at sikre, at indkøb af disse mineraler 
ikke kommer væbnede grupper, som begår menneskerettighedskrænkelser, til gode; 
anmoder i denne forbindelse Den Europæiske Union og dens medlemsstater om at lægge 
pres på europæiske virksomheder, der opererer i udviklingslande, og at få dem til at foregå 
med et godt eksempel for så vidt angår socialt ansvar og fremme af anstændigt arbejde;

11. opfordrer til fremsættelse af et lovforslag, som skal sikre, at EU-virksomheder, der ikke 
anvender EU-standarderne, når de opererer i udviklingslandene, ikke modtager nogen 
form for EU-støtte, og udtrykker sin store bekymring over de mange veldokumenterede 
tilfælde, hvor EU-virksomheder overtræder miljø- og arbejdstagerrettigheder og 
menneskerettigheder;

12. anerkender de legitime rettigheder, som udviklingslandenes regeringer og parlamenter har 
til at vedtage politikker og regulere udenlandske investeringer i offentlighedens interesse 
og i samråd med civilsamfundet, på en sådan måde, at udenlandske investeringer kommer 
den lokale økonomi til gode og skaber indenlandsk værditilvækst og udvikling; 
understreger, at EU's råstofstrategi ikke bør stå i vejen for udøvelsen af disse rettigheder;

13. opfordrer EU og Den Afrikanske Union til at foreslå og gennemføre konkrete 
foranstaltninger på kapacitetsopbygningsområdet med henblik på at støtte ressourcestærke 
udviklingslande inden for rammerne af den fælles Afrika-EU-handlingsplan 2011-2013 og 
i samarbejde med medlemsstaterne, industrien og de berørte parter; bifalder tilgangen i 
denne handlingsplan, som består i at tilbyde uddannelse inden for bedste praksis i 
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forbindelse med forhandlingen af mineralkontrakter og fremme det videnskabelige 
samarbejde inden for mineindustrien, samtidig med at den fremmer god 
forvaltningspraksis og gennemsigtighed;

14. gentager, at initiativer vedrørende gennemsigtighed i udvindingsindustrisektoren reelt 
virker erhvervsfremmende, fordi de skaber retssikkerhed og bæredygtige partnerskaber 
samt beskyttelse mod genåbning af forhandlinger eller udvisning; bemærker, at der er 
visse udfordringer, som skal tackles, og at nogle kontrakter kræver fortrolighed, men at 
disse alligevel bør være under offentlig kontrol; bemærker, at den ghanesiske "Petroleum 
Revenue Management Bill" er et godt eksempel på at bevare en vis fortrolighed på den 
ene side og samtidig sikre parlamentarisk kontrol på den anden side;

15. glæder sig over, at Kommissionen overvejer at fremme udleveringen af finansielle 
oplysninger og indføre rapporteringskrav for det enkelte land og ser frem til lovforslaget, 
der behandler automatisk offentliggørelse af multinationale selskabers overskud og 
skatteindbetaling i de udviklingslande, hvor de opererer, med henblik på at bekæmpe 
skattely, skatteunddragelse og illegal kapitalflugt; anmoder ligeledes om større 
gennemsigtighed for så vidt angår de alle industrier, som udvinder råstoffer i 
udviklingslandene, ved at de indbetaler de relevante skatter og åbent erklærer deres 
aktiviteter; understreger vigtigheden af samarbejdet mellem EU og FN med hensyn til 
Kimberleyprocessen;

16. opfordrer EU til at indgå rimelige handelsaftaler med udviklingslandene, herunder 
teknologioverførsel for så vidt angår de mindst udviklede lande, som bør tjene som en 
model for bæredygtig handelspolitik med en række sociale og miljømæssige kriterier;

17. kræver et større internationalt samarbejde om strategiske ressourcer ved indledning af en 
åben, inklusiv, gennemsigtig proces for drøftelse af den fremtidige anvendelse af råstoffer 
på verdensplan med deltagelse af civilsamfundsnetværk, såsom Publish What You Pay 
(PWYP); mener, at globale initiativer på et så følsomt område kan være med til at skabe 
tillid mellem EU og nye økonomier som Kina, Brasilien og Indien;

18. opfordrer EU til at indføre investorers forpligtelse til og ansvar for at overholde 
menneskerettighederne, de miljømæssige normer og ILO's grundlæggende arbejdsnormer, 
når de opererer i udviklingslande; mener, at EU-virksomheder bør være juridisk 
ansvarlige i deres hjemlande, når deres datterselskaber i udlandet eller enheder, som de 
kontrollerer, krænker disse rettigheder;

19. mener, at EU’s råstofstrategi bør afspejle forskellene mellem de udviklede lande og de 
store lande på den ene side og de mindst udviklede lande på den anden;

20. opfordrer EIB og Kommissionen til at overveje nøjere, om projekter bidrager til 
udryddelse af fattigdom, bæredygtig udvikling og inklusiv vækst, før de afgør, om der 
skal ydes støtte til udvindingsindustrien i udviklingslande; opfordrer til et moratorium for 
EU's offentlige finansiering af mineprojekter, indtil der er vedtaget forskrifter mod 
skatteunddragelse samt til fordel for gennemsigtighed, rettidig omhu og respekt for sociale 
og miljømæssige standarder;

21. bemærker, at udnyttelsen af naturressourcer bør ske for at hjælpe et land til at opfylde sine 
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overordnede sociale og økonomiske mål, og ikke som et mål i sig selv;

22. påpeger, at små miner og håndværksdrift kan spille en afgørende rolle i lokalsamfundene, 
skabe beskæftigelse og støtte udviklingsmålene, når de bliver officielt anerkendt, reguleret 
og støttet; beklager den relative mangel på viden og analytiske redskaber på dette område 
og understreger behovet for at gøre det mere synligt, gøre det lettere at formulere og 
gennemføre en mere effektiv politik for små miner og håndværksdrift og overvåge 
bistandsindsatsen for at forebygge fattigdomsfælder, såsom børnearbejde, usikre 
arbejdsmiljøer, tvangsarbejde, som ofte ses inden for ikke-industriel minedrift, og 
konflikter i forbindelse med drift af små miner; opfordrer ligeledes EU og dets 
medlemsstater til at støtte udviklingslandene både på nationalt og lokalt plan ved at stille 
ekspertise til rådighed i forbindelse med bæredygtig minedriftspraksis, øget 
ressourceeffektivitet samt genbrug og genanvendelse;

23. understreger, at spørgsmålet om adgang til råstoffer gradvist bør indgå i de politiske 
foranstaltninger i forbindelse med fredsopbygning og konfliktforebyggelse, da et 
væsentligt antal konflikter på ny er opstået i visse regioner; mener, at EU's mål på langt 
sigt bør være etableringen af et tidligt varslings- og konfliktforebyggelsessystem, der vil 
muliggøre en rettidig identifikation af råmaterialer som drivkraft for visse konflikter.
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