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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. θεωρεί ότι η ΕΕ εξαρτάται από τις εισαγωγές πρώτων υλών για τη βιομηχανία της, κυρίως 
για τον τομέα υψηλής τεχνολογίας, και ότι η πρωτοβουλία της ΕΕ για τις πρώτες ύλες 
στοχεύει στην εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτούς τους πόρους·

2. υπενθυμίζει ότι η πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες (ΠΠΥ) έχει δεχτεί κριτική από 
ορισμένες ΜΚΟ για υπονόμευση των αναπτυξιακών στόχων των φτωχών χωρών και για 
μη συμμόρφωση προς τη δέσμευση της ΕΕ για μια πολιτική συνεργασίας για την 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις περί συνεκτικότητας της αναπτυξιακής πολιτικής 
που προβλέπονται στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή να συστήσει μια διϋπηρεσιακή ομάδα εργασίας η οποία 
θα ασχοληθεί με τον σχεδιασμό μιας πιο εμπεριστατωμένης στρατηγικής για τις πρώτες 
ύλες, που θα σέβεται αυτές τις υποχρεώσεις, υπενθυμίζει ότι το παράνομο εμπόριο 
πρώτων υλών αποτελεί και σήμερα μία από τις βασικές αιτίες των μόνιμων ή 
μακροχρόνιων συγκρούσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες·

3. τονίζει την ανάγκη η πολιτική της Ευρώπης για τις πρώτες ύλες να λαμβάνει πλήρως 
υπόψη τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες και τα ιδιαίτερα 
κοινωνικά πρότυπά τους (όπως ορίζεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ) και να διασφαλίζει τη 
συνοχή μεταξύ της αναπτυξιακής πολιτικής και της ΠΠΥ· ως εκ τούτου, πιστεύει ότι η ΕΕ 
πρέπει επίσης να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να κατασκευάσουν εγκαταστάσεις 
μεταποίησης, ώστε να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους, μειώνοντας την εξάρτησή 
τους από τις εξαγωγές πρώτων υλών και να αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία των 
προϊόντων τους μέσω της εγχώριας παραγωγής και μεταποίησης·

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει α) τη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών στην ΕΕ, 
β) τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εισαγόμενες πρώτες ύλες και γ) τη δημιουργία 
ενός βιώσιμου και δίκαιου συστήματος διαχείρισης των παγκόσμιων φυσικών πόρων, ως 
συμπληρωματικούς βασικούς στόχους της πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες·

5. επαναλαμβάνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για την 
εξέλιξη της ΠΠΥ και την εκπλήρωση των στόχων της, με ετήσια έκθεση προόδου· ζητεί η 
έκθεση αυτή να περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση της ΠΠΥ από την άποψη της 
δέσμευσης της ΕΕ για τη συνεκτικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής της·

6. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ανανεωμένη πρωτοβουλία για τις πρώτες 
ύλες δεν αναφέρεται στο ΣΓΠ ή το ΣΓΠ+, ούτε προτείνει εναλλακτικά εμπορικά κίνητρα 
για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών προτύπων, 
την αποτροπή της παιδικής εργασίας και την υποστήριξη των εγχώριων μεταρρυθμίσεων 
για τις χώρες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων· ζητεί 
επίσης από την Επιτροπή να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες 
διαφοροποίησης των οικονομιών των αναπτυσσομένων χωρών, που εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από ορισμένες πρώτες ύλες·
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7. επισημαίνει ότι τα έσοδα από πρώτες ύλες μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο 
όσον αφορά τη δυνατότητα των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών να επιτύχουν τους 
αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις
αναπτυσσόμενες χώρες να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους και να μειώσουν την 
εξάρτησή τους από τις πρώτες ύλες με σκοπό την προστασία των εξαντλήσιμων φυσικών 
πόρων και την υποστήριξη των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών με την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη ικανοτήτων που θα επιτρέψουν τη 
δημιουργία αποτελεσματικών εναλλακτικών μηχανισμών άντλησης φόρων·

8. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα αναπτυξιακά οφέλη που απορρέουν για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες από τους περιορισμούς στις εξαγωγές πρώτων υλών, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εξαγωγικοί δασμοί αποτελούν σημαντική πηγή εισοδήματος, ιδιαίτερα για 
τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, προσφέροντας έτσι κίνητρα για την ανάπτυξη εγχώριων 
μεταποιητικών βιομηχανιών και εγκαταστάσεων επεξεργασίας με δυνατότητα για 
εξαγωγές υψηλότερης προστιθέμενης αξίας· τονίζει τη σημασία που για την καλύτερη 
προστασία του περιβάλλοντος η αποτροπή της χωρίς περιορισμούς εκμετάλλευσης των 
φυσικών πόρων·

9. σημειώνει ότι η αστάθεια των τιμών πρώτων υλών οφείλεται εν μέρει στην κερδοσκοπία·

10. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει άμεσα μια νομοθετική πρόταση για την υποβολή 
εκθέσεων ανά χώρα στη βάση των προτύπων της Πρωτοβουλίας Διαφάνειας για τις 
Εξορυκτικές Βιομηχανίες (EITI), και του άρθρου 1502 του νόμου Dodd-Frank στις 
Ηνωμένες Πολιτείες· υπενθυμίζει ότι αυτήν την πρόταση έθεσε ως κοινοβουλευτική 
προτεραιότητα η Επιτροπή Ανάπτυξης στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου για το 
πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2012· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
στην πρότασή της μία απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι εξορυκτικές επιχειρήσεις θα 
οφείλουν να γνωστοποιούν τις πωλήσεις και τα κέρδη τους, με την υποβολή εκθέσεων 
ανά χώρα, καθώς και τους φόρους και τα έσοδά τους, ώστε να αποθαρρύνεται η διαφθορά 
και να αποτρέπεται η φοροαποφυγή· τονίζει ότι η διαφάνεια, η εταιρική κοινωνική ευθύνη 
και μια λειτουργική διοίκηση είναι προς όφελος τόσο των εξορυκτικών επιχειρήσεων όσο 
και της κοινωνίας στις πλούσιες σε πόρους αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την Επιτροπή 
να αναπτύξει μία νομοθετική πρόταση ανάλογη του άρθρου 1502 του νόμου Dodd Frank, 
που θα απαιτεί από τις εταιρείες που εξορύσσουν μεταλλεύματα στη Λαϊκή Δημοκρατία 
του Κονγκό και στις γειτονικές χώρες να αποδεικνύουν τα μέτρα που έχουν λάβει για να 
διασφαλίζουν ότι οι αγορές αυτών των μεταλλευμάτων δεν ωφελούν ένοπλες ομάδες που 
προβαίνουν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· προς τούτο, ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να ασκήσουν πίεση στις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να αποτελέσουν 
υπόδειγμα σε ό,τι αφορά την κοινωνική ευθύνη και την προώθηση της αξιοπρεπούς 
εργασίας·

11. ζητεί να υποβληθεί μία νομοθετική πρόταση βάσει της οποίας οι εταιρείες της ΕΕ που δεν 
εφαρμόζουν τα ενωσιακά πρότυπα όταν δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες 
να αποκλείονται από οποιαδήποτε μορφή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, και εκφράζει τη 
βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις πολυάριθμες τεκμηριωμένες περιπτώσεις εταιρειών 
της ΕΕ που παραβιάζουν τα περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·
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12. αναγνωρίζει το νόμιμο δικαίωμα των κυβερνήσεων και των κοινοβουλίων των 
αναπτυσσομένων χωρών να εφαρμόζουν πολιτικές και να επιβάλλουν κανονισμούς στις 
ξένες επενδύσεις προς το δημόσιο συμφέρον, σε διαβούλευση με την κοινωνία των
πολιτών, κατά τρόπο ώστε οι ξένες επενδύσεις να οφελούν την τοπική οικονομία, να 
δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε εθνικό επίπεδο και να προωθούν την ανάπτυξη· 
τονίζει ότι η στρατηγική της ΕΕ για τις πρώτες ύλες δεν θα πρέπει να στέκεται εμπόδιο σε 
αυτό το δικαίωμα·

