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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et ELi tööstus, eelkõige kõrgtehnoloogiasektor sõltub tooraineressursside 
impordist ja et ELi toorainealgatuse eesmärk on kõnealustele ressurssidele juurdepääsu 
tagamine;

2. tuletab meelde, et mõned valitsusvälised organisatsioonid on toorainealgatust kritiseerinud 
vaeste riikide arengueesmärkide kahjustamise ja ELi poliitikavaldkondade arengusidususe 
kohustuse eiramise pärast; tuletab meelde Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 208 
sätestatud kohustusi seoses poliitikavaldkondade arengusidususega; palub komisjonil 
asutada talitustevaheline töörühm üksikasjalisema toorainestrateegia koostamiseks, milles 
peetakse kinni nendest kohustustest; tuletab meelde, et ebaseaduslik toorainetega 
kauplemine on endiselt üks arenguriikide püsivate või pikaajaliste konfliktide 
algpõhjustest;

3. rõhutab, et Euroopa toorainepoliitikas tuleb kindlasti igakülgselt arvesse võtta 
arenguriikide säästvat majanduskasvu ja nende konkreetseid sotsiaalstandardeid (nagu 
sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 208) ja tagada arengupoliitika ja 
toorainealgatuse sidusus; leiab seetõttu, et EL peaks toetama arenguriike ka 
töötlemistehaste ehitamisel, nende majanduse mitmekesistamisel, nende sõltuvuse 
vähendamisel toorainete ekspordist ja nende toodete lisandväärtuse suurendamisel 
siseriikliku tootmise ja töötlemise kaudu;

4. kutsub komisjoni üles toorainealgatuse järgmiste põhieesmärkidena a) vähendama 
toorainete tarbimist ELis, b) vähendama ELi sõltuvust toorainete impordist ja c) looma 
maailma loodusvarade haldamiseks säästva ja õiglase süsteemi;

5. nõuab, et Euroopa Parlamenti teavitataks iga-aastase arenguaruande kaudu korrapäraselt
toorainealgatuse arengust ja selle eesmärkide täitmisest; palub lisada sellesse aruandesse 
ka toorainealgatuse hindamise ELi poliitikavaldkondade arengusidususe kohustuse 
seisukohast;

6. väljendab muret, kuna uuendatud toorainealgatuses ei viidata süsteemile GSP ega 
süsteemile GSP+, ega esitata ettepanekuid alternatiivsete kaubandusstiimulite kohta, mis 
peaksid soodustama inimõigusi, keskkonnastandardeid, laste töö vältimist ja toetust 
siseriiklikele reformidele kõnealuste süsteemide kehtivusalast välja jäävates riikides; 
palub komisjonil toetada ja julgustada teatavatest toorainetest väga sõltuvate arenguriikide 
majanduste mitmekesistamise algatusi;

7. märgib, et toorainetest saadav tulu võib olla otsustava tähtsusega, et võimaldada vähim 
arenenud riikidel saavutada aastatuhande arengueesmärgid; kutsub komisjoni üles aitama 
arenguriikidel nende majandust mitmekesistada ja vähendada toorainesõltuvust, et kaitsta 
ammenduvaid loodusvarasid, ning toetada vähim arenenud riike nõustamise ja suutlikkuse 
arendamise kaudu, et võimaldada tõhusate alternatiivsete maksustamismehhanismide 
kehtestamist;
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8. kutsub komisjoni üles kaaluma kasu, mida toorainete ekspordipiirangud toovad 
arenguriikide arengule, arvestades, et ekspordimaksud on eelkõige vähim arenenud riikide 
jaoks oluliseks tuluallikaks, mille abil motiveerida nende siseriiklike tootvate või 
töötlevate ettevõtete arendamist, millel on suurema lisandväärtusega ekspordi potentsiaal; 
rõhutab keskkonnakaitse tõhustamise tähtsust, takistades loodusvarade piiramatut 
kasutamist;

9. märgib, et toorainete hindade kõikumised on teatud määral tingitud spekulatsioonidest;