13. ζητεί από την ΕΕ και την Αφρικανική Ένωση να προτείνουν και να εφαρμόσουν 
συγκεκριμένες ενέργειες στον τομέα της βοήθειας για την ανάπτυξη ικανοτήτων στις 
πλούσιες σε πόρους αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο του 2ου κοινού σχεδίου δράσης 
για την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ 2011-2013, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τη 
βιομηχανία και τους ενδιαφερομένους φορείς· χαιρετίζει την προσέγγιση που υιοθετεί 
αυτό το σχέδιο δράσης για την παροχή κατάρτισης όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές 
στην διαπραγμάτευση συμβάσεων εκμετάλλευσης ορυκτών και την προώθηση της 
επιστημονικής συνεργασίας στον τομέα των ορυκτών, καθώς και για την προώθηση της 
χρηστής διακυβέρνησης και της διαφάνειας·

14. επαναλαμβάνει ότι οι πρωτοβουλίες για τη διαφάνεια στον τομέα των εξορυκτικών 
βιομηχανιών δρουν στην πραγματικότητα υπέρ της βιομηχανίας αυτής, παράγουν 
ασφάλεια δικαίου και βιώσιμες μακροπρόθεσμες συμπράξεις και λειτουργούν σαν 
διασφαλίσεις κατά της επανέναρξης διαπραγματεύσεων ή της εκδίωξης· σημειώνει ότι 
πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένες προκλήσεις και ότι ορισμένες συμβάσεις απαιτούν 
μεν εμπιστευτικότητα αλλά θα πρέπει, εντούτοις, να υποβάλλονται στο δημόσιο έλεγχο· 
επισημαίνει ότι ο νόμος της Γκάνας για τη διαχείριση των εσόδων πετρελαίου αποτελεί 
ένα καλό παράδειγμα διατήρησης κάποιας εμπιστευτικότητας αφενός, διασφαλίζοντας 
τον κοινοβουλευτικό έλεγχο αφετέρου·

15. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει την ευρύτερη δημοσιοποίηση 
οικονομικών πληροφοριών και την υποβολή έκθεσης ανά χώρα όσον αφορά τις 
εξορυκτικές βιομηχανίες και αναμένει την προσεχή νομοθετική πρόταση της Επιτροπής 
για την αυτόματη δημοσιοποίηση των κερδών και των φορολογικών υποχρεώσεων των 
πολυεθνικών εταιρειών σε κάθε αναπτυσσόμενη χώρα όπου δραστηριοποιούνται, με 
στόχο την καταπολέμηση της κατάχρησης "φορολογικών παραδείσων", της 
φοροδιαφυγής, και της παράνομης εξαγωγής κεφαλαίων· ζητεί επίσης μεγαλύτερη 
διαφάνεια για όλες τις ευρωπαϊκές εξορυκτικές βιομηχανίες πρώτων υλών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, με την καταβολή των αντιστοιχούντων φόρων και τη 
δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων τους· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας ΕΕ-
Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά τη διαδικασία Kimberley·

16. καλεί την ΕΕ να συνάπτει θεμιτές και δίκαιες εμπορικές συναλλαγές με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τεχνολογίας στην 
περίπτωση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, που θα αποτελέσουν ένα μοντέλο 
βιώσιμης εμπορικής πολιτικής στη βάση ορισμένων κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
κριτηρίων·

17. ζητεί να καθιερωθεί μια στενότερη διεθνής συνεργασία επί των στρατηγικών πόρων, με 
τη δρομολόγηση μιας ανοικτής, πολυσυλλεκτικής και διαφανούς διαδικασίας συνομιλιών 
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σχετικά με την μελλοντική χρήση των πρώτων υλών παγκοσμίως, και με τη συμμετοχή 
δικτύων της κοινωνίας των πολιτών όπως το "Publish What You Pay" (PWYP)· είναι της 
γνώμης ότι οι σε παγκόσμιο επίπεδο πρωτοβουλίες σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα μπορεί 
να αποτελέσουν μέτρα παγίωσης της εμπιστοσύνης μεταξύ της ΕΕ και αναδυόμενων 
οικονομιών όπως η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία·

18. ζητεί από την ΕΕ να ορίσει υποχρεώσεις και καθήκοντα των επενδυτών για σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιβαλλοντικών προτύπων και των βασικών εργασιακών 
προτύπων της ΔΟΕ όταν αυτοί δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες· θεωρεί ότι 
οι επιχειρήσεις της ΕΕ πρέπει να είναι νομικά υπεύθυνες στις χώρες καταγωγής τους για 
την παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων από τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό και από 
φορείς που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους·

19. θεωρεί ότι η στρατηγική της ΕΕ για τις πρώτες ύλες πρέπει να αντικατοπτρίζει τις 
διαφορές μεταξύ των ανεπτυγμένων και των μεγάλων αναδυόμενων οικονομιών, αφενός, 
και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, αφετέρου·

20. ζητεί από την ΕΤΕ και την Επιτροπή να εξετάσουν ενδελεχώς κατά πόσον τα 
προγράμματα συμβάλλουν στην εξάλειψη της φτώχειας, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομική πρόοδο, πριν από τη λήψη αποφάσεων για υποστήριξη 
του τομέα των εξορυκτικών βιομηχανιών στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί να υπάρξει 
μία αναστολή της δημόσιας χρηματοδότησης από την ΕΕ για εξορυκτικά προγράμματα, 
έως την έγκριση των κανονισμών κατά της φοροδιαφυγής και υπέρ της διαφάνειας, της 
κατάλληλης αξιολόγησης και του σεβασμού των κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προτύπων·

21. υπογραμμίζει ότι η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων πρέπει να αποσκοπεί στο να 
βοηθηθούν οι αντίστοιχες χώρες να επιτύχουν τους ευρύτερους κοινωνικούς και 
οικονομικούς στόχους της, και όχι να αποτελεί αυτοσκοπό·

22. επισημαίνει ότι οι βιοτεχνικές και μικρής κλίμακας εξορυκτικές δραστηριότητες μπορούν 
να παίξουν ζωτικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες, να αυξήσουν την απασχόληση και να 
προωθήσουν αναπτυξιακούς στόχους όταν είναι επίσημα αναγνωρισμένες, λειτουργούν 
σύμφωνα με κανόνες και υποστηρίζονται· εκφράζει την λύπη του για την σχετική έλλειψη 
γνώσεων και εργαλείων ανάλυσης στοπεδίο αυτό και υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης 
της προβολής τους, διευκόλυνσης μιας πιο αποτελεσματικής πολιτικής σχεδιασμού και 
υλοποίησης για τις βιοτεχνικές και μικρής κλίμακας εξορυκτικές δραστηριότητες, και 
παρακολούθησης των προσπαθειών υποστήριξης της πρόληψης των παγίδων που 
δημιουργεί η φτώχεια, όπως η παιδική εργασία, οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας, η 
υποχρεωτική εργασία που συναντάται συχνά στον βιοτεχνικό κλάδο εξόρυξης, καθώς και 
των συγκρούσεων που συνδέονται με τις μικρής κλίμακας εξορυκτικές δραστηριότητες· 
καλεί επίσης την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν τις αναπτυσσόμενες χώρες 
τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, διαθέτοντας τους εμπειρογνωμοσύνη όσον 
αφορά τις βιώσιμες πρακτικές εξόρυξης, την αποδοτικότερη χρήση των πόρων και την 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση·

23. τονίζει ότι το ζήτημα της πρόσβασης στις πρώτες ύλες θα πρέπει να ενσωματώνεται 
αποτελεσματικά στα μέτρα ειρήνευσης και στα μέτρα πρόληψης συρράξεων, δεδομένου 
ότι σημαντικός αριθμός συγκρούσεων έχουν αναζωπυρωθεί σε ορισμένες περιοχές· 
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πιστεύει ότι θα πρέπει να αποτελέσει μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ η θέσπιση ενός 
συστήματος έγκαιρης προειδοπίησης και πρόληψης συγκρούσεων που θα επιτρέψει να 
εξακριβώνεται έγκαιρα ποιες πρώτες ύλες αποτελούν την αιτία ορισμένων συγκρούσεων.
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