10. palub komisjonil kiiresti esitada õigusakti ettepanek aruandluse kohta riikide kaupa, 
kooskõlas mäetööstuse läbipaistvust käsitlevas algatuses EITI ja USA Dodd-Frank’i 
seaduse paragrahvis 1502 esitatud normidega; tuletab meelde, et arengukomisjon soovitas 
selle võtta parlamendi prioriteetide hulka komisjoni 2012. aasta tööplaani käsitleva 
struktureeritud dialoogi raames; nõuab, et komisjon lisaks oma ettepanekusse nõude, et 
kaevandusettevõtted annaksid aru oma müügi ja kasumi ning maksude ja tulude kohta 
riikide kaupa, eesmärgiga vähendada korruptsiooni ja vältida maksudest kõrvalehoidmist; 
rõhutab, et läbipaistvus, ettevõtete sotsiaalne vastutus ja toimiv haldus toovad kasu nii 
kaevandusettevõtetele kui ka ressurssiderikaste riikide ühiskonnale; kutsub komisjoni üles 
töötama välja õigusakti ettepanek, mis on võrdväärne Dodd-Frank’i seaduse paragrahviga 
1502, milles nõutakse Kongo Demokraatlikust Vabariigist ja selle naaberriikidest 
maavarasid hankivatelt ettevõtetelt nende meetmete kirjeldamist, mida nad võtavad 
tagamaks, et nimetatud maavarade ostmine ei too kasu inimõiguste rikkumisi toime 
panevatele relvarühmitustele; palub selleks Euroopa Liidul ja liikmesriikidel survestada 
arenguriikides tegutsevaid Euroopa ettevõtteid ja olla eeskujuks sotsiaalse vastutuse ja 
inimväärsete töökohtade edendamise vallas;

11. nõuab õigusakti ettepanekut, millega arenguriikides tegutsedes ELi norme mittejärgivad 
ELi ettevõtted jäetakse ilma Euroopa mis tahes rahalistest vahenditest, ja väljendab 
sügavat muret seoses arvukate hästi dokumenteeritud juhtumitega, kus ELi ettevõtted 
rikuvad keskkonna- ja tööalaseid norme ning inimõigusi;

12. tunnustab arenguriikide valitsuste ja parlamentide seaduslikku õigust 
kodanikuühiskonnaga konsulteerides jõustada üldistes huvides poliitikat ja reguleerida 
välisinvesteeringuid, nii et välisinvesteeringutest oleks kasu kohalikule majandusele, et 
need looksid siseriiklikku lisaväärtust ja soodustaksid arengut; rõhutab, et ELi 
toorainestrateegia ei tohiks seda õigust takistada;

13. kutsub ELi ja Aafrika Liitu üles tegema ettepanekuid ja rakendama konkreetseid 
meetmeid abi osutamiseks suurte ressurssidega arenguriikide suutlikkuse suurendamiseks 
ELi ja Aafrika ühisstrateegia teise tegevuskava (2011–2013) raames koostöös 
liikmesriikide, ettevõtete ja sidusrühmadega; kiidab heaks tegevuskavas esitatud 
lähenemisviisi pakkuda lisaks hea juhtimistava ja läbipaistvuse edendamisele koolitust 
maavaralepingute läbirääkimiste parimate tavade ja kaevandussektoris teaduskoostöö 
edendamise alal;

14. kordab, et läbipaistvuse algatused kaevandustööstuse sektoris on oma olemuselt 
ettevõttesõbralikud, tagavad õiguskindlust ja jätkusuutlikke pikaaegseid partnerlusi ning 
pakuvad kindlustunnet läbirääkimiste uuesti alustamise või väljasaatmise suhtes; märgib, 
et tegeleda tuleb ka muude probleemidega ja et mõningad lepingud nõuavad 
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konfidentsiaalsust, kuid et sellele vaatamata tuleb need allutada avalikkuse kontrollile; 
märgib, et Ghana naftatulude haldamise seadus on hea näide ühest küljest teatava 
konfidentsiaalsuse säilitamise kohta, tagades samal ajal parlamentaarse kontrolli;

15. peab tervitatavaks finantsteabe suurema avalikustamise edendamist ja komisjoni 
kavandatud kaevandustööstuse aruandlust riikide kaupa ning ootab komisjonilt õigusakti 
ettepanekut, mis käsitleks riikidevaheliste ettevõtete kasumi ja makstud maksude 
automaatset avalikustamist eraldi igas arenguriigis, kus nad tegutsevad, et võidelda 
maksuparadiiside, maksudest kõrvalehoidmise ja kapitali ebaseadusliku väljavoolu vastu; 
nõuab, et arenguriikides tooraineid kaevandavate ettevõtete osas valitseks suurem 
läbipaistvus vastavate maksude tasumise ja oma tegevuse avaliku deklareerimise kaudu; 
rõhutab ELi ja ÜRO koostöö tähtsust seoses Kimberley protsessiga;

16. kutsub ELi üles sõlmima arenguriikidega õiglase kaubanduse kokkuleppeid, mis 
sisaldaksid vähim arenenud riikide puhul ka tehnoloogiasiiret ning mida saaks kasutada 
sotsiaalseid ja keskkonnakriteeriume hõlmava jätkusuutliku kaubanduspoliitika mudelina;

17. nõuab strateegiliste ressursside küsimuses tihedamat rahvusvahelist koostööd avatud, 
kaasava ja läbipaistva protsessi algatamise kaudu, mille raames arutatakse toorainete 
ülemaailmset kasutamist tulevikus, ning milles osalevad kodanikuühiskonna võrgustikud, 
näiteks „Avalda, mida maksad“ (PWYP); on arvamusel, et ülemaailmsed algatused nii 
tundlikus valdkonnas võivad aidata kaasa usalduse tekkimisele ELi ja selliste kiirelt 
areneva majandusega riikide vahel, nagu Hiina, Brasiilia ja India;

18. kutsub ELi üles kehtestama investoritele kohustuse austada arenguriikides tegutsedes 
inimõigusi, keskkonnastandardeid ja ILO tööõiguse põhinorme; on seisukohal, et ELi 
ettevõtted peavad kandma koduriigis õiguslikku vastutust, kui nende välismaised 
tütarettevõtted ja nende kontrollitavad üksused kõnealuseid õigusi rikuvad;

19. on seisukohal, et ELi toorainestrateegia peaks kajastama erinevusi arenenud ja suurriikide 
ning vähim arenenud riikide vahel;

20. palub, et Euroopa investeerimispank ja komisjon kaaluksid tõsisemalt enne arengumaade 
kaevandustööstuse sektorile toetuse andmise otsustamist, kas need projektid aitavad kaasa 
vaesuse kaotamisele, jätkusuutlikule arengule ja kaasavale majanduskasvule; nõuab ELi 
avalike vahendite kaevandusprojektidele eraldamise peatamist, kuni võetakse vastu 
maksudest kõrvalehoidmise vastased ning läbipaistvust, hoolsuskohustust ning sotsiaal- ja 
keskkonnastandardite austamist soodustavad eeskirjad;

21. märgib, et loodusvarade kasutamine ei tohiks olla eesmärk omaette, vaid seda tuleks teha 
riigi abistamiseks laiemate sotsiaalsete ja keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisel;

22. märgib, et kui käsitsi tehtavate ja väiksemahuliste kaevandamistööde sektorit ametlikult 
tunnustatakse, reguleeritakse ja toetatakse, võib sellel olla kohalikus elus tähtis roll, ning 
see võib aidata luua töökohti ja toetada arengueesmärke; avaldab kahetsust, et selles 
valdkonnas on suhteliselt vähe teadmisi ja analüütilisi vahendeid, ning rõhutab, et on vaja 
suurendada selle sektori nähtavust, hõlbustada tõhusamat poliitikakujundust ja -rakendust 
käsitsi tehtavate ja väiksemahuliste kaevandamistööde vallas, ning jälgida 
abiandmismeetmeid, et vältida väiksemahuliste kaevandamistöödega seonduvaid 
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vaesuslõkse, nagu käsitsi tehtavate kaevandamistööde vallas sageli esinev laste töö, ohtlik 
töökeskkond ja sunnitöö, ning konflikte; kutsub ELi ja liikmesriike samuti üles toetama 
arenguriike nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil, tehes kättesaadavaks teadmised 
säästvate kaevandustavade, ressursside suurema tõhususe, taaskasutamise ja ringlussevõtu 
kohta;

23. rõhutab, et toorainetele juurdepääsu küsimus tuleks tulemuslikult kaasata rahu tagamise ja 
konfliktiennetuse poliitika meetmetesse, sest teatud piirkondades on taas puhkenud 
mitmeid konflikte; on seisukohal, et ELi kaugem eesmärk peaks olema varajase hoiatuse 
ja konfliktide ennetamise süsteemi rajamine, mis aegsasti võimaldaks tooraine kui 
teatavate konfliktide ajendi tuvastamist. 
